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Ágrip 

 

Í þessari rannsókn er opinber stefnumótun um starfsþróun framhaldsskólakennara skoðuð. 

Tímabilið sem fjallað er um hefst með setningu laga um lögverndun á starfsheiti kennara árið 

1986 og því lýkur í júní 2019 þegar Alþingi samþykkti ný lög um menntun kennara. Markmið 

verkefnisins er að kanna samband stefnumótunar stjórnvalda við starfsþróun 

framhaldsskólakennara.  

Beitt var orðræðugreiningu á fyrirliggjandi gögn frá stjórnvöldum og kennarasamtökum 

um stefnumótun í málum sem varða starfsþróun framhaldsskólakennara. Rannsóknargögn 

voru 51 skjal af fernum toga. Fyrsta flokknum tilheyra lög, lagafrumvörp og þingsályktanir. Í 

öðrum flokknum eru reglugerðir og aðalnámskrár sem tengjast framhaldsskólastiginu. Þriðji 

flokkurinn er stefnumótunarskjöl úr mennta- og menningarmálaráðuneytinu og tengjast 

stefnumótun í málefnum framhaldsskólans. Í fjórða flokknum eru kjarasamningar og skjöl frá 

samtökum kennara sem varða stefnumótun um starfsþróun framhaldsskólakennara. 

Í rannsókninni er sjónum beint að hugmyndum yfirvalda um starfsþróun á hverjum tíma 

og hvaða samband er á milli starfsþróunar kennara og opinberrar stefnu um skólaþróun. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að margt hefur áhrif á opinbera stefnu um starfsþróun 

kennara. Framhaldsskólinn á sér margs konar rætur og því hefur reynst erfitt að móta 

heildstæða stefnu fyrir hann. Að sama skapi eiga framhaldsskólakennarar sér margs konar 

bakgrunn og gegnum tíðina hefur fagmennska þeirra sem og starfsþróunarmöguleikar 

einkum tengst kennslugreinum þeirra. Við þetta bætist að samráð hefur skort milli þeirra 

sem setja stefnuna og þeirra sem fjármagna skólana. Stefnumótun um starfsþróun 

framhaldsskólakennara hefur af þessum sökum verið ómarkviss. Framhaldsskóli nútímans 

hefur þó fjölþættar þarfir fyrir skipulega starfsþróun kennara.  

Styðja þarf við lærdómssamfélag framhaldsskólans og starfsumhverfi þar sem starfsfólk 

lærir hvert með öðru og hvert af öðru. Þá ætti að leggja áherslu á að menntun þroski 

nemendur og gefi þeim verkfæri til að takast á við framtíðina. 
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Abstract 

Public policy concerning the professional development of upper secondary school teachers 

„It is more true of teaching than any other profession that people cannot  
learn once and for all how to do it.“ 

 

In this study, public policy relating to the professional development of upper secondary 

school teachers is examined. The period covered begins with the enactment of the Act on 

the Protection of Teachers' Job Title in 1986 and ends in June 2019, when the Icelandic 

Parliament passed a new law on teacher education. 

Methods of the study were qualitative. A discourse analysis was used to research current 

documents from the government and from teacher associations that relate to professional 

development of upper secondary school teachers. Fifty-one official documents were divided 

into four categories. The first category includes laws, bills and parliamentary resolutions. The 

second category includes regulations and national curricula related to the upper secondary 

level. The third category includes policy documents that originate from the Ministry of 

Education, Science and Culture, which are related to policy formulation in upper secondary 

schools. The fourth category includes collective agreements and other documents from 

teachers' associations relating to the professional development of upper secondary school 

teachers. 

The study focuses on the authorities' career development policies at any given time and 

the relationship between teacher professional development and concurrent public policy. 

The study shows that several factors impact public policy about teachers’ professional 

development. The diverse upper secondary school sector has developed from different roots 

and it has proved difficult to formulate a comprehensive policy for this level. At the same 

time, upper secondary school teachers come from a range of backgrounds and, over the 

years, their professionalism and career development opportunities have been particularly 

based upon their teaching subjects. In addition, there has been a lack of consultation 

between those who set the policy and those who fund the schools. Policies on the 

development of upper secondary school teachers have therefore been ineffective. Today's 

upper secondary school, however, has a diversity of needs for organised teacher 

development. 

The ethos within upper secondary schools needs to change, in order to develop working 

environments in which staff are encouraged to learn together and from each other, so that 

students are supported in their development and provided with tools to deal with the 

future. 
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1 Inngangur 

„Varðandi síðari hlutann skal aðeins á það minnzt, sem lýðum er ljóst, að á okkar dögum 

getur engin stétt, kennarar sízt allra, menntað sig til starfs í eitt skipti fyrir öll“ (Þingskjal nr. 

324/1968−1969. Frumvarp til laga um menntaskóla). 

Í þessum orðum sem rituð voru fyrir rétt hálfri öld og eru undirtitill ritgerðarinnar felst sú 

skoðun að kennarar þurfi sífellt að bæta við þekkingu sína. Þó fróm orð væru dugðu þau þó 

ekki til að koma ofangreindu frumvarpi í gegnum alþingi og hugmyndir sem fram komu um 

að menntaskólakennarar eins og þeir voru kallaðir í þá daga héldu sér stöðugt við í starfi 

náðu ekki fram að ganga. Síðan hefur ýmislegt breyst á framhaldsskólastiginu en þó hafa 

litlar breytingar orðið á menntun framhaldsskólakennara og hún verið með svipuðum hætti í 

áratugi með þeirri undantekningu að árið 2008 var meistarapróf gert að skyldu fyrir 

framhaldsskólakennara og reyndar líka leik- og grunnskólakennara. Þá voru gerðar þær 

breytingar með nýjum lögum sumarið 2019 að kennurum sem kenna list- eða 

bóknámsáfanga á fyrsta hæfniþrepi dugar sem svarar 90 eininga háskólanám í kennslugrein 

sinni. Eftir sem áður er meistaraprófs krafist til þess að fá leyfisbréf. 

Væntanlegir framhaldsskólakennarar eru því í aðalatriðum menntaðir til starfsins með 

fræðilegu námi í sinni kennslugrein og eins til tveggja ára námi í uppeldis- og 

menntunarfræðum áður en þeir hefja störf. Eftir það læra þeir fyrst og fremst af eigin 

reynslu.  

Á meðan fræðilegar áherslur í starfsþróunarmálum hafa breyst þannig að litið er á 

starfsþróun kennara sem órjúfanlegan þátt og hluta af starfi þeirra, hafa sýnilegar áherslur 

menntamálayfirvalda breyst minna. Í kjarasamningum eru reiknaðar 80 stundir til 

endurmenntunar í ársverki þeirra og falla þær allar fyrir utan árlegan starfstíma skóla. Hver 

kennari skipuleggur sína símenntun á þeim skólatíma sem ekki er formlegt skólahald, án 

afskipta vinnuveitenda og utanaðkomandi eftirlit með þessum þætti starfsins er lítið. Þar 

fyrir utan sækja kennarar námskeið og fyrirlestra í sínum skólum oft í upphafi og lok skólaárs 

samkvæmt nánara skipulagi og stefnumörkun hvers framhaldsskóla og skólameistara. 

Það fjármagn sem kemur til starfsþróunar framhaldsskólakennara kemur annað hvort í 

gegnum kjarasamninga eða af fjárlögum til Samstarfsnefndar um endurmenntun 

framhaldsskólakennara sem úthlutar fjármagni sínu að stærstum hluta til faggreinafélaga 

kennara til námskeiðahalds utan starfstíma skóla 

1.1 Bakgrunnur höfundar og afmörkun efnis  

Sú sem ritgerð þessa skrifar hefur margvíslega reynslu af framhaldsskólakerfinu. Fyrst sem 

nemandi í litlum rótgrónum menntaskóla úti á landi á níunda áratug síðustu aldar, svo 
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kennari í tveimur framhaldsskólum í aldarfjórðung. Þá var ég um árabil virk í starfi Félags 

framhaldsskólakennara sem formaður Skólamálanefndar félagsins frá 2008 til 2018 og 

fulltrúi í þeirri nefnd og sambærilegri nefnd hjá Hinu íslenska kennarafélagi1 frá árinu 1997. 

Skólamálanefndir aðildarfélaga Kennarasambands Íslands sinna faglegum málefnum fyrir 

félagsmenn, fjalla um uppeldis- og skólamál og eru í forsvari fyrir faglega umræðu innan 

félaganna. Formennskunni í skólamálanefndinni tengdist seta í nefndum og ráðum, svo sem 

Samstarfsnefnd um endurmenntun framhaldsskólakennara og Skólamálaráði KÍ þar sem ég 

var fulltrúi framhaldsskólakennara. Þau störf leiddu bæði til þekkingar og áhuga á efninu.  

Í rannsókninni var leitast við að skoða þá krafta sem ráðið hafa þróun íslenska 

framhaldsskólakerfisins frá 1986 til ársins 2019 og sambandi þeirra við starfsþróunarþáttinn í 

starfi framhaldsskólakennara. Sjónum var beint að stefnumótun um starfsþróun 

framhaldsskólakennara. Þetta var gert með því að greina og túlka lykilskjöl sem tengjast 

skólastiginu og skoða þau í sögulegu samhengi. Í því skini var litið til opinberra 

stefnumótunarskjala, laga, reglugerða, kjarasamninga bæði Hins íslenska kennarafélags og 

Kennarasambands fyrir hönd framhaldsskólans.  

1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið þessa verkefnis er að skoða opinbera stefnumótun um starfsþróun 

framhaldsskólakennara. Miðað var við tímann frá frá seinni hluta níunda áratugar síðustu 

aldar þegar sett voru lög um lögverndum á starfsheitum og starfsréttindum 

grunnskólakennara og framhaldsskólakennara nr. 48/1986 og fyrsta heildarlöggjöf um 

framhaldsskólann varð til með lögum um framhaldsskóla nr. 57/1988.  

Aðferðin við rannsóknina fólst í greiningu á fyrirliggjandi gögnum um stefnumótun 

stjórnvalda og stéttarfélaga á starfsþróun framhaldsskólakennara og um það fyrirkomulag 

sem verið hefur á starfsþróun framhaldsskólakennara. Sjónum var beint að hugmyndum 

yfirvalda um starfsþróun á hverjum tíma og hvaða samband er á milli starfsþróunar kennara 

og opinberrar stefnu um skólaþróun.  

Markmið þessa verkefnis er að kanna samband stefnumótunar stjórnvalda við 

starfsþróun framhaldsskólakennara. Leitast verður við að skilgreina hvað felst á bak við 

lögverndaða starfsheitið framhaldsskólakennari og hvernig það mótaðist. Tilraun verður gerð 

til að setja starfsþróunarmál framhaldsskólakennara í stærra samhengi en hingað til og 

skilgreina hverjar eru þarfir þessa hóps fyrir starfsþróun og af hverju er flókið að uppfylla 

þær.  

                                                           
1 Í ritgerðinni er talað um þrenn samtök kennara. Hið íslenska kennarafélag (HÍK), Kennarasamband Íslands 

(KÍ) og Félaga framhaldsskólakennara (FF). Full nöfn samtakanna og skammstafanir eru notaðar jöfnum 
höndum eftir því sem betur þykir fara í texta hverju sinni.  
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Rannsóknarspurning er: Hvaða samband er milli starfsþróunar framhaldsskólakennara og 

opinberrar stefnu um skólaþróun? 

Ritgerðin varpar ljósi á sögu og tilurð framhaldsskólastigsins og hvernig opinber stefna 

um skólaþróun hefur orðið til.  Ritgerðin dregur saman hugmyndir hins opinbera um 

starfsþróun framhaldsskólakennara og þróun hennar í raunveruleikanum. Til að greina þá 

togstreitu sem verið hefur um starfsþróun framhaldsskólakennara er mikilvægt að hafa 

þekkingu á sögu, bæði skólastigsins og kennarana sem þar starfa. Ritgerðin ætti að geta haft 

áhrif á stefnumótun um starfsþróun framhaldsskólakennara og framtíðarskipulag hennar. 

Eins gæti hún orðið leiðarvísir fyrir lagasetningu um framhaldsskólann sem og hvaða 

breytingar er æskilegt að gera á skipulagi starfsþróunar kennara. Einnig gæti hún komið að 

gagni við endurskoðun á ákvæðum um endurmenntun í kjarasamningum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur og tilurð íslenska 
framhaldsskólakerfis 

Miklar breytingar hafa orðið á íslenskum framhaldsskólum síðustu áratugi. Þeir hafa þróast 

frá því að vera skólar sem undirbjuggu fremur fáa nemendur úr hverjum árgangi undir 

háskólanám eða útskrifuðu nemendur með ákveðin starfsréttindi í að vera skólar sem nánast 

allir nemendur sem útskrifast úr grunnskóla hefja nám í. Menntun framhaldsskólakennara og 

starfsþróun þeirra hefur þó lítið breyst síðustu áratugi þrátt fyrir þessar breytingar á 

framhaldsskólunum og að fimm ára menntun framhaldsskólakennara hafi verið lögfest árið 

2008.  

Samkvæmt reglugerð nr. 872/2009 sem sett var í kjölfar laganna 2008 átti menntun 

framhaldsskólakennara að vera að lágmarki 60 ECTS námseiningar í uppeldis- og 

kennslufræðum og menntun í aðalkennslugrein átti ekki að vera minni en 180 ECTS 

námseiningar. Ef um list-, tækni- eða verkgrein var að ræða átti fjöldi eininga í uppeldis- og 

kennslufræðum að vera sá sami en inntak faggreinar þarf að vera að lágmarki 210 staðlaðar 

námseiningar. Ef prófið er til meistararéttinda í iðngrein skal fagmenntunin vera í skilgreindri 

faggrein á skilgreindu námssviði (Reglugerð um inntak menntunar leik-, grunn- og 

framhaldsskólakennara nr. 872/2009). Nám væntanlegra framhaldsskólakennara hefur því 

miðast fremur við tilteknar námsgreinar eða starfsréttindi á ákveðnu sviði en menntun í 

uppeldis- og kennslufræðum.  

Þá voru sett ný lög sumarið 2019 um menntun kennara á öllum skólastigum. Þau nefnast 

lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla (Lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 95/2019). Meginbreyting þeirra frá fyrri lögum er 

að nú skal gefið út eitt leyfisbréf fyrir kennara á öllum skólastigum og aðgreining starfsheita 

þeirra rofin. Eitt leyfisbréf verður hér eftir gefið út til kennara á öllum skólastigum. Við þetta 

breytast menntunarkröfur sem gerðar eru til framhaldsskólakennara nokkuð. Sömu menntun 

og áður þarf til að kenna verklegar greinar og til þess að kenna list- og bóknámsgreinar þarf 

að lágmarki sömu menntun í grein og áður. Þetta á líka við þær greinar sem kenndar eru á 

fyrsta þrepi í þriðja tungumáli. Breytingin er sú að til þess að kenna list- eða bóknámsgreinar 

á fyrsta þrepi er lágmark sérhæfingar í grein nú  90 ECTS einingar en var áður 180 ECTS 

einingar (Lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla nr. 95/2019).  

Til að byggja undir rannsóknarpart ritgerðarinnar er fræðilegur kafli hennar í sex hlutum.  

Í fyrsta hlutanum verður fjallað um upphaf íslenska framhaldsskólans og þróun hans í 

sögulegu ljósi. Í þessum hluta verður einnig fjallað um löggjöf um framhaldsskólastigið.  
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Í öðrum hluta verður vikið að starfi framhaldsskólakennarans og grundvelli fagmennsku 

hans og svo menntun og starfsþróun framhaldsskólakennara.  

Þá verður í þriðja hluta horft til helstu atriða er snerta mótun menntastefnu fyrir 

framhaldsskólann og breytinga sem hafa orðið á starfi framhaldsskólakennara. Einnig verður 

reynt að varpa ljósi á af hverju þarfir kennara og skóla á framhaldsskólastigi fyrir skólaþróun 

eru fjölþættari en áður. 

Fjórði hlutinn fjallar um togstreituna sem einkennir oft skólastarf, um hverjir séu best til 

þess fallnir að þróa starfið og átök um að hve miklu leyti þróunin skuli vera á forræði 

kennara, skóla, yfirvalda eða annarra stofnanna eins og háskóla eða Menntamálastofnunar 

svo dæmi séu nefnd. Í lok þessa hluta er fjallað nokkuð um hvernig kennaramenntun 

þróaðist um leið og almenningsmenntun lengdist allt frá 19. öld og hvernig menntun kennara 

þróaðist á svipaðan hátt á Íslandi og í öðrum löndum. Í þessum kafla er svo fjallað áfram um 

skólaþróun og sjónum beint að fagmennsku kennara sem forsendu hennar. Einnig er fjallað 

um hugmyndir íslenska fræðimanna á síðustu árum um fagmennsku framhaldsskólakennara 

og þær tengdar kenningum erlendra fræðimanna. 

Í fimmta hlutanum verður reynt að varpa ljósi á af hverju stefnumótun í menntakerfinu 

og breytingar reynast oft örðugar og bæta ekki endilega skólastarfið því margir ólíkir þættir 

togast á. 

Að síðustu, í sjötta hlutanum, verður efnið tengt við kenningar fræðimanna sem benda á 

að forsenda framfara sé sátt og samvinna þeirra sem leiða menntakerfið og grasrótarinnar 

fremur en áframhaldandi togstreita.  

2.1 Þróun framhaldsskólakerfisins og staða þess nú 

Kennslugreinar í framhaldsskóla nútímans eru margar og sömuleiðis má segja að menntun 

þeirra sem sinna kennslu í framhaldsskólum og hafa til þess full réttindi sé mjög margþætt. 

Nám á framhaldsskólastigi hefur á Íslandi þróast bæði sem starfs- eða fagnám sem og 

undirbúningur undir háskólanám.  

Saga íslenska latínuskólans eins og hann var kallaður og var undanfari bóknámsbrauta til 

stúdentsprófs er samofin sögu þjóðarinnar. Upphaf hans má jafnvel rekja allt til 

prestaskólans í Skálholti sem stofnaður var árið 1056. Skipulag og námsgreinar skólans 

þróuðust á svipaðan hátt og á Norðurlöndunum, í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Í lögum sem 

sett voru í Noregi árið 1852 var náminu skipt í nám frá 8–12 ára í barnaskóla og þá sex ára 

nám í forntungudeild til stúdentsprófs eða fjögurra ára til gagnfræðaprófs. Danmörk og 

Svíþjóð fylgdu svo á eftir og á Íslandi var skipulagið eins og í Danmörku (Kristinn Ármannsson, 

1975). 
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Um innihald náms til stúdentsprófs var hins vegar tekist á alla nítjándu öldina í 

Danmörku. Árið 1850 voru sett lög í Danmörku sem fólu í sér verulega breytingu á skólunum. 

Þeir áttu að veita alla almenna menntun og undirbúning undir háskólanám fyrir 

háskólaborgara en háskólinn átti að sjá um frekari sérhæfingu með þeirri einu 

undantekningu að hann skyldi kenna heimspekileg forspjallsvísindi sem töldust almenn grein 

en ekki sérhæfing. Áður önnuðust háskólar í ríkjum Danakonungs almenna menntun í meira 

mæli. Árið áður, 1849, var gefin út tilskipun um embættispróf kennara lærðu skólanna sem 

fól í sér að áður en kandídat fengi embætti þyrfti hann að sýna fram á hæfni sína til að kenna 

(Haue, 2003; Kristinn Ármannsson, 1975).  

Námskrá Lærða skólans var að danskri fyrirmynd sem var raunar áþekk á öllum 

Norðurlöndunum er henni var gerbreytt. Þær breytingar voru mjög líkar þeim sem gerðar 

voru í Danmörku árið áður. Breytingarnar fólust í því að hætt var að leggja aðaláherslu á 

fornmál sem höfðu tekið upp um 40% af kennslutímanum áður. Við sama tækifæri var farið 

að tala um menntaskóla en áður hafði skólinn yfirleitt verið kallaður Latínuskólinn þó 

opinbert nafn hans hafi verði Lærði skólinn (Atli Harðarson, 2011).  

Frá því um 1880 og fram til aldamótanna 1900 fjölgaði barnaskólum mjög á Íslandi og 

samfara því fjölgaði nemendum sem sóttu sér einhvers konar menntun eftir fermingaraldur. 

Sem dæmi má nefna að unglingar og sjómenn á Eyrarbakka gátu strax árið 1881 sótt skóla á 

sunnudögum og fengið tilsögn í íslensku, réttritun, reikningi og söng. Upp úr þessum 

sunnudagaskóla spratt svo vísir að skólahaldi fyrir sjómenn á vertíðinni bæði á Eyrarbakka og 

Stokkseyri. Þar voru kennslugreinar íslenska, réttritun, reikningur, landafræði og danska 

(Vigfús Guðmundsson, 1949). Út frá námskeiðum sem þessum spruttu svo unglingaskólar 

sem veittu almenna menntun eins og gagnfræðaskólar, unglingaskólar og lýðháskólinn á 

Hvítárbakka og aðrir sem störfuðu eftir lýðháskólasniði eins og skólarnir í Laufási og á 

Akureyri sem Guðmundur Hjaltason stofnaði. Þá má nefna skóla sem voru að hluta til með 

starfstengda og þar með kyntengda menntun eins og bænda- og kvennaskóla (Loftur 

Guttormsson, 2008).  

Fyrsti kvennaskólinn, Kvennaskólinn í Reykjavík, var stofnaður 1874 og fyrsti 

búnaðarskólinn í Ólafsdal í Gilsfirði árið 1880. Fyrstu gagnfræðaskólarnir voru stofnaðir um 

svipað leyti. Lög um gagnfræðaskóla á Möðruvöllum voru sett 1877 og til Alþýðu- og 

gagnfræðaskólans í Flensborg var stofnað árið 1882 en þar hafði þá í nokkur ár verið 

starfræktur barnaskóli. Smám saman bættust svo við fleiri og fjölbreyttari skólar sem 

menntuðu nemendur fremur til starfa og einnig skólar sem höfðu almenningsfræðslu 

umfram skyldu á stefnuskrá sinni. Sá fyrsti var Iðnskólinn í Reykjavík sem stofnaður var 1904 

og eins má nefna Lýðháskólann á Hvítárbakka sem stofnaður var 1905 og starfaði í anda 

lýðháskólahugsjóna gegn latínuskólahefðinni. Þar voru engin próf og þunginn lagður á 
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ræktun lýðs og lands. Á fyrstu áratugum 20. aldarinnar var svo stofnaður fjöldi af iðnskólum, 

búnaðar- og húsmæðraskólum sem og skólum sem höfðu alþýðu- eða ungmennafræðslu á 

stefnuskrá sinni. Smám saman fjölgaði skólum sem höfðu hin margvíslegu hlutverk og 

stefndu að margs konar sérhæfingu. Skólastarfið var því mjög fjölbreytilegt og misjafnt á 

hvað skólarnir lögðu áherslu þó jafnan væru íslenska, reikningur og danska meðal 

kennslugreina (Loftur Guttormsson, 2008).  

Bogi Th. Melsteð leggur strax á 19. öldinni til framsýnar breytingar á því sem í dag væri 

kallað íslenskur framhaldsskóli. Í grein sem hann skrifar árið 1888 fjallar hann um skólamál á 

Íslandi og breytingar sem honum sýnist nauðsynlegt að gera á íslensku skólakerfi, 

landsmönnum til framfara. Í grein sinni færir hann rök fyrir því að aðrir skólar en Lærði 

skólinn sem mennti ungt fólk fái svipuð fjárframlög og starfsskilyrði. Hann taldi nauðsynlegt 

að skólaár annarra skóla en Lærða skólans færðist nær því sem þar var eða í níu mánuði en 

aðrir skólar störfuðu mun skemur eða í sex til sjö mánuði á ári. Þá taldi hann að auka þyrfti 

möguleika stúlkna til að sækja sér menntun við hlið pilta, auk þess sem námsefni þyrfti að 

vera mun meira og fjölbreyttara (Bogi Th. Melsteð, 1888).  

Þróun framhaldsskólakerfisins á 20. öldinni er mörkuð nokkrum vörðum sem settu mark 

sitt á þróun skólastarfs. Áður hefur verið getið breytinganna sem fræðslulögin 1907 fólu í sér 

en jafnframt er rétt að nefna lög um héraðs- og gagnfræðaskóla, 1929-1930 og fræðslulögin 

svokölluðu árið 1946 (Jón Torfi Jónasson, 1998). 

Samkvæmt lögum frá 1946 var gert ráð fyrir þremur skólagerðum á því stigi sem nú 

kallast framhaldsskólastig. Þetta voru gagnfræða-, mennta- og sérskólar og áttu 

skólagerðirnar að beina börnum inn á mismunandi brautir strax og barnaskóla sleppti meðal 

annar með landsprófi miðskóla (Jón Torfi Jónasson, 1998). Rétt er þó að taka fram að það var 

einungis fjórða ár gagnfræðaskóla sem skaraðist á við núverandi aldursbil framhaldsskóla. 

Þróunin varð samt sú að ólík kerfi þróuðust hlið við hlið og á gagnfræðastiginu störfuðu 

unglingaskólar, héraðsskólar og gagnfræðaskólar. Á framhaldsskólastiginu voru því sérstakir 

menntaskólar, gagnfræðaskólar og ýmsir sérskólar eins og húsmæðraskólar, bændaskólar, 

iðnskólar og sjómannaskólar þar sem nám eftir grunnskóla gat verið allt frá einu ári til fimm 

ára. Flestar stystu námsleiðirnar stefndu að fremur sérhæfðum störfum en þær lengstu voru 

nám til skipstjórnarréttinda og til stúdentsprófs sem ætlað var til undirbúnings háskólanámi. 

Skólar sem stofnaðir voru fyrir árið 1970 á framhaldsskólastigi voru annað hvort 

bóknámsskólar eða verknámsskólar og kennarar með ólíka menntun sinntu þar kennslu. 

Skólar sem kenndu verklegar greinar voru margir og flestir iðnskólar. Í iðnskólunum var hægt 

að læra margar greinar en sérnámið það verklega var mest hjá iðnmeisturum en ekki í 

skólunum (Jón Torfi Jónasson, 2008).  
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Með frumvarpi því sem kom fram árið 1968 og var afurð vinnu nefndar sem Gylfi Þ. 

Gíslason þáverandi menntamálaráðherra setti á stofn árið 1963 má segja að fram hafi komið 

hugmyndir sem framhaldsskólinn og starf framhaldsskólakennarans hefur þróast eftir fram á 

þennan dag (Jón Torfi Jónasson, 2008). Þess má einnig geta að undirtitill þessarar ritgerðar er 

sóttur í athugasemdir við það frumvarp. 

Fyrstu tilraunir til að samhæfa nám á framhaldsskólastigi á Íslandi má síðan sjá í lögum 

um iðnfræðslu, lögum um menntaskóla, lögum um framhaldsdeildir og frumvarpi til laga um 

sameinaðan framhaldsskóla rétt fyrir og í kringum árið 1971. Í frumvarpi um skólakerfi árið 

1971 sést orðið framhaldsskóli notað í fyrsta sinn og nær það fljótlega fótfestu (Jón Torfi 

Jónasson, 2008). Með lagasetningu um grunnskóla og skólakerfi árið 1974 eru enn stigin 

skref í þessa átt og segja má að vinnu við að einfalda og samræma framhaldsskólastigið ljúki 

árið 1988 með fyrstu heildarlöggjöfinni um framhaldsskólastigið (Lög um framhaldsskóla nr. 

57/1988). Fram að þeim tíma giltu engar almennar reglur um framhaldsskólastigið í heild 

heldur ákvæði í lögum tiltekinna sérskóla (Jón Friðberg Hjartarson, 1990).  

Um leið og nýja löggjöfin tók gildi voru felld úr gildi önnur lög um framhaldsskólastigið 

svo sem um iðnfræðslu, menntaskóla, húsmæðraskóla, sjómannaskóla, hjúkrunarskóla, 

hótel- og veitingaskóla, samvinnuskóla, verslunarfræðslu og nú átti allt nám á 

framhaldsskólastigi að rúmast innan sama lagaramma. 

Framhaldsskólastigið hafði þá um nokkurt skeið þroskast með löggjöf sem var að stofni til 

frá árinu 1967 og víða voru hindranir þegar þróa átti nýja skóla sem hentuðu betur í strjálli 

byggðum og hefðu fjölbreyttara námsframboð. Með lögum 1988 var tryggður réttur allra 

nemenda sem lokið höfðu grunnskólanámi til að hefja nám í framhaldsskóla (Lög um 

framhaldsskóla nr. 57/1988).  

Samkvæmt heimasíðu Menntamálastofnunar bjóða nú 38 skólar upp á nám á 

framhaldsskólastigi (Menntamálastofnun, e.d.). Að auki hafa viðurkenndir háskólar á Íslandi 

leyfi til að bjóða upp á aðfaranám á framhaldsskólastigi fyrir nemendur sem ekki hafa lokið 

stúdentsprófi.  

Frá því að fyrstu lögin um framhaldsskólann litu dagsins ljós árið 1988 hafa þau verið 

endurskoðuð tvisvar sinnum, árin 1996 og 2008 og má segja að breytingarnar hafi ekki haft 

afgerandi áhrif á starfsemi skólanna eða störf framhaldsskólakennara og fremur verið til að 

festa áorðnar breytingar í lög fremur en að innleiða mikil nýmæli. Þó var gerð tilraun til að 

fækka námsbrautum töluvert með lögunum 1996. Helsti tilgangur laganna sem voru sett 

1996 var að marka skýra stefnu um framhaldsskólastigið, setja fram skýrari 

námsuppbyggingu en áður og setja skilyrði um undirbúning inn á námsbrautir (Lög um 

framhaldsskóla nr. 80/1996). Með þessum lögum var nemendum með þroskahömlun fyrst 
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tryggð vist í framhaldsskólum (Guðrún Ragnarsdóttir, 2018a). Þar með var öllum nemendum 

á framhaldsskólaaldri tryggð skólavist í framhaldsskóla. 

Árið 2008 voru aftur gerðar nokkrar breytingar með lögum nr. 96/2008. Þeim var svo 

fylgt eftir með aðalnámskrá árið 2011. Þá var dreifstýring aukin og skólum gert að skipuleggja 

sjálfir hvaða námsbrautir þeir byðu upp á og námskrárgerð var flutt út í skólana sjálfa. Einnig 

var þá tekin upp þrepaskipting náms og nýtt einingakerfi og sett inn ákvæði um grunnþætti 

menntunar sem áttu að vera þverfaglegir og kristallast bæði í starfsháttum skólans og 

námsgreinum. Þessir grunnþættir eru: læsi, sköpun, sjálfbærni, jafnrétti; lýðræði og 

mannréttindi; heilbrigði og velferð. Ýmislegt hélst þó óbreytt áfram eins og skipan 

skólanefnda sem ráðherra valdi áfram að meirihluta eins og í ákveðið var með lögunum frá 

1996. Enn á eftir að koma í ljós hvaða áhrif þessar breytingar hafa (Lög um framhaldsskóla 

nr. 92/2008; Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011).  

Eins og sjá má af því sem ritað hefur verið hér að framan hefur framhaldsskólakerfið á 

Íslandi þróast á löngum tíma og margt hefur haft áhrif. Hlutverk framhaldsskólanna er flókið 

og byggt á hefðum og þörfum og hann á að sinna öllum nemendum á aldrinum 16-19 ára. 

Skólarnir hafa mikið svigrúm til að skipuleggja starf sitt og samkeppni þeirra um nemendur er 

nokkur (Guðrún Ragnarsdóttir, 2018a). Innan þessa kerfis starfa framhaldsskólakennararnir 

sem hafa misjafnan bakgrunn en líka flókin og margvísleg hlutverk. 

2.2 Starf og starfsþróun framhaldsskólakennara 

Rammi um framhaldsskólastarfið var fyrst settur með aðalnámskrá undir nafninu Námskrá 

handa framhaldsskólum: Námsbrautir og leiðir árið 1986. Hún var endurskoðuð árin 1987 og 

1990. Ný aðalnámskrá kom svo út árið 1999 sem var endurskoðuð árið 2004 og loks með 

nýrri námskrá árið 2011 sem var endurskoðuð árið 2015 (Aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla, 

1999; Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2004; Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011; Námskrá 

handa framhaldsskólum, 1986; Námsskrá handa framhaldsskólum, 1987 og Námskrá handa 

framhaldsskólum, 1990). Fyrstu námskrárnar voru svipaðar og fyrst og fremst staðfesting á 

því námsskipulagi sem var fast í sessi en fyrir þann tíma var engin samræmd námskrá í 

íslenskum framhaldsskólum. (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). 

Umgerð um starf framhaldsskólakennara var svo sett með Lögum um lögverndun á 

starfsheiti kennara og skólastjóra árið 1986 og nýjum Lögum um menntun kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla árið 2008. Auk þess má nefna að 

árið 1998 var gerð reglugerðarbreyting sem fól í sér að þeim sem höfðu fjögurra ára nám eða 

meira í sinni kennslugrein nægði að taka sem nam hálfu ári í kennslufræðum (Reglugerð um 

lögverndun á starfsheiti framhaldsskólakennara, nr. 694/1998). Þá var fimm ára kennaranám 

á öllum skólastigum sem lýkur með meistaraprófi lögfest árið 2008. Við það lengdist 
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lögbundin lágmarksmenntun framhaldsskólakennara um eitt ár. Eftir sem áður voru kröfur til 

þeirra er kenndu verklegar greinar meistararéttindi og í  einhverjum tilfellum annars konar 

lokapróf í greininni auk uppeldis- og kennslufræðináms í einn vetur (Lög um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 

87/2008). 

Við lagasetninguna urðu auk þess þær breytingar að farið var að gefa leyfisbréf út á 

tilteknar námsgreinar eða námssvið sem kennd voru í framhaldsskólum en áður höfðu þau 

einungis verið gefin út til framhaldsskólakennslu án sérstakrar sérhæfingar. Fyrir 

lagasetninguna 2008 fengu þeir leyfi til að nota starfsheitið framhaldsskólakennari sem lokið 

höfðu BA- eða BS-prófi, meistaraprófi í iðngrein eða fullgildu lokaprófi í list-, tækni- eða 

verkgrein sem nýttist til kennslu á framhaldsskólastigi auk 30 eininga náms í uppeldis- og 

kennslufræði. (Lög um lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra nr. 48/1986). Þær 

einingar myndu í dag samsvara 60 ECTS eininga námi í háskóla.  

Í lögunum árið 2008 kemur fram sú sýn að störf kennara séu mismunandi og því þurfi 

mismunandi menntun til að sinna þeim. Við þau varð þó ekki stökkbreyting á námi 

framhaldsskólakennara. Nánar var fjallað um inntak kennaramenntunar eftir lagasetninguna 

árið 2009 í reglugerð nr. 872/2009 um inntak kennaramenntunar. Þar kemur fram að 

menntun í kennslugrein kennara skal að jafnaði svara til þriggja ára náms í faggrein eða á 

námssviðinu og vera að lágmarki 180 ECTS einingar. Þar af skulu 60 einingar að jafnaði vera á 

meistarastigi. Uppeldis- og kennslufræðiþátturinn skal ekki vera minni en 60 ECTS einingar 

eins og kemur fram í lögunum. Reglugerðin var endurútgefin árið 2017 og þar er 

meginbreytingin sú að þá er kveðið á um að hluti uppeldis- og kennslufræðinámsins skuli 

vera á vettvangi (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008; Reglugerð um inntak menntunar leik-, 

grunn-, og framhaldsskólakennara nr. 872/2009; Reglugerð um breytingu á reglugerð um 

inntak menntunar leik-, grunn- og framhaldsskólakennara, nr. 872/2009, nr. 451/2017).  

Fyrir lagasetninguna 2008 má sjá grósku í umræðu um kennarastarfið á Íslandi þar sem 

rætt er um breyttar kröfur til kennara og hvert innihald væntanlegrar kennaramenntunar 

eigi að vera. Þar koma fram hugmyndir um að kennaramenntun ljúki ekki við útskrift úr skóla 

og upphaf kennsluferils heldur taki hún yfir alla starfsævina. Hugmyndir um að flétta saman 

grunn- og símenntun má sjá í skrifum um menntamál á þessum tíma og eins um að kröfur til 

kennara séu nú auknar og breyttar. Kennarar þurfi ekki aðeins að vera vel menntaðir í sínum 

greinum og sviðum og fylgjast vel með nýjungum og breytingum þar heldur þurfi þeir einnig 

að gera nemendur sjálfstæða í vinnubrögðum og námi sínu og læra að leita sér þekkingar. Þá 

þurfi þeir að bregðast við kröfum um einstaklingsmiðað nám, fjölbreytilega kennsluhætti, 

nota nýja tækni og taka aukinn þátt í stefnumótun og mati á skólastarfi í kjölfar aukinnar 
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dreifstýringar (Elna Katrín Jónsdóttir, 2007; Hafdís Ingvarsdóttir, 2007; 

Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Sömu sýn stjórnvalda í menntamálum má sjá í ávarpi mennta- og menningarmála-

ráðherra á fundi með Kennarasambandi Íslands árið 2012 þar sem fram kemur sú stefna að 

kennaranámi ljúki ekki með grunnmenntun stéttarinnar heldur standi alla starfsævina og að í 

því ferli þurfi að vera fjölbreyttar leiðir og ólík stig, allt eftir sérhæfingu kennarans, 

áhugasviði og starfsvettvangi. Í ávarpinu kemur einnig fram að sú einstaklingsbundna 

starfsþróun kennara, sem þeir öðlast með símenntun sinni og með faglegu sjálfstæði, þurfi 

að fléttast saman við þróun skólakerfisins og mótun menntastefnu þjóðarinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). Sú stefnumörkun sem kemur fram þarna er ekki svo ólík 

þeirri er vikið var að í upphafi ritgerðar þessarar og hún dregur nafn sitt af. Stefnumörkuninni 

hefur þó ekki verið fylgt eftir með aðgerðum. Segja má að á Íslandi hafi verið þróað samfellt 

kerfi menntunar frá leikskóla til framhaldsskóla og jafnvel háskóla og auk þess metnaðarfull 

menntun fagstéttarinnar sem sinnir kennslu á öllum skólastigum að háskólastiginu 

undanskildu en starfsþróunarþættinum hafi ekki verið sinnt sem skyldi. 

Kennsla í framhaldsskólum nútímans er flókin og hlutverk og störf kennara hafa breyst í 

takt við ný verkefni framhaldsskólans (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2013). Til þess að framhaldsskólinn geti stuðlað að alhliða þroska allra 

nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi þarf að koma til móts við ólíka 

nemendur. Í hlutverkagrein framhaldsskólalaganna segir að framhaldsskólar skuli undirbúa 

nemendur undir þátttöku í atvinnulífi og frekara nám. Þar að auki eiga þeir að efla færni 

nemenda í íslensku máli, efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust 

og umburðarlyndi nemenda. Einnig ber framhaldsskólanum að þjálfa nemendur í öguðum og 

sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýnni hugsun, kenna þeim að njóta 

menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Þrátt fyrir breytt umhverfi framhaldsskólans og ákvæði um að allir nemendur eigi að geta 

fengið þar nám við hæfi hefur menntun framhaldsskólakennara lítið breyst þó að hún hafi 

lengst um eitt ár árið 2008. Framhaldsskólakennarar eru fyrst og fremst menntaðir í sínum 

kennslugreinum áður en þeir hefja störf en þekking á námi, skólastarfi og menntunarfræðum 

vegur minna. Fagnám framhaldsskólakennara hefur því ekki stóra sameiginlega miðju eða 

kjarna: Íþróttakennarinn, þýskukennarinn og smíðakennarinn læra hver sitt fag og menntun 

þeirra á lítið sameiginlegt nema þetta eina ár í kennslufræði.  

Í kjarasamningum framhaldsskólakennara má finna greinar um hvernig árlegur starfstími 

skóla skal vera og skiptingu vinnutíma kennara niður í afmarkaða þætti. Í núgildandi 

kjarasamningum sem eru að stofni til frá árinu 2005 segir að 80 klukkustundir utan starfstíma 

skóla séu ætlaðar til endurmenntunar þeirra eða undirbúnings eftir atvikum (Kjarasamningur 
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KÍ fyrir framhaldsskóla og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs, 2005). Um þetta ákvæði var fyrst 

samið í kjarasamningum Hins íslenska kennarafélags og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs um 

framlengingu kjarasamnings framhaldsskólakennara árið 1997 en hafði áður verið 150 tímar 

og þá eingöngu merktir undirbúningi undir kennslu (Samkomulag Hins íslenska kennarafélags 

við fjármálaráðherra, 1995; Hið íslenska kennarafélag og Kennarasamband Íslands, 1997).  

Samkvæmt þeim kjarasamningi sem nú er í gildi er vinnutíma kennara skipt upp í þrjá 

þætti. A hlutinn er kallaður kennsluþáttur og byggist á vinnumati þeirra áfanga sem sérhver 

kennari sér um á hverjum tíma og er reiknaður 1440 klukkustundir á ári. B hlutinn er 

áætlaður 360 klukkustundir og byggir á föstum störfum sem kennari sinnir fyrir utan 

kennsluþáttinn. Til þessa þáttar teljast kennarafundir, viðtalstímar, formlegt samstarf, 

almenn upplýsingagjöf og almenn umsjónarstörf kennara. Innan þessa þáttar er því 

takmarkað svigrúm til starfsþróunar. Því til viðbótar eru 80 klukkustundir til símenntunar eða 

starfsþróunar og falla þær allar fyrir utan árlegan starfstíma skóla (Kjarasamningur KÍ fyrir 

framhaldsskóla og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs, 2014).  

Hver kennari skipuleggur þannig starfsþróun sína sem fer fram utan starfstíma skóla, án 

afskipta vinnuveitenda og utanaðkomandi eftirlit með þessum þætti starfsins er lítið. Þar 

fyrir utan sækja kennarar námskeið og fyrirlestra í sínum skólum oft í upphafi og lok skólaárs 

samkvæmt nánara skipulagi og stefnumörkun hvers framhaldsskóla og skólameistara.  

Samstarfsnefnd um endurmenntun framhaldsskólakennara hefur starfað frá árinu 1987 

þó námskeið fyrir framhaldsskólakennara hæfust strax árið 1984. Til nefndarinnar stofnaði 

menntamálaráðuneytið í samvinnu við Hið íslenska kennarafélag til að sjá um að úthluta 

fjármunum til endurmenntunar framhaldsskólakennara. Nefndin var formlega skipuð árið 

1993 og jafnframt var hlutverk nefndarinnar skilgreint og fólst í því að ráðstafa því fé sem 

menntamálaráðuneytið úthlutaði til endurmenntunar framhaldsskólakennara árlega. Fyrst 

um sinn var einungis úthlutað til sumarnámskeiða sem faggreinafélög 

framhaldsskólakennara héldu en seinna bættist við vettvangsnám á starfstíma skóla sem 

haldið var í einstökum greinum með þátttöku kennara í nokkrum skólum í hvert sinn.  

Smám saman jókst svo starfsemi nefndarinnar og alls kyns námskeið voru styrkt af 

nefndinni; ýmis konar farandnámskeið, fyrirlestrahald í skólum, ferðastyrkir fyrir 

framhaldsskólakennara utan höfuðborgarsvæðisins og styrkir til einstaklinga og fagfélaga 

vegna námskeiða og ráðstefna. Þá var nefndinni úthlutað sérstökum fjármunum árið 1999 til 

fimm ára, fimm milljónum ár hvert, til að styrkja námskeið í upplýsinga- og tölvutækni í 

tengslum við átak þáverandi menntamálaráðherra í upplýsingatækni. Í fylgiskjali við 

ársskýrslu nefndarinnar árið 2002 er yfirlit yfir alla styrki til endurmenntunar 

framhaldsskólakennara frá árunum 1984-2002. Í því yfirliti má sjá að á þessum 18 árum voru 
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haldin nærri 500 námskeið sérstaklega fyrir framhaldsskólakennara flest tengd einstökum 

námsgreinum en einnig nokkur þverfagleg (Endurmenntun Háskóla Íslands, 2003).  

Annað dæmi má nefna um um tengsl nefndarinnar við stefnumótun í menntamálum. 

Samstarfsnefnd um endurmenntun framhaldsskólakennara stóð reglulega fyrir námskeiðum 

sem metin voru til náms á meistarastigi eða grunnstigi eftir námsgráðu þátttakendaháskóla 

frá árinu 2007 til ársins 2012 að undanskildu árinu 2009-2010. Fyrstu tvö árin voru 

námskeiðin haldin í samstarfi við félagsvísindadeild Háskóla Íslands en frá hausti 2010 sá 

menntavísindasvið HÍ um skipulag og umsýslu. Frá Samstarfsnefnd um endurmenntun 

framhaldsskólakennara komu hins vegar hugmyndir og óskir að námskeiðum, greiðslur vegna 

umsýslu og greiðslu skráningargjalds fyrir framhaldsskólakennara sem tóku þátt. Námskeiðin 

sem voru haldin með þessum hætti voru alls fjögur. Hið fyrsta fjallaði um nýjungar í 

kennsluháttum. Árið eftir var viðfangsefnið hvernig vanda ætti til námsmats (Endurmenntun 

Háskóla Íslands, 2009). Eftir að námskeiðin fluttust til menntavísindasviðs HÍ var boðið upp á 

námskeið um grunnþætti menntunar. Sama ár útbjó nefndin námskeið fyrir framhaldsskóla 

um grunnþætti menntunar þar sem framhaldsskólum bauðst að fá til sín fræðslu um 

grunnþætti í nýrri aðalnámskrá. Til verkefnisins voru fengnir vanir framhaldsskólakennarar 

sem höfðu sérfræðiþekkingu á viðkomandi grunnþáttum. Árið eftir var svo boðið upp á 

námskeið með þessu sinni í síðasta sinn og fjallaði það um markmið, hæfniviðmið og 

námsmat (Endurmenntun Háskóla Íslands, 2013).  

Námstilboð Samstarfsnefndar um endurmenntun eru kennurum að kostnaðarlausu og 

eitt dæmi fannst um að kennurum var greitt fyrir þátttöku. Þeir kennarar sem tóku þátt í 

vettvangsnáminu fengu greitt fyrir í formi kennsluafsláttar sem nam einni kennslustund á 

viku og verkefnastjórar í hverjum skóla fengu tvær kennslustundir. Viðmiðunarkostnað sem 

af þessu spratt greiddi samstarfsnefndin svo til skólanna að vori. Þarna má segja að 

athyglisverð tilraun hafi verið á ferðinni í þá átt að gera endurmenntun part af daglegu starfi 

kennara. Seinna var þessum greiðslum svo breytt í eingreiðslur sem þeir kennarar sem luku 

vettvangsnáminu fengu. Þær greiðslur féllu svo niður þegar umsjá nefndarinnar flutti til 

Rannís árið 2013 (Rannís, 2014). Fljótlega eftir það lagðist svo vettvangsnámið af (Rannís, 

2017, 2018).  

Í ársbyrjun 2013 var umsýsla nefndarinnar flutt til Rannís og dregið verulega úr umfangi 

starfsemi hennar og styrkflokkum fækkað. Áður hafði nefndin úthlutað styrkjum í fimm 

flokkum: Fagtengd sumarnámskeið í samstarfi við faggreinafélög; Vettvangsnám fyrir hópa 

innan kennslugreina; Styrkir til einstaklinga til að sækja fagtengd námskeið; Styrkir til skóla 

og faggreinafélaga til að bjóða upp styttri námskeið eða fræðslufundi; Styrkir til skóla til að 

senda kennara á námskeið utan skólanna. Eftir breytinguna voru aðeins veittir styrkir til 

sumarnámskeiða faggreinafélaga, styrkir til styttri fyrirlestra og styrkir til skóla og fagfélaga 
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til að senda fulltrúa á ráðstefnur erlendis (Rannís, 2014). Styrkveitingar nefndarinnar nú 

felast einkum í styrkjum til fagfélaga til að sækja ráðstefnur og halda sumarnámskeið og 

fræðslufundi og styrkjum beint til framhaldsskóla til að halda fræðslufundi í skólum og senda 

kennara á ráðstefnur eða námskeið (Rannís, 2019).  

Þá ber að geta þess að menntamálaráðuneytið styrkti fagkennarafélög á 

framhaldsskólastiginu um langt árabil. Til þess samstarfs var stofnað samkvæmt 

samkomulagi menntamálaráðuneytis og fagkennarafélaga um faglega þætti skólastarfs á 

framhaldsskólastigi árið 1988. Styrkirnir námu einum til fernum mánaðarlaunum í 

viðmiðunarlaunaflokki kennara á framhaldsskólastigi. Með samkomulaginu tóku 

fagkennarafélög að sér að endurskoða námskrár í viðkomandi fögum framhaldsskóla, hafa 

forgöngu um fræðslufundi og halda sumarnámskeið, taka saman skrár um námsefni og 

benda á námsefni sem vantaði eða þyrfti að endurnýja. Vegna þessara verkefna og 

starfsáætlunar ársins greiddi menntamálaráðuneyti útlagaðan kostnað ár hvert. Þessir styrkir 

féllu niður árið 2015 samkvæmt einhliða ákvörðun menntamálaráðuneytisins. Þeirri 

ákvörðun var ekki haggað þrátt fyrir mótmæli KÍ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2016a). 

Hér að framan var fjallað nokkuð um hvernig kennaramenntun framhaldsskólakennara 

hefur þróast um leið og almenn skólaganga lengdist. Eins hefur verið leitast við að segja frá 

hvaða kerfi er um starfsþróun framhaldsskólakennara og útskýra starfsemi Samstarfsnefndar 

um endurmenntun. Framhaldsskólinn nú er mjög ólíkur því sem áður var og margvíslegar 

breytingar hafa orðið á starfi framhaldsskólakennarans sumar vegna þjóðfélagsbreytinga en 

aðrar vegna nýrra tilmæla í lögum og reglum um skólastigið þar sem margir ólíkir þættir 

togast á og birtast með sundurleitum hætti. Fræðimenn sem fjalla um kennaramenntun 

benda í auknum mæli á þörf fyrir að kennaramenntun ljúki ekki við útskrift úr háskóla heldur 

sé æviverk og að nauðsynlegt sé að móta stefnu um menntun og starfsþróun kennarans 

bæði í grunnnámi sínu og út starfsævina (Frost, 2011; Fullan og Hargreaves, 2016; Hjördís 

Þorgeirsdóttir, 2016; Jón Torfi Jónasson, 2012; Sahlberg, 2017). Að þessu verður vikið nánar í 

kafla 2.4. 

2.3 Þróun skólastarfs og kennaramenntunar 

Skólakerfið er það kerfi þjóðfélagsins sem flestir þekkja af eigin raun og hafa skoðanir og 

tilfinningar til. Í sögu íslenskrar skólaþróunar má sjá svipaðar hugmyndir togast á og víða í 

hinum vestræna heimi, togstreituna um hverjir séu best til þess fallnir að þróa skólastarf, 

kennararnir sjálfir eða þeir sem fara fyrir þessum málaflokkum í stjórnsýslu og vísindum. 

Þessi átök má rekja að minnsta kosti hundrað ár aftur í tímann. Í byrjun síðustu aldar tókust á 

ólíkar hugmyndstefnur sem kenna má við John Dewey og Edward Thorndike. Dewey hélt því 
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fram að menntavísindi yrðu ekki aðeins til hjá vísindamönnum við háskóla heldur einnig á 

vettvangi hjá kennurunum sjálfum og mikilvægt væri að þeir hefðu stjórn á vinnu sinni. 

Öndvert þessu taldi Thorndike að kennarar hlytu að vinna mest eftir boðum að ofan og að 

skólastarfi ætti að miðstýra og nýta til þess þekkingu sem yrði til hjá vísindamönnum við 

rannsóknarstofnanir og háskóla (Atli Harðarson, 2016). 

Menntaheimspeki Deweys gekk út á það að menntun væri í eðli sínu óvissuferð og að það 

væri vænlegri undirbúningur fyrir framtíðina að vinna vel verkefni þessa dags en eyða 

tímanum í vangaveltur um hvernig væri best að haga verkefnunum í framtíðinni (Atli 

Harðarson, 2017; Dewey, 2004). Dewey hugsar um hlutverk ólíkra kennslugreina og hvernig 

mismunandi aðferðir hitti einstaka nemendur fyrir (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010). 

Sá sem menntunina hlýtur veit ekki nákvæmlega hvernig hún verður í lokin og hún verður 

aðeins það sem viðkomandi gerir úr henni. Við þetta bætist að samfélagið er síbreytilegt svo 

menntunin þarf sífellt að aðlagast nýjum veruleika. Ómögulegt sé að segja fyrir um það 

hvernig samfélagið verði eftir tuttugu til þrjátíu ár, hvað þá heldur lengra fram í tímann og 

því verði menntunin að fela í sér getu til að laga sig að aðstæðum og temja sér nýja hugsun. 

Þar við bætist að til þess að nemendur læri eitthvað verði menntunin að hafa eitthvað gildi 

fyrir þá sjálfa. Þeir finni sig í verkum sínum og sjái tilgang í að ljúka þeim (Atli Harðarson, 

2016). Með nokkurri einföldun má því segja að hugmyndir Deweys um menntun snúist um 

að nám þroski nemendur og gefi þeim verkfæri til að takast á við framtíð sem engin veit 

hvernig mun líta út og skólinn og þar með kennarar hafi veigamikið hlutverk í mótun 

framtíðarinnar og samfélagsins.  

Atli Harðarson (2018a) greinir frá hvernig Dewey leggur í verkum sínum áherslu á 

vinnustaðalýðræði þar sem starfsfólk hefur áhrif á vinnustað sinn og að til þess að mynda 

samfélag sé nauðsynlegt að deila markmiðum, væntingum, vonum, þekkingu og skilningi. Atli 

segir auðvelt að sjá samhljóm í þessum hugmyndum og hugmyndum fræðimanna nútímans 

sem leggja áherslu á þátttöku kennara í að móta og rannsaka starf sitt og aukið 

nemendalýðræði þar sem nemendur taka þátt í ákvörðunum um eigið nám og hafa eitthvað 

um skipulag og innihald þess að segja.  

Hvað skipulag skóla og kennslu varðar sagðist Dewey trúa því að endurbætur á skólum 

sem eingöngu byggðust á breytingum á lagabókstaf eða breytingum á ytra skipulagi eða 

tæknilegum breytingum væru gagnslausar. Hlutverk kennara geti því ekki verið eingöngu að 

mennta einstaklinga heldur felst einnig í að móta skólastarfið og með því samfélagið (Dewey, 

2010). Því varar Dewey við að skipuleggja markmið menntunarinnar með valdboði að ofan 

sem hann sagði að gerði bæði starf kennara og nemenda að vélrænum þrældómi (Dewey, 

2004).  
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Þrátt fyrir að Dewey nyti virðingar fyrir störf sín höfðu kenningar hans lítil áhrif á mótun 

skólastarfs. Yfirhöndinni náðu hugmyndir Thorndikes og fleiri sem vildu beita vísindalegum 

aðferðum til að ná mælanlegum árangri. Þessu fylgdi að kennarar áttu að beita 

árangursríkum kennsluaðferðum sem höfðu verið vísindalega prófaðar fyrir utan 

skólastofuna. Nefna má fleira sem þessu tengist eins og hugmyndir Johns Franklins Bobbitts 

um að markmið náms eigi að skilgreina nákvæmlega fyrir fram í námskrám af 

menntavísindamönnum en ekki kennurunum sjálfum (Atli Harðarson, 2017). 

Segja má að átök Deweys við atferlishyggjumenn í byrjun síðustu aldar séu forsmekkur að 

átökum og togstreitu sem hafa einkennt opinber menntakerfi síðan. Átökum um hvort þróa á 

skólastarfið inn í skólunum af kennurunum sjálfum í samráði við nærsamfélag, nemendur og 

foreldra eða af menntamálayfirvöldum. Eins hefur verið tekist á um hvert faglegt sjálfstæði 

kennara á að vera og hvort kennararnir sjálfir eða skólastjórnendur eigi að ráða hvernig þeir 

fyrrnefndu halda sér við í starfi. Togstreitu gætir sífellt á milli þess hvort kennurum sé 

treystandi til að halda starfshæfni sinni við og eins um hvort menntamálayfirvöldum sé 

treystandi til að gera meira en gefa þeim skilyrði til símenntunar og þar með skipuleggja 

innihald hennar og fyrirkomulag þannig að kennarar geti sinnt þessum þætti starfs síns. 

Í yfirliti um sögu kennaramenntunar í Bandaríkjunum rekur David F. Labaree (2008) sögu 

og þróun kennaramenntunar þar. Finna má vissa samsvörun í henni við þróun 

kennaramenntunar á Íslandi. Með tilkomu almenningsskóla (e. common school) fyrir börn og 

unglinga í Bandaríkjunum fyrir miðja 19. öld varð til vísir að skólakerfi sem líkist því sem er 

við lýði í dag. Börn gengu í skóla á yngra og eldra stigi og gafst einnig kostur á námi á 

unglingastigi. Þetta kerfi svipar til íslenska grunnskólans þar sem ákveðin skil verða er 

miðstigi lýkur og svo gefst öllum nemendum tækifæri til náms í framhaldsskólum. Eftir því 

sem skólunum fjölgaði í Bandaríkjunum jókst þörf fyrir kennara að sama skapi. Þeir voru oft 

menntaðir einu skólastigi ofar en skólastigið sem þeir kenndu á. Leiðtogarnir sem áttu 

mestan þátt í stofnun almenningsskólanna börðust líka fyrir því að kennarar fengju sérstaka 

menntun og þeir sem höfðu hug á að verða kennarar gátu menntað sig til starfans á stuttum 

námskeiðum t.d. á sumrin. En skólunum fjölgaði mjög ört og fljótlega urðu til sérstakir 

kennaramenntunarskólar sem voru kallaðir normalskólar (e. normal schools). Námið í 

normalskólunum var yfirleitt eins árs og nemendur sem höfðu lokið framhaldsskólanámi (e. 

high school) og voru um 18 ára að aldri gátu hafið þar nám. Námið í normalskólunum 

samanstóð af námi í hefðbundnum greinum og greinum sem áttu að undirbúa nemendur 

fyrir kennslu. Meirihluti þessara skóla þróuðust svo yfir í að verða kennaraháskólar með nám 

á háskólastigi. Samtímis normalskólunum fóru virtir háskólar, sem buðu upp á 

framhaldsnám, að bjóða nám í menntunarfræðum sem var frekar hugsað til að undirbúa 

stjórnendur en kennara á framhaldsskólastigi (Labaree, 2008).  
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Svipaða sögu í þróun kennaramenntunar má sjá hér á landi þar sem upphaf formlegrar 

kennaramenntunar tengist beint baráttu fyrir almenningsmenntun í landinu á síðari hluta 

nítjándu aldar. Landshöfðingi á Íslandi gaf út fyrstu reglugerð um kennarakennslu við alþýðu- 

og gagnfræðaskólann í Flensborg árið 1892 (Reglugjörð fyrir kennarakennslu við alþýðu- og 

gagnfræðaskólann í Flensborg nr. 9/1892). Sú reglugerð gerði ráð fyrir að kennarar væru 

menntaðir á stuttum námskeiðum. Vísir að kennaramenntun hófst svo sama ár í 

Flensborgarskóla á vornámskeiðum og var hún starfrækt þar allt til ársins 1908. Þar var hægt 

að ljúka kennaramenntun á einum vetri eftir gagnfræðapróf. Kennaraskólinn var svo 

stofnaður með lögum 1907 en kennsla við hann hófst árið 1908. Fyrstu áratugina var 

kennaranámið þrjú ár en um 1940 varð fjórða árinu bætt við og frá árinu 1947 voru 

inntökuskilyrði landspróf eða gagnfræðapróf. Þá mátti auk þess ljúka kennaranámi á einu ári 

að loknu stúdentsprófi. Árið 1971 varð Kennaraskólinn svo að Kennaraháskóla Íslands og 

breyttist þá námið í þriggja ára nám til B.Ed.-prófs þar sem inntökuskilyrðin voru 

stúdentspróf eða sambærilegt (Loftur Guttormsson, 2008).  

Eftir því sem skólaganga almennings lengdist var farið að huga að menntun kennara á 

framhaldsskólastigi. Í kring um 1970 þegar framhaldsskólanum fór að svipa til þess sem hann 

er nú var farið að huga að uppeldismenntun fyrir framhaldsskólakennara (Ólafur Proppé, 

1992). Fyrstu lögin um menntun þeirra sem störfuðu við kennslu á framhaldsskólastigi voru 

sett með Lögum um embættisgengi kennara og skólastjóra. nr. 51/1978 en samkvæmt þeim 

áttu þeir kennarar sem kenna bóklegar greinar að hafa lokið BA- eða BS-próf að lágmarki og 

því til viðbótarnámi sem svaraði til eins árs í uppeldis- og kennslufræðum. Það nám stunduðu 

þeir yfirleitt ekki við Kennaraskóla Íslands heldur við Háskóla Íslands. Um leyfi til kennslu 

annarra greina giltu aðrar reglur um lokapróf í greinum og úr ýmsum sérskólum eins og 

Íþróttakennaraskóla Íslands og Vélskólanum eða lokapróf úr listaháskóla eða hjúkrunarskóla 

svo einhver dæmi séu nefnd (Lög um embættisgengi kennara og skólastjóra. nr. 51/1978). 

Þeir sem hugðu á verkgreinakennslu stunduðu hins vegar uppeldis- og kennslufræðinám með 

sama sniði við Kennaraháskólann. Eftir sameiningu Kennaraháskólans og Háskóla Íslands árið 

2008 hefur allt nám í uppeldis- og menntunarfræðum farið fram á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Þá má bæta því við að árið 1993 hófst kennsla í kennaradeild Háskólans á 

Akureyri og árið 1994 var stofnað til kennaranáms þar á leik- og framhaldsskólastigi 

(Háskólinn á Akureyri, e.d.).  

2.4 Rökræður um fagmennsku 

Umræða um fagmennsku kennara er ekki ný af nálinni og hafa margir velt fyrir sér tengslum 

fagmennsku kennara og gæða skólastarfs. Miklar og örar breytingar hafa orðið á starfi 

kennara og kröfur til fagmennsku þeirra einskorðast ekki lengur fyrst og fremst við 
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skólastofuna. Samhliða efnahagslegum og félagslegum breytingum hafa hlutverk kennara á 

framhaldsskólastigi þróast mikið og það sama má segja um skólastarfið sjálft. Í þessa átt 

bendir rannsókn þeirra Árnýjar Helgu Reynisdóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2013). 

En niðurstöður rannsóknar þeirra eru að kennurum finnst ný viðfangsefni gera starfið 

fjölþættara, krefjast fjölbreyttari kennsluhátta og aukinnar skriflegrar umsýslu.  

Markmiðsgrein framhaldsskólalaganna sýnir glögglega að hlutverk framhaldsskólans er 

tvíþætt, bæði að búa nemendur undir líf og störf í nútímasamfélagi og sömuleiðis að 

undirbúa þá undir frekara nám. Aðrir þættir sem formgerðir eru í lögum og námskrá frá 

árunum 1996, 2008 og 2011 og leggja með afgerandi hætti nýjar skyldur á 

framhaldsskólakennara eru til að mynda gerð skólanámskrár, ytra og innra mat, 

fjölmenningarumhverfi, vellíðan og farsæld nemenda talin þýðingarmikil og sú krafa að allir 

nemendur finni nám við hæfi. Þá má nefna að hækkun sjálfræðisaldurs úr 16 í 18 ár árið 

1998 breytti ýmsu fyrir framhaldsskólastigið (Lög um lögræði nr. 71/1997). Rannsókn Atla 

Harðarsonar (2010) sem hann gerði meðal átján kennara í raungreinum, stærðfræði og 

sagnfræði bendir til þess að nýjar námskrár hafi ekki mótað kennsluhætti þeirra að nýju 

heldur telji þeir að nemendur nái best almennum námsmarkmiðum á borð við gagnrýna 

hugsun og skilning á samfélaginu með því að leggja rækt við hefðbundnar námsgreinar. Því 

má búast við að nokkurrar togstreitu gæti þegar rætt er um markmið, tilgang og leiðir í 

skólastarfi og hvernig kennarar sinni starfi sínu á sem bestan hátt. Einnig er viðbúið að tekist 

sé á um að hve miklu leyti menntun kennara skuli vera í tilteknum kennslugreinum og að hve 

miklu leyti hún skuli snúast um kennslufræði og menntavísindi.  

Hugmyndir um að framhaldsskólakennarar þurfi að nema kennslufræði eða 

menntavísindi eiga sér nokkra sögu meðal fræðimanna á Íslandi. Þær má til að mynda sjá hjá 

Ólafi Proppé og Wolfgang Edelstein undir lok síðustu aldar og eins hjá ýmsum fræðimönnum 

sem á eftir komu. Wolfgang Edelstein setti árið 1988 fram hugmyndir um fagvitund kennara 

og rökstuddi að menntastefna og fagvitund kennara tengdust órjúfanlega. Enn fremur sagði 

hann að allar endurbætur í skólunum yrðu að hefjast með kennaranum og væru því háðar 

menntun og starfsundirbúningi kennarans og enginn gæti ráðið bót á innri vanda skóla nema 

kennararnir sjálfir (Wolfgang Edelstein, 1988).  

Nokkru seinna skrifaði Ólafur Proppé að vaxandi kröfur væru gerðar til kennara og að 

sífellt væri meiri þörf fyrir kennarafræði ekki síst í daglegu starfi skólanna. Hann sagði að 

fagmennska kennara fælist meðal annars í að líta aldrei svo á að þeir væru fullnuma. 

Samkvæmt því sem hann segir er fagvitund og fagmennska fólgin í því að halda áfram að 

læra í starfi bæði af eigin reynslu og annarra og því skipti miklu að kennarar líti á starf sitt 

sem starf sérfræðings í sjálfu sér og leiti sífelldrar þekkingar á því. Ólafur segir að miklar 

kröfur eigi að gera til kennara og fagmennsku þeirra, þeir eigi að bera ábyrgð á undirbúningi, 
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framkvæmd og mati á skólastarfi og því sé nauðsynlegt að kennarar viðhaldi hæfni sinni til að 

geta tekið ábyrgð á faglegu starfi (Ólafur Proppé, 1992).  

Í aðalnámskrám fyrir leik-, grunn-, og framhaldsskólastig sem komu út árið 2011 er 

almennur kafli fyrir öll skólastigin þar sem sameiginlegir grunnþættir menntunar fyrir öll 

skólastigin eru skilgreind. Þeir eru, eins og áður segir, læsi, sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og að lokum sköpun. Segja má að hugsunin sem 

er lýst hér að framan komi þar fram þar sem fagmennska kennara er skilgreind út frá 

kennsluþættinum en einnig tekið fram að hún byggist á þekkingu, viðhorfum og siðferði 

starfsins. Einnig skulu þeir skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi 

námsumhverfi. Undirstrikað er lykilhlutverk kennara í öllu skólastarfi og að gæði menntunar 

og árangur í skólastarfi byggst fyrst og fremst á vel menntaðri og áhugasamri kennarastétt 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Allir þessir þættir gera auknar kröfur til fagmennsku 

kennara í ætt við þær sem Ólafur Proppé ræðir í grein sinni og er getið er hér að framan 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). Í Hvítbók um umbætur í menntamálum sem kom út árið 

2014 er haldið áfram á svipuðum nótum og í aðalnámskránni og fjallað um að efla þurfi 

áhuga kennara, hvetja þá áfram til starfsþróunar og mikilvægi þess að efla fagvitund kennara 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014).  

Hugmyndum nokkurra íslenskra fræðimanna sem hafa verið í fararbroddi í 

menntavísindum á seinni árum svipar í senn til þess sem Ólafur Proppé og Wolfgang 

Edelstein sögðu á sínum tíma og til stefnumótunar stjórnvalda um efnið. Hafdís Ingvarsdóttir 

(2006) segir að leiðin að betra skólastarfi í framhaldsskólum sé að auka þátt kennara í innra 

starfi skólans. Það sé lykilatriði ef bæta eigi árangur nemenda. Jón Torfi Jónasson telur 

fagmennsku kennara mótast af hans eigin menningu og byggjast á blöndu hugsjóna, 

þekkingar og dómgreindar. Sú hugmynd að kennurum sé nægilegt að læra sína faggrein og fá 

smáleiðsögn í kennslufræðum gangi ekki upp. Kennari þurfi að hafa sterka tilfinningu fyrir því 

hvert hans eigið hlutverk sé og hvaða tilgang starf hans hafi. Fagkennarinn þurfi því að vera 

skapandi, hafa sjálfstraust til að mennta nemendur sína til þátttöku í flóknu þjóðfélagi og 

eins þurfi skólinn að vera samstarfsvettvangur ólíkra fagmanna sem bæti hver annan upp 

(Jón Torfi Jónasson, 2012).  

Eins má nefna að Ingólfur Ásgeir Jóhannesson segir að kennaramenntun eigi að vera 

fjölbreytt og færir fyrir því sterk rök að einmitt þess vegna þurfi kennarar að læra að vinna 

saman. Þeir eigi að taka faglega ábyrgð og frumkvæði sem stuðli að því að nemendur verði 

virkir þátttakendur í samfélaginu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). Í sama streng tekur 

Sigurður Kristinsson og segir fagmennsku kennara snúast um kunnáttu, fagmennsku og alúð 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Svipaðar hugmyndir má einnig sjá í rannsókn Hjördísar 
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Þorgeirsdóttur um að kennarinn sé meðvitaður um mikilvægi þess að skoða starf sitt og gera 

breytingar til aukinnar fagmennsku (Hjördís Þorgeirsdóttir, 2016). 

Jón Torfi Jónasson telur af og frá að hægt sé að undirbúa kennara fyrir alla þætti í starfi 

sínu í grunnmenntun heldur eigi að gera ráð fyrir starfsþróun allan starfsferil kennarans. 

Hann segir að kennaramenntun og fagmennska kennara verði að blandast saman úr mörgum 

þáttum sem spanna verði alla starfsævina. Hann telur til faggreinina, faggreinina sem 

kennslugrein, kennslufræði faggreinarinnar, almenna kunnáttu sem allir kennarar verði að 

hafa, kunnáttu í því sem hann kallar menntunarfræði, skólafræði og almennri kennslufræði 

og nefnir einnig ný viðfangsefni, þekkingu á einstaklingi, samfélagi og námi. Við þetta bætist 

svo nám á vettvangi og sú starfsþróun sem verður þar. Jón Torfi telur að allir þessir þættir 

myndi grunninn að fagmennsku kennarans og geri honum kleift að ráða við erfiðar aðstæður, 

sinna nemendum sínum sem best og viðhalda jafnframt eigin starfshæfni (Jón Torfi Jónasson, 

2012).  

Sérstaklega eftirtektarverðir fyrir framhaldsskólakennara eru þeir þættir sem Jón Torfi 

nefnir faggrein sem kennslugrein og kennslufræði faggreinar. Leiða má að því rökum að 

framhaldsskólakennarar læri sína grein fyrst og fremst sem faggrein sem grunn fyrir 

fræðilegar rannsóknir eða til tiltekinna starfa en ekki með því að fjalla um hvað vefst 

sérstaklega fyrir nemendum sem læra þessa grein eða hvernig tengja eigi hana við aðra þætti 

eins og rækt við móðurmál, jafnrétti, námstækni eða upplýsingatækni svo dæmi séu nefnd. 

Hvað kennslufræði faggreinarinnar varðar dregur Jón Torfi út þætti eins og hvernig 

skynsamlegt sé að leiðbeina nemendum til að öðlast sem dýpsta þekkingu á faginu og 

hvernig nýta megi til að mynda vettvangsferðir, verklegar æfingar, upplýsingatækni, ýmsar 

kennslu- og námsmatsaðferðir til að ná sem bestum árangri í kennslunni (Jón Torfi Jónasson, 

2012). 

Jón Torfi Jónasson færir fyrir því sannfærandi rök að nota eigi vítt sjónarhorn þegar fjallað 

er um kennaramenntun og að hún þurfi að taka til fleiri þátta en inntaks grunnmenntunar og 

eigi ekki síður við símenntun og starfsþróun. Mestu máli skipti í kennaramenntun að móta 

fagmennsku hvers og eins fremur en að kenna hvernig og hvað eigi að kenna. Ef miðað við er 

að starfsævin sé 40 ár og námstíminn 5 ár má glögglega sjá hversu fjarri lagi það er að ljúka 

menntun í upphafi starfsferils (Jón Torfi Jónasson, 2012).  

Þetta er í takti við það sem gerst hefur annars staðar í heiminum. Um það má nefna 

nokkur dæmi. Pasi Sahlberg telur lýðræði í anda Deweys vera eitt megingildið í öllum 

finnskum skólum. Hann nefnir að það sé eitt af lykilatriðunum hvað varðar árangur Finna í 

menntun og segir að finnskt skólakerfi sé afar nálægt hugmyndum Deweys sem nefndar voru 

hér að framan, lýðræði og stjórn fólks á vettvangi séu þar megingildi. Finnskir skólar leggja 
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áherslu á aðgang kennara og nemenda að ákvarðanatöku um nám í skólum og þar er mikil 

virðing er borin fyrir starfi kennara (Sahlberg, 2017).  

Í sama streng tekur Andy Hargreaves og dregur fram að mikilvægt sé að almenningur 

treysti kennurum. Kennaranna sé svo að taka sameiginlega ábyrgð á velgengni allra nemenda 

í skólanum og jafnframt vera sjálfstæðir í störfum sínum og nota gegnsæjar aðferðir 

(Hargreaves, 2016).  

John Bangs og David Frost eru á svipuðum nótum og leggja áherslu á að kennarar séu 

faglegir málsvarar menntunar, kennarastarfsins og skólastarfs og því sé nauðsynlegt að auka 

áhrif kennara á ákvarðanir í menntamálum. Þá fjalla þeir um nauðsyn þess að kennarar hafi 

trú á eigin getu og segja að kennarar sem trúa á getu sína sýni seiglu í starfi finni lausnir á 

vandamálum og það sem sé mikilvægast, læri af reynslunni (Bangs og Frost, 2016). 

Geoff Whitty hefur lýst svipaðri þróun í fagmennsku kennara í Englandi. Hann segir að 

fram eftir síðustu öld hafi verið lögð áhersla á að kennarinn réði sér sjálfur og vissi að hverju 

hann þyrfti að gæta. Þetta hafi breyst í kring um 1975 þegar krafa um skilvirkni og árangur 

varð fyrirferðarmikil. Frá því rétt fyrir aldamót segir hann svo að stýrð fagmennska hafi verið 

ráðandi. Það sem á skortir segir hann fagmennsku sem byggi á þverfaglegu samstarfi og 

fagmennsku sem einkennist af lýðræði (Whitty, 2008).  

David Carr segir mörg viðfangsefni kennarans séu þess eðlis að þau er ekki hægt að leysa 

á tækni- eða vísindalegan hátt. Kennari verði að búa yfir innsæi í hið mannlega hlutskipti og 

sársauka annarra til að geta sinnt stafi sínu. Menntun kennara eigi því að vera með þeim 

hætti að í hana geti kennarar sótt rök til að byggja upp sjálfstæða hugsun og fást við flókin 

viðfangsefni (Carr, 2003).  

Andy Hargreaves og Michel T. O´Connor hafa talað fyrir því sem kannski mætti nefna 

fagmennsku samstarfs. Þeir rökstyðja að samstarf og samvinnumenning komi nemendum 

best og auki hæfni þeirra og árangur. Þeir segja nauðsynlegt að kennarar og skólastjórnendur 

nýti rannsóknir og eigin rannsóknarþekkingu til starfsþróunar. Þeir leggja jafnframt áherslu á 

að kennarar stundi faglegt nám til að bæta eigin kennsluhæfni og þar með árangur nemenda; 

noti gögn úr námsmati og öðru mati á skólastarfi í umbótarskyni; efli samstarf við foreldra og 

samfélag og tali fyrir fagmennsku og hagsmunum nemenda (Hargreaves og O´Connor, 

2018a). 

Hargrevas og O´Connor færa sannfærandi rök fyrir því að samvinna komi kennurum til 

góða. Þeir segja að með samvinnu byggi kennarar upp félagsauð, bæti nám nemenda sinna 

um leið og eigin getu. Þar að auki átti kennarar sig fljótt á kostum samvinnu þegar þeir finna 

að þeir nýta hana bæði til að styðja aðra og fá stuðning. Auk þess gerir samvinna kennara 

þeim auðveldara fyrir að koma að nýjum hugmyndum og breiða þær út ásamt því að þróa sig 

í starfi og koma á starfsháttum sem leiða til betri menntunar. Þeir hafa rannsakað samvinnu 
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kennara víða um heim með það í huga að finna út hvaða gerð samvinnu kennara hefur best 

áhrif á nám nemenda. 

Þeir gera greinarmun á samvinnu eftir því hversu fagleg hún er. Besta gerð samvinnu 

segja þeir að tengist fagmennsku kennara og geri þeim kleift að umbreyta kennslu sinni, læra 

hver af öðrum og vinna með öllum nemendum og koma þeim til aukins þroska. Samvinnu af 

þessari gerð segja þeir fela í sér djúp og krefjandi samtöl, einlæga og um leið uppbyggjandi 

endurgjöf og stöðuga spurn um tilgang. Að lokum þarf faglegt samstarf að vera samofið 

menningu skólans og samfélagsins þar sem kennarar standa saman og takast á við krefjandi 

verkefni og bregðast við námi og menningu nemenda sinna og samfélagsins á yfirvegaðan 

hátt. Þeir leggja mikla áherslu á að fagmennska og starfsþróun kennara og stjórnenda sé 

forsenda skólastarfs og vandaðrar kennslu. Þeir benda jafnframt á að fagþekking og 

starfsefling þurfi að vera samofin þannig að góður árangur náist og skólaþróun eigi sér stað 

(Hargreaves og O´Connor, 2018a, 2018b). 

Allt ber þetta að sama brunni. Nútímahugmyndir um kennarann sem fræðimann sem er 

partur af lærdómssamfélagi þar sem menn deila væntingum og viðhorfum en umfram allt 

vinna saman eru nátengdar hugmyndum Deweys sem fyrst er lýst í þessum kafla. Kennarar 

þurfa að geta tekist á við mjög fjölbreytt verkefni sem ekki einungis byggjast á mikilli 

þekkingu í sinni kennslugrein. Þetta rímar mjög við það kapp sem Dewey lagði á 

vinnustaðalýðræði þar sem allt starfsfólk vinnur með öðrum að sameiginlegum markmiðum, 

nefnilega að menntun hvers einstaklings verði eins og best er á kosið (Atli Harðarson, 2018a). 

2.5 Miðstýring, dreifstýring 

Opinber stefnumótun og þróun í menntamálum eru flókin fyrirbæri og breytingar verða 

stundum allt aðrar en fyrirhugaðar voru í upphafi. Þættir sem hafa áhrif eru fjölmargir. Nefna 

má áherslur stjórnvalda, fjármagn, umfjöllun fjölmiðla, áhrif tækni, ýmiss samfélagsleg og 

menningarleg gildi, alþjóðlegan samanburð eins og í rannsóknum OECD sem í daglegu tali 

ganga undir skammstöfunum TALIS og PISA (The OECD Teaching and Learning International 

Survey and Programme for International Student Assessment) og lærdóm sem er dreginn af 

honum (Menntamálastofnun, 2016). Því má bæta við að á því tímabili sem hér um ræðir hafa 

þrettán menntamálaráðherrar farið fyrir málaflokknum á Íslandi og þeirra sýn og 

stefnumótun hefur verið mismunandi (Stjórnarráð Íslands, 2019). Þar við bætast þættir sem 

tengjast skólastarfi eins og stjórnun, innra og ytra mat, þátttaka og fagmennska kennara og 

skólasamfélagsins alls. Til að áform um breytingar nái fram að ganga þarf að vera samræmi 

milli stefnumótunar af hálfu stjórnvalda og stefnumótunar hjá kennurum og stjórnendum á 

vettvangi.  



 

31 

Margir fræðimenn hafa fjallað um tregðu menntakerfa og hve erfitt er að breyta þeim. 

Hér verða kenningar nokkurra þeirra reifaðar. Labaree (2010) hefur fjallað um af hverju góð 

áform um að bæta menntakerfið eiga oft erfitt með að ná fram að ganga. Hann telur að til að 

nýjar hugmyndir skili umbótum þurfi að komast í gegn um fjögurra laga stefnumótun. Fyrst 

er það hugmyndafræðin sem er byggt á og framtíðarsýnin sem verður til þegar menntastefna 

er mótuð, lög eru sett og rannsóknir eru ræddar. Þeir sem stýra umræðunni á þessu stigi eru 

fræðasamfélagið og stofnanir sem fara með æðstu völd. Samhljómur þessara stofnanna er 

misjafn og breytist því hver situr við stjórnvölinn. Í næsta lagi eru þeir sem skipuleggja 

skólakerfið, skólastjórnendur og sveitarfélög. Ef rætt er um framhaldsskólann á Íslandi væri 

mennta- og menningarmálaráðuneytið bæði á fyrsta og öðru stigi. Það markar stefnu allra 

skólastiga með lögum, reglugerðum og skólastefnu en rekur auk þess framhaldsskólastigið 

og markar stefnuna þannig t.d. með reiknilíkani og stefnumótun í gegn um það. Eins væri 

Menntamálastofnun á öðru stigi því þar er ýmsum þáttum mótaðrar stefnu framfylgt eins og 

hýsingu námsskrárgrunns, staðfestingu námsbrautalýsinga, umsjón með innritun, 

læsisverkefni og ytra mati á framhaldsskólum svo eitthvað sé nefnt. Þriðja lagið eru svo 

kennararnir og kennsluhættir þeirra sem nýjungarnar þurfa að seytla í gegn um og það fjórða 

nám nemendanna.  

Jan van den Akker (2003) lýsir svipaðri stig- eða lagskiptingu. Efst tróna göfugar hugsjónir 

að umbótum sem menntamálayfirvöld setja. Í miðjunni koma svo námskrárnar eins og 

kennarar skilja hana og nota til að rökstyðja kennslu sína og neðst er það svo reynsla 

nemenda og hvað þeir læra sem getur verið eitthvað allt annað en fróm og háleit markmiðin 

sem sett voru í upphafi. 

David B. Tyack og Larry Cuban (1995) hafa einnig fjallað um breytingar á menntakerfum 

og af hverju stefnur sem settar eru fram verða ekki endilega eins og þeir sem komu fram 

með hugmyndirnar í upphafi hugsuðu sér. Þeir segja að oft verði hugmyndir um breytingar í 

menntakerfinu til að draga athyglina frá óheppilegum breytingum á samfélaginu. Sem íslensk 

dæmi um þetta mætti nefna umfjöllun í fjölmiðlum um hrakandi læsi og slæma útkomu 

íslenskra barna í PISA (Tryggvi Páll Tryggvason, 2016; Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016). 

Viðbrögð samfélagsins við þessu varða fyrst og fremst hvernig skólakerfið geti komið til 

hjálpar en ekki að samfélagið sé kannski í ógöngum. Þeir segja að vegna þessa þurfi þeir sem 

hafi áhuga á skólaþróun að skoða sögu breytinganna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016c). Skoða þurfi tengsl stefnumótunar, aðgerða stjórnvalda 

og stefnu stofnana til að sjá hvernig skólarnir setja mark sitt á umbótaferlin í stað þess að 

umbæturnar breyti skólunum. Ástæðurnar fyrir því að skipulag kennslu og lífið í 

skólastofunni breytist stundum lítið þó opinber menntastefna breytist eru því margslungnar 

(Tyack og Cuban, 1995). 
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Þetta stafar af því að þeir sem taka ákvarðanirnar starfa ekki á þeim vettvangi sem þær 

koma til framkvæmda. Ákvarðanirnar eru teknar af menntamálayfirvöldum, aðrir útfæra svo 

hugmyndirnar og enn aðrir eiga að nota þær til að bæta nám nemenda sinna. Skólarnir munu 

því alltaf takast á við breytingarnar á eigin hátt. Sumar breytingar eignast strax öfluga 

málsvara meðan aðrar verða munaðarleysingjar sem engir kannast við eða hafa áhuga á. 

Tyack og Cuban segja að flestir séu sammála um að það skipti miklu máli að menntakerfið sé 

gott og trúi því að gott menntakerfi tengist þjóðfélagslegum framförum. Aðaláskorunin sé því 

að móta stefnu sem almenningur og kennarar trúi að bæti skólastarf og auki um leið 

skuldbindingu þeirra síðarnefndu (Tyack og Cuban, 1995). 

Skoðun þeirra Tyacks og Cubans er að tengsl stefnumörkunar og framkvæmdar verði oft 

óljós, flókin og virðist tilviljanakennd. Of oft komi það fyrir að áætlanir séu gerðar um 

umbætur sem lausnir á stórum vandamálum en svo hefur framkvæmdin engu breytt og 

aðeins orðið táknræn (Tyack og Cuban, 1995).  

Máli sínu til stuðnings taka þeir athyglisvert dæmi um breytingar á skólastarfi í New York-

borg. Til þess að auka árangur nemenda í námi þar voru gerðar miklar breytingar á skólastarfi 

milli 1983 og 1993. Þar varð hvatning til að setja stefnur og breyta til einmitt til að það 

gagnstæða gerðist. Sérfræðingarnir sem tilheyrðu stjórnsýslustiginu leituðust svo við að 

aðlaga breytingarnar og finna eigin hugmyndum farveg. Um leið og eitthvað virtist ekki virka 

var hvatt til nýrra breytinga. Í upphafi þessa ferlis var ein skólanefnd sem stjórnaði öllu 

skólastarfi á miðskólastigi sem tekur yfir 6.-8. bekk í New York og skólastarfið mjög miðstýrt. 

En eftir því sem borgin stækkaði og hópum í henni fjölgaði voru búin til útibú sem stjórnuðu 

skólastarfi í tilteknum borgarhlutum. Svo kom að lokum að skólastarfið var orðið svo 

dreifstýrt að enginn vissi hver stjórnaði hverju og skólastarfið sigldi áfram á braut sem enginn 

stjórnaði (Tyack og Cuban, 1995). 

Þeir félagar Tyack og Cuban segja að skólaþróun þurfi að verða vegna gagnkvæmra áhrifa, 

stofnanaáherslna, breytinga í samfélaginu og pólitískrar stefnumörkunar. Umbótaáætlanir 

stjórnvalda verða því sjaldnast til þess einar sér að bæta skólastarf. Þegar umbæturnar koma 

inn á skjön við skólastarfið sem fyrir er, auka þær miklu frekar flækjustigið og ósamræmið í 

skólastarfinu og gera nýjar kröfur til kennaranna og auka enn frekar á byrðar þeirra og verður 

til þess að atbeini fólks á vettvangi vinnur gegn umbótaviðleitni stjórnvalda (Tyack og Cuban, 

1995). 

Decker F. Walker og Jonas F. Soltis (2009) fjalla í bók sinni Curriculum and Aims um 

markmið menntunar og námskrárgerð. Þeir segja að breytingar í menntakerfinu séu ekki 

alltaf gerðar eingöngu með framfarir í huga til hagsbóta fyrir nemendur. Stundum séu gerðar 

breytingar í námskrám og eða lögum til að leiðrétta, aðlaga eða bæta tiltekið ástand eða 

festa í orð breytingar sem þegar eru orðnar. Þeir segja áform um umbætur og breytingar í 



 

33 

menntakerfinu alltaf vera margslungnar og hafa áhrif á mjög marga aðra þætti eins og 

stjórnkerfið, kennara, nemendur, foreldra og námsgagnaútgáfu.  

Andy Hargreaves og Dennis Shirley (2009) hafa skipt viðleitni til umbóta í skólakerfum og 

rannsóknum á skólaþróun upp í fjögur tímabil sem hér verður gerð grein fyrir. Samkvæmt 

síðustu leiðinni, þeirri fjórðu er lögð áhersla á nýja hugsun um starfsþróun þar sem fjölmargir 

ólíkir þættir fléttast saman. Þar er kveðið ríkt á um þróun frá kennaranum sem starfar einn í 

sinni kennslustofu til faglegs samstarfs sem er byggt á þörfum nemenda og samfélags og 

grundvallast á trausti, fagmennsku og ábyrgð. Þessi leið taki mið af umhverfinu, innri gerð 

skólans, reynslu, menntun og persónulegum hæfniþáttum kennarans. Aðeins þannig verði 

skólastarf bætt. 

Fyrstu leiðina segja þeir verða til upp úr seinni heimsstyrjöldinni og vara fram undir 1980. 

Þar var lögð áhersla á sjálfstæði og fagmennsku kennarans. Stuðningur ríkisins var mikill 

enda átti aukin menntun að skila sér í aukinni farsæld þjóðarinnar. Þetta leiddi til þess að 

skólar þróuðust á mjög misjafnan hátt, ýmsar tilraunir voru gerðar með kennsluhætti og 

prófafyrirkomulag. Þær tilraunir voru fremur tilviljanakenndar og leiddu ekki endilega til 

breytinga á skólastarfinu. Fagleg forysta var lítil. Foreldrar fylgdust ekki með skólastarfinu 

nema á einkunnaspjöldum barna sinna og mörg dæmi má finna um unga róttæka kennara 

sem sneru skólastarfinu á hvolf en sneru sér svo að öðru þegar hugmyndir þeirra reyndust 

ekki farsælar (Hargreaves og Shirley, 2009). Segja má að á þessu tímabili einkennist 

skólaþróun af tilraunum til að þróa mjög afmörkuð svið, lagt er ríkt á um faglegt sjálfstæði 

kennarans en samhengið lítið og það sem einstakir kennarar gera til að bæta sig í starfi 

gagnast sjaldan öðrum. 

Aðra leiðina tengja þeir Hargreaves og Shirley við stjórnartíð Ronalds Reagans í 

Bandaríkjunum og Margretar Thatcher í Bretlandi, timburmenn alþjóðlegrar olíukreppu og 

lok Víetnamstríðsins í Bandaríkjunum ásamt fleiru. Þetta tímabil einkenndist af meiri vantrú á 

skólakerfinu og einnig efasemdum um forystuhæfni kennara. Afleiðingarnar í Bandaríkjunum 

urðu þær að námskrárgerð varð meira miðstýrð í hverju fylki fyrir sig með áherslu á nákvæm 

þekkingarmarkmið og samræmd próf. Þá áttu skólar að vera partur af markaðskerfinu og 

umbuna átti góðum kennurum fyrir árangur nemenda sinna. Á þessum tíma misstu kennarar 

sjálfstæði sitt og það færðist í auknum mæli til stjórnenda og hvernig til tókst var að mestu 

komið undir forystuhæfileikum þeirra (Hargreaves og Shirley, 2009). Ef þetta er tekið saman 

var skólaþróun mjög miðstýrð á þessu tímabili. Áherslan var á árangursmælingar, 

miðstýringu, árangurstengd laun, stöðluð próf, sterka stjórnendur og einkavæðingu. 

Þriðju leiðina tímasetja Hargreaves og Shirley upp úr síðustu aldamótum. Segja má að 

hún sé svar við skorti á samstarfi fyrstu leiðarinnar og þeirri samkeppni sem önnur leiðin 

boðaði á kostnað áherslu á samvinnu um nám nemenda, áhugahvöt kennara og faglega 
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forystu stjórnenda. Áherslur þriðju leiðarinnar áttu að fela í sér það besta úr þeim fyrstu 

tveim (2009). Upphafið má tengja við aukin áhrif jafnaðarmannaflokka á heimsvísu í kring um 

síðustu aldamót. Helst ber þar að nefna bandaríska Demókrataflokkinn með Bill Clinton og 

breska Verkamannaflokkinn með Tony Blair í broddi fylkingar. Eins mætti nefna Gerhard 

Schröder í Þýskalandi en Schröder og Blair stóðu saman að útgáfu stefnuskrár sem er byggð á 

hugmyndum félagsfræðingsins Anthony Giddens um þriðju leiðina. Leiðinni var ætlað að 

blanda saman því besta úr fyrri kerfum og blanda saman opinberum rekstri og samkeppni, 

styðja kennarana í starfi en leggja samt áherslu á mælanleika og samræmd próf. Í þessari 

nálgun fólst meðal annars opið ríkisbókhald, aðgangur almennings að upplýsingum, þátttaka 

almennings í samfélagslegum verkefnum, jöfn þátttaka karla og kvenna og blanda af 

opinberum- og einkarekstri í mennta- og heilbrigðiskerfinu. Þriðja leiðin var hugsuð til 

þróunar og framfara og tilgangurinn var að auka velmegun og lífsgæði allra nemenda.  

Endirinn varð hins vegar sá að þriðja leiðin varð ekki svo frábrugðin annarri leiðinni. Hún 

varð tæki sem notað var til að koma valdboðum að ofan og niður. Margir hafa orðið til að 

fjalla um af hverju þriðja leiðin gekk ekki upp. Hargreaves og Shirley (2009) nefna að réttar 

leiðir hafi ekki verið valdar. Reynt hafi verið að meta skólakerfið með stöðluðum prófum 

úttektum og mælingum. En einnig hafi kennarar fengið tækifæri til að taka þátt í mótun á 

starfi sínu og starfsumhverfi. Afleiðingin varð sú að þar sem samvinnu skorti komst þriðja 

leiðin ekki til framkvæmda. 

Fleiri hafa orðið til að gagnrýna þessar hugmyndir. Stephen Ball og Gert Biesta eru þar á 

meðal. Í viðtali við René Kneyber (2016) segir Ball að áhrif nýfrjálshyggjunnar séu víðtæk og 

vaxandi og að markaðsöflin hafi ekki góð áhrif á menntakerfið. Áherslan verður á hæfniþætti 

og samkeppnishæfni og kennarar verða hræddir við að verða kennt um ef nemendum 

gengur illa á prófum. Lausnina sér hann í að kennarar taki stjórnina í sínar eigin hendur láti í 

sér heyra, mótmæli skrifræði og krefjist frelsis til að kenna og sinna nemendum. Gert Biesta 

tekur í sama streng og segir að í auknum mæli sé horfið frá því að menntastofnanir eigi að 

vera lærdómssamfélög og nemendur læri námsins og námsferlisins vegna. Þunginn sé hins 

vegar lagður á hagnýtan tilgang og að nemendur læri nákvæmlega það sem komi þeim að 

gagni. Hann segir að gallinn við að líta á menntun með þessum augum sé sá að 

lykilspurningum um efni, tilgang og tengsl sé aldrei svarað. Þetta merki að umræða um nám 

nái ekki nægri dýpt. Hann varar einnig við því að líta á nemandann sem viðskiptavin sem 

kaupir menntun og rökstyður að sú þróun að auka sífellt kröfur um mælanleika, hærra 

menntunarstig og hagnýtari menntun af hærri gráðu sé ógn fyrir menntakerfið (Biesta, 

2016). 

Þegar í lok síðustu aldar hafði nýsjálenski heimspekingurinn og menntunarfræðingurinn 

John Codd sett fram svipaðar hugmyndir. Hann segir að greina megi strauma í þessa átt á 
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Nýja-Sjálandi eftir sigur Verkamannaflokksins árið 1984. Breytingar á menntakerfinu þar hafi 

áratugina sem á eftir fóru falið í sér þverrandi ábyrgð stjórnvalda, verið rökstuddar með 

ábyrgri efnahagsstjórn, slæmu ástandi í ríkisfjármálum og kennarar því fengið ótrú á 

breytingunum því þeir hafi ekki verið hafðir með í ráðum. Afleiðingarnar hafi því verið að 

mikið vantraust skapast milli menntamálayfirvalda og þeirra sem störfuðu í skólunum. Eins 

megi greina slæm áhrif frá stefnu er kennd hefur verið við nýskipan í opinberum rekstri 

(Codd, 1999). Sú stefna var innleidd víða um hinn vestræna heim undir lok síðust aldar og 

fólst í því að gera ríkisrekstur skilvirkari og draga úr ríkisútgjöldum um leið með því að færa 

ákvarðanir og ábyrgð til ríkisstofnananna sjálfra en auka hins vegar eftirlit ráðuneytanna með 

þeim. Meginhugmyndin var að láta rekstur opinberra stofnana líkjast rekstri einkafyrirtækja 

sem eiga í samkeppni á markaði. Nýskipan í opinberum rekstri varð opinber stefna hér árið 

1995 (Fjármálaráðuneytið, 1996).  

Fjórðu leiðina segja Hargreaves og Shirley byggja á því besta úr þriðju leiðinni en skilja 

eftir það versta. Meginstef þeirrar leiðar er jöfnuður og áhrif allra sem að koma. Leiðina má 

tengja við æðri tilgang menntunar, skóla án aðgreiningar þar sem allir nemendur fá nám við 

hæfi, gögn eru nýtt til ígrundunar og litið er á menntun sem sameiginlegt verkefni alls 

samfélagsins. Traust á fagmennsku kennara er mikið, áhersla lögð á sameiginlega dreifða 

stjórnun og skólaþróun sem sprettur úr skólastarfinu sjálfu. Enn fremur eru það einkenni 

þessarar leiðar að mannauðinn er talinn mikilvægur, álitið er að kennarar þurfi að leiða 

skólastarf og hafa áhrif á umbætur. Megináhersla er því lögð á traust í garð kennara og 

samstarf. En snúið hefur verið frá hugmyndum um samkeppni, nákvæma markmiðssetningu 

og ósanngjarna ábyrgð sem lögð var á kennara (Hargreaves og Shirley, 2009).  

Oddný Sturludóttir fjallar um fjórðu leiðina og menntakerfi sem bera einkenni hennar í 

meistararitgerð sinni og tilfærir að menntakerfi í Finnlandi og Singapore beri þessi einkenni 

og að eins megi nefna Alberta og Toronto fylki í Kanada og að kennarasamtök í Kaliforníufylki 

séu innblásin af fjórðu leiðinni (Oddný Sturludóttir, 2017). 

Hugmyndir Lindu Darling-Hammond eru svipaðar en hún hefur borið saman nokkur 

menntakerfi sem komið hafa vel út úr alþjóðlegum mælingum á borð við PISA. Nokkur af 

kerfunum sem hún nefnir eru menntakerfin i Singapore, Ontario í Kanada, Wales í Englandi 

og Finnlandi. Kerfin þar eru ólík en þó má þar greina sameiginlega þætti. Mikið er lagt í 

kennaranám í þessum löndum og kennararnir fá mikinn stuðning í upphafi starfs. Inn í 

skólunum er svo mikið samstarf kennara og stjórnenda um þróun eigin starfa og mikil áhersla 

lögð á lærdómssamfélag fagfólks og stöðuga uppbyggingu á hæfni (Darling-Hammond, 

2017).  

Breytingar á menntakerfinu geta bæði verið góðar og slæmar fyrir kennara segja Walker 

og Soltis í fyrrnefndri bók frá 2009. Stundum eru gerðar breytingar sem þeir trúa á og þá taka 
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þeir þátt í að koma þeim á. Ef þeir telja þær ekki til bóta fyrir skóla eða sig sjálfa og eru 

neyddir til að taka þátt í breytingum sem þeir trúa ekki á verða afleiðingarnar slæmar. 

Breytingarnar taka þá mikla orku og tíma án þess að fela í sér nokkrar umbætur. Og það sem 

mestu skiptir auðvitað er hvort breytingarnar leystu vandamál og bættu menntakerfið. Oft er 

ekki auðvelt að segja til um þetta og oft eru engir sem spyrja þessara spurninga heldur er 

stokkið í næstu breytingar. Ef breytingar eigi hins vegar að verða til framfara þurfi þær að 

snerta skólastarfið og starf kennara. Þeir benda annars vegar á að oft sé tilgangur þeirra sem 

vilja breyta menntakerfinu frekar óljós og snúist um einhvers konar átaksverkefni og hins 

vegar að oft ráði sérhagsmunir för hjá þeim sem knýja fram breytingar. En sökum þess að 

breytingarnar séu yfirleitt margþættar og komi úr mörgum áttum hafi þær tilhneigingu til að 

vera ósamstæðar (Walker og Soltis, 2009). Í sömu átt benda rannsóknarniðurstöður 

Guðrúnar Ragnarsdóttur (2018b) sem sýna að stjórnendur voru yfirleitt fúsari til breytinga en 

kennarar sem sýndu meiri tregðu. Meðal þeirra ríktu viðhorf sem voru inngróin og mátti 

tengja við mislangan starfsaldur, mismunandi menntabakgrunn og viðhorf sem voru nátengd 

skólamenningu (Guðrún Ragnarsdóttir, 2018b). 

Walker og Soltis (2009) nefna fjórar leiðir fyrir kennara til að takast á við áform um 

umbætur. Þeir geti fagnað þeim, kynnt sér þær og streist svo á móti, farið með þær eins 

hlaðborð og nýtt þau atriði sem þeir kjósa sjálfir eða hunsað áformin alveg. Þeir brýna hins 

vegar kennara og segja að þeir verði að hafa hugfast að öll áform um breytingar eigi sér 

fylgjendur sem líta á breytingaáformin sem forgangsmál, í öllum úrbótahugmyndum sé að 

finna eitthvað gott þó engin áform um breytingar séu algóð. Það sé fagfólksins að taka 

hugmyndunum af skynsemi, yfirvega og meta og setja í rétt samhengi. Áform um breytingar 

verði aðeins til góðs fyrir nemendur ef kennararnir gera áformin að sínum og láta 

breytingarnar verða til batnaðar. Síðast en ekki síst árétta þeir svo að umbótaáætlanir séu 

staðreynd í lífi kennarans. Þeir verða að takast á við þær eins og þeim finnst mest vit í sem 

sérfræðingar. Helstu skyldur þeirra tengjast námi nemendanna (Walker og Soltis, 2009). Og 

væntanlega er það alltaf spurningin sem sérhver kennari þarf að spyrja sig að: Bæta þessar 

breytingar nám nemenda minna?  

Hér að framan hafa kenningar allmargra fræðimanna verið reifaðar og flestar bera að 

sama brunni. Fræðimenn sem vitnað hefur verið í hér að framan segja að stofni til það sama. 

Skólastarf verður ekki bætt nema skólarnir sjálfir og kennarar séu hafðir með í ráðum. Leiðin 

til að bæta skólastarfið er þá að fara með umbótaáætlanir eða stefnur eins og drög eða 

hugmyndalista og aðlaga þær að því samhengi sem fyrir er í skólunum og nýta þær þannig. 

Niðurstöður í þessa átt má sjá í rannsókn Sigurlínu Davíðsdóttur og Penelope Lisi (2011) um 

hvað hvetur kennara til þátttöku í innra mati í íslenskum framhaldsskólum. En þar má sjá 
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vísbendingar þess efnis að ef kennarar tóku virkan þátt í mótun og framkvæmd matsins 

stuðlaði það umbótum í skólunum (Sigurlína Davíðsdóttur og Penelope Lisi, 2011).  

Opinberar breytingar eins og  skólastefnur, ný lög eða námskrár þarf að aðlaga starfi 

hvers kennara. Hvernig hver kennari gerir það tengist svo í senn hans eigin fagmennsku og 

hugsjónum og greininni sem hann kennir. 

2.6 Starfsþróun í sátt og samvinnu 

Í upphafi þessarar ritgerðar var vísað til athugasemda við frumvarp til laga um menntaskóla 

sem lagt var fram fyrir hálfri öld síðan. En í 18. grein frumvarpsins var sett fram sú hugmynd 

að kennarar skyldu eiga þess kost ekki sjaldnar en á fimm ára fresti að sækja námskeið í 

sínum aðalkennslugreinum sér að kostnaðarlausu til að halda sér við í sínum kennslugreinum 

og að þeim væri skylt að sækja slík námskeið (Þingskjal nr. 324/1968−1969. Frumvarp til 

laga). Í athugasemdunum sem fylgdu frumvarpsdrögunum kemur svo fram að engum dytti í 

hug að kennarar gætu menntað sig til starfs síns í eitt skipti fyrir öll. 

Þó að þessar framsæknu hugmyndir hafi ekki náð fram að ganga má sjá ýmis tengsl 

skipulags starfsþróunar kennara við opinbera stefnu í skólaþróun. Áður en vikið verður að því 

verða kynntar hugmyndir um hvernig starfsþróun í anda hugmyndanna sem kynntar voru í 

hér að framan gætu litið út. 

Um starfsþróun kennara eru notuð þrjú hugtök á tímabilinu. Framan af er talað um 

endurmenntun. Í því orði fellst eins og þeim sem vísað er til í undirtitli ritgerðarinnar að 

kennarar þurfi endurmenntun til að halda starfhæfni sinni og fylgjast með nýjum áherslum. Í 

kring um aldamótin síðustu má svo sjá að frekar er farið er að nota orðið símenntun. Í skýrslu 

nefndar um símenntun frá árinu 1998 er símenntun skilgreind á þann hátt að hún sé 

heildarheiti yfir alla þá menntun sem einstaklingar nær sér í alla ævina og vísar í að er ferli 

sem varir alla ævina og lýkur aldrei, bæði í skóla og á vinnumarkaði. Stór þáttur í símenntun 

er hvers konar endurmenntun í styttra eða lengra námi, margs konar viðbótarmenntun og 

tómstundanám (Menntamálaráðuneyti, 1998).  

Í Skýrslu Fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara má svo sjá símenntunarhugtakið 

víkkað enn frekar út í samræmi við nýrri hugmyndir þar sem símenntun er fléttuð saman við 

dagleg störf kennara. Í stuttu máli má segja að í skilgreiningunni komi fram að að starfsþróun 

er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og jákvæðrar þróunar.  Hún sé 

beintengd faglegu starfi kennara og skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni hverju 

sinni. Starfsþróun eigi að auka færni og þekkingu starfsfólks skóla, auka starfsánægju, hafa 

áhrif á árangur í starfi, bjóða upp á áskoranir og minnka líkur á kulnun eða brotthvarfi 

kennara úr starfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2016b). 
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Allt fram til þessa tíma hefur verið litið á faglega starfsþróun kennara á 

framhaldsskólastigi sem þeirra einkamál fremur en sem hluta af skipulögðu skólastarfi. 

Síðustu ár hefur svo verið litið meira til þess að starfsþróun kennara verður ekki í tómarúmi 

og að þáttur kennara almennt er mikilvægur í skólaþróun (Rúnar Sigþórsson, 2004). Því hefur 

sjónum verið beint að starfsþróun kennara og áhrifum hennar á nám og kennslu. Þær 

áherslubreytingar sem orðið hafa og eru studdar af fjölmörgum fræðimönnum eru að ef 

starfsþróun eigi að skila einhverju þurfi hún að tengjast öðrum störfum kennara, byggja á 

þörfum námssamfélagsins og vera hluti af daglegum störfum hans. Hér á eftir verða þessir 

þættir skoðaðir. 

Michael Fullan (2016) telur að hefðbundin starfsþróun þar sem kennarar velji sér 

námskeið til að sækja fyrir utan hefðbundið skólastarf skili oftast mjög litlu og að ef að skólar 

ætli að skila árangri verði starfsþróun að vera hluti af skólamenningu og skólastarfi. Hann 

segir það hafa lítið að segja fyrir skólastarfið ef kennarar taki þátt í vinnustofum, fyrirlestrum, 

taki meistara- eða doktorspróf. Ef þetta eigi hins vegar eitthvað að hafa að segja fyrir gæði 

kennslunnar og skólastarfið þurfi að byggja það upp á samstarfi og samvinnumenningu innan 

skólans (Fullan, 2016). Í sama streng taka fleiri sem rannsakað hafa þróun kennara í starfi. 

Hafdís Ingvarsdóttir (2004) dregur fram að nauðsynlegt sé að skapa rými fyrir starfsþróun á 

skólatíma og innan hvers skóla. Hún segir að þróunarstarf þurfi að koma innan frá og byggja 

á þörfum sem viðkomandi kennarar skilgreina sjálfir. Eins leiðir Hjördís Þorgeirsdóttir (2016) í 

ljós í starfendarannsókn sinni að breytingar og þróun á námi og kennsluháttum hefjist hjá 

kennaranum sjálfum inn í skólastofunni og ýti undir faglega þróun kennara. Að svipaðri 

niðurstöðu kemst David Frost (2011) sem segir kennara þurfa að vinna saman að því að 

breyta menntakerfinu með faglegri forystu og með því að byggja upp menningu og þekkingu 

tengda starfi sínu. Með þetta að leiðarljósi hefur hann stýrt sameiginlegu verkefni kennara í 

15 löndum sem lýtur að faglegri forystu og sameiginlegu neti kennara í faglegri forystu 

tengda menntavísindasviði Cambrigde−háskóla.  

Meðal annarra fræðimanna sem hafa skoðað þetta efni má nefna Thomas R. Guskey sem 

setti fram matslíkan til að meta árangur af símenntun kennara þar sem fram kemur 

áherslumunur í viðhorfum til símenntunar eftir því hvar og hvernig hún fer fram. Guskey 

segir reynslu sína að starfsþróun kennara hafi yfirleitt lítil áhrif nema hún fari fram í nánum 

tengslum við kennslustofuna (Guskey, 2000).  

Segja má að átökin um hver ræður ferðinni í starfsþróunarmálum kennara séu ekki svo 

ósvipuð átökum í skólaþróunarmálum yfirleitt. Á sama hátt og menntamálayfirvöld vilja 

stjórna skólaþróun þá vilja þau stjórna því hvernig kennarar halda sér við í starfi. Hargreaves 

og Fullan segja að miðstýring og dreifstýring togist á hvort sem hugað er að mótun 

menntakerfisins alls eða starfsþróunarþáttar kennara. Þeir vilja finna nýjar leiðir til að 
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miðstýra út frá þörfum kennara og skólastarfs og telja stöðuga starfsþróun í nánum tengslum 

við lærdómssamfélag lykilinn að auknum gæðum menntunar (Hargreaves og Fullan, 2012). 

Þeir félagar telja einnig að gæði kennslunnar hafi megináhrif á hvernig tekst til með nám 

nemenda og gengi þeirra. Því þurfi að leita allra leiða til að gera kennsluna sem besta og 

besta leiðin til að auka gæði kennslunnar sé með starfsþróun kennara (Fullan og Hargreaves, 

2016). Andreas Schleicher bendir á það sama og byggir á niðurstöðum TALIS-rannsóknar 

OECD og segir helstu áskoranir skólakerfisins vera að færast frá því að kennari byggi á eigin 

tilfinningu varðandi fagmennsku í að hann viti hvaða aðferðir henti best við ákveðnar 

aðstæður og byggi það á þekkingu og þróun á eigin fagmennsku sem fleygi sífellt áfram 

(Schleicher, 2018). 

John Quicke (2000) hefur sett fram kenningar um nýja gerð fagmennsku í 

nútímasamfélagi. Hann segir að eins og samfélagið hafi breyst, þá breytist einnig félagslegt 

og menningarlegt samhengi. Það sem áður hafi talist fullgild fagmennska teljist það ekki 

lengur. Hann segir að nútímafagmennska verði að grundvallast á samstarfi og áherslu á nám 

og endurspeglun. Hann segir enn fremur að í skólum verði að vera lærdómssamfélög og 

kennarar verði eins og nemendur að vera alltaf að læra og bæta við sig. Því sé starfsþróun 

kennara mikilvægasti þáttur skólaþróunar því grundvöllur þróunar sé alltaf sérfræðingurinn 

innan skólans (Quicke, 2000). 

Þessar hugmyndir svipa til hugmynda Nýsjálendingsins John Hattie sem í rannsóknum 

sínum hefur notað safngreiningu (e. meta analysis) og skoðað yfir 50.000 rannsóknir og 

skoðað hvað skilar árangri í skólastarfi og mati á því. Flestir þeir þættir sem Hattie tengir við 

aukin árangur í skólastarfi tengjast beint störfum kennara. Hann telur afstöðu þeirra til 

starfsins skipta höfuðmáli. Til að árangur verði sem bestur eiga kennarar að gera miklar 

kröfur til nemenda sinna og nemendum á að vera alveg ljóst til hvers er ætlast af þeim. 

Kennari þarf að ráða yfir úrvali kennsluaðferða og leggja sig fram við að fá viðbrögð frá 

nemendum og fá þá til að líta á námið sem áskorun. Einnig nefnir Hattie sérstaklega að traust 

í kennslustofunni sé nauðsynlegt, að nemendum finnist þeir velkomnir og að í 

kennslustofunni sé notalegt andrúmsloft. Þá sé nauðsynlegt að nemandi finni fyrir 

áskorunum í náminu, viti hver markmiðin eru og geti bætt sig (Hattie, 2015). 

Rannsóknir á viðhorfi íslenskra framhaldsskólakennara til eigin starfs eru ekki margar og 

gefa því ekki samfellda mynd af viðhorfum þeirra. Þó hefur Hafdís Ingvarsdóttir (2004) 

rannsakað mótun starfskenninga íslenskra framhaldsskólakennara. Í skrifum hennar kemur 

fram að ensku- og raungreinakennararnir 15 sem hún skoðaði litu á það sem meginþátt í sínu 

starfi að miðla kennslugrein sinni, áhugasvið þeirra mótaðist af greininni og þeir leituðu allra 

leiða til að vekja áhuga á henni. Í sömu átt benda niðurstöður meistararitgerðar Eyrúnar 

Huldar Haraldsdóttur (2012) um starfskenningu fjögurra framhaldsskólakennara í íslensku. 
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Þeir líta á aðra íslenskukennara sem sína nánustu samstarfsfélaga en telja sig eiga lítið 

sameiginlegt með öðrum.  

Rannsókn á skilningi framhaldsskólakennara á almennum námsmarkmiðum tekur einnig 

undir þessi viðhorf. Framhaldsskólakennarar líta á námsgreinar sínar sem þungamiðju 

skólastarfsins (Atli Harðarson, 2010). Þeir taka ábyrgð á mótun faglegs náms í sínum greinum 

en horfa síður á skólastarfið í stærra samhengi og gætir þar nokkurrar íhaldssemi. Hvað 

varðar eigin grein finnst þeim hún skipta miklu máli og sjá flestum grunnþáttum menntunar 

stað þar. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem kemur fram í öðrum skyldum 

rannsóknum (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013; Hafdís 

Ingvarsdóttir 2004).  

Niðurstöður nokkurra viðhorfskannanna og einnar rannsóknar sem Félag 

framhaldsskólakennara stóð fyrir á vinnuumhverfi kennara í framhaldsskólum á árunum 

2000-2012 benda í sömu átt. Kannanirnar fjölluðu um ýmsa þætti, kjör, vinnuumhverfi, líðan 

og viðhorf og voru gerðar árin 2000, 2003, 2006 og 2010. Þar að auki var gerð stærri 

rannsókn árið 2012 og þá með þátttöku Félags stjórnenda í framhaldsskólum. Hér verður 

stiklað á stóru um niðurstöður spurninga um endurmenntun en ekki var spurt um þá þætti í 

öllum könnununum. 

Árið 2003 gerðu Garðar Gíslason og Hannes Ísberg Ólafsson könnun fyrir FF. Könnunin 

náði til allra félagsmanna FF og svarhlutfall var 59%. Í könnuninni voru tvær spurningar sem 

vörðuðu endurmenntun. Í svörum við þeim kemur fram að mikill meirihluti kennara eða 

næstum átta af hverjum tíu voru mjög óánægðir með að hætt var að meta 

endurmenntunarnámskeið til launa. Í seinni spurningunni kemur í ljós að rúmlega helmingur 

kennara er ánægður með endurmenntunartækifæri sín og telur þau nægileg (Garðar 

Gíslason og Hannes Í. Ólafsson, 2003). 

Haustið 2007 var gerð önnur könnun og í þetta sinn sáu Ásdís Ingólfsdóttir og Björk 

Þorgeirsdóttir um framkvæmdina og náði hún til 164 kennara eða um 10% félagsmanna og 

var svarhlutfallið 55%. Að þessu sinni var spurt fjögurra spurninga sem tengdust 

endurmenntun. Þar kom í ljós minnkandi ánægja með endurmenntunarnámskeið en aðeins 

34% lýstu sig ánægða með framboð endurmenntunarnámskeiða í sinni grein. (Þetta passar 

við minnkandi ásókn eftir að hætt var að meta námskeiðin til launa og hætt að halda 

miðlægt utan um þátttöku kennara í sí- og endurmenntun.) Mikill fjöldi taldi að stutt 

námskeið gögnuðust best eða 75%. Flestir höfðu mestan áhuga á að sækja 

endurmenntunarnámskeið í sinni faggrein eða 44%, næst komu námskeið í kennslufræði 

ákveðinna greina eða 18% og minni áhugi á annars konar námskeiðum. Þá kom í ljós að 

tæplega 50% kennara töldu sig hafa breytt kennslu sinni í kjölfar endurmenntunar (Ásdís 

Ingólfsdóttir og Björk Þorgeirsdóttir, 2007).  
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Árið 2012 stóð FF fyrir stærri rannsókn og fékk til liðs við sig Guðrúnu Ragnarsdóttur. 

Rannsóknin var lögð fyrir alla félaga í Félagi framhaldsskólakennara og Félagi stjórnenda í 

framhaldsskólum og var svarhlutfall 65%. Guðrún dró sérstaklega saman niðurstöður í 

mörgum flokkum og var einn þeirra um menntun, símenntun og starfsþróun. Í ályktunum 

þess hluta segir hún að félagsmenn hafi mikinn vilja til símenntunar og starfsþróunar en 

öðrum hverjum þátttakenda í rannsókninni finnist tækifæri til starfsþróunar ekki næg. Í 

rannsókninni kom einnig fram að félagsmenn telja mikilvægt að hafa forræði yfir eigin 

starfsþróun en þó finnst þeim æskilegt að símenntun þeirra nýtist bæði þeim sjálfum og 

skólastarfinu í heild. Þá sýndi rannsóknin marktækan mun á starfsánægju þátttakenda eftir 

tækifærum þeirra til starfsþróunar (Guðrún Ragnarsdóttir, 2012).  

Þessum rannsóknum til viðbótar stóð Samstarfsnefnd um endurmenntun 

framhaldsskólakennara fyrir fræðslukönnun árið 2010. Þátttakendur í þeirri rannsókn voru 

allir framhaldsskólakennarar. Ekki er ljóst af niðurstöðum könnunarinnar hversu margir þeir 

voru á þessum tíma en svör bárust frá 643 kennurum. Þar kom í ljós að 60% kennara sem 

svöruðu voru ánægðir með símenntunarmöguleika sína en 40% voru óánægðir og flestum 

þeirra fannst vanta tilboð í sínum greinum. Eins sýndi sú könnun að því fjær sem kennararnir 

bjuggu höfuðborgarsvæðinu því óánægðari voru þeir með framboð símenntunar. Þegar 

kennarar voru spurðir um hvaða símenntun þeir hefðu sinnt kom í ljós að flestir höfðu tekið 

þátt í fræðslufundi á vegum sinna skóla, þá kom þátttaka í samstarfi kennara og námskeið á 

vegum skóla. Í fjórða sæti kom fræðslufundur fagfélags, ráðstefnur um málefni tengd 

kennslugrein og í sjöunda sæti voru sumarnámskeið á vegum fagfélaga. Þá kom í ljós að 57% 

höfðu sótt vettvangsnám í sinni kennslugrein. Aðspurðir um þörf fyrir símenntun lýstu 494 

eða 77% af þeim sem svöruðu því yfir að þeir hefðu þörf fyrir meiri fagþekkingu í sinni 

kennslugrein. Þetta voru nærri helmingi fleiri en merktu við næstalgengasta möguleikann 

sem var notkun upplýsingatækni (Samstarfsnefnd um endurmenntun 

framhaldsskólakennara, 2010).  

Niðurstöðurnar benda því allar í sömu átt. Framhaldsskólakennarar líta á kennslu í sínum 

námsgreinum sem sitt aðalhlutverk og ef þeir taka að sér önnur verkefni í skólunum séu það 

aukastörf sem þeir taka að sér að gegna til viðbótar við það sem fylgir kennslunni. Þá hafa 

þeir þá sýn að skólastjórnendur eigi að vera í forystu í skólaþróun. Þó gera þeir sér vel grein 

fyrir að starfið er að breytast og nauðsynlegt er að kennarinn sé meðvitaður, taki þátt í starfi 

að skólaþróun og taki forystu í umræðum um menntamál (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2011; 

Bangs og Frost, 2016; Hjördís Þorgeirsdóttir, 2016; Sigurður Kristinsson, 2013). Niðurstöður 

úr nýlegri doktorsritgerð Guðrúnar Ragnarsdóttur (2018a) hníga í sömu átt. En samkvæmt 

viðtölum hennar við skólameistara leituðust þeir við að innleiða þær breytingar sem 

menntamálayfirvöld boðuðu með nýjum lögum og aðalnámskrá um framhaldsskóla en náðu í 
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mörgum tilfellum ekki að sannfæra kennara sem ögruðu fyrirhuguðum breytingum, höfnuðu 

þeim eða aðlöguðu að starfsháttum sínum.  

2.7 Samantekið 

Í köflunum hér að framan hefur verið horft nokkuð til fortíðar og út í heim enda er ætlunin 

að draga fram samband þess hvernig íslenskir framhaldsskólakennarar hafa þróast eða ekki 

þróast vegna opinberrar stefnu um skólaþróun. Og málin eru ekki einföld og margt þarf að 

taka með í reikninginn. Ef gera á grein fyrir skólaþróun hlýtur það alltaf að verða gert að 

einhverju leyti með sögulegum hætti. Því hefur hér verið farin sú leið að fjalla um tilurð 

íslenska framhaldsskólakerfisins og framhaldsskólakennarans í sögulegu ljósi. Þá var dregið 

fram hvað liggur að baki fagmennsku stéttarinnar og hvernig starfsþróun hefur verið háttað. 

Í þriðja hluta þessa kafla var vikið að helstu atriðum sem mótað hafa menntastefnu 

framhaldsskólans og hvernig starf framhaldsskólakennarans hefur breyst í takt við breytt 

samfélag. Þá var vikið að togstreitunni um hvort kennararnir sjálfir eða einhverjir aðrir ættu 

að þróa skólastarfið. Einnig hefur verið sagt frá því hvernig kennaramenntun þróaðist á 

svipaðan hátt á Íslandi og í öðrum löndum og hvernig svipuð viðhorf koma fram í 

hugmyndum íslenskra og erlendra fræðimanna um fagmennsku framhaldsskólakennara. Í 

sjötta hluta þessa kafla var leitast við að draga fram að sátt allra aðila sem að menntakerfinu 

koma er forsenda framfara.  

Kennarar eru hluti af menntakerfi sem margt hefur áhrif á og margir vilja hafa áhrif á. 

Stjórnkerfið, menntamálayfirvöld, atvinnulífið, fjölskyldurnar, skólastjórnendur, nemendur, 

allir hafa sína hagsmuni og óska eftir að menntakerfið taki tillit til þeirra þarfa.  

Vegna þess hvernig stétt framhaldsskólakennara varð til er hún sundurleit, með ólíka 

menntun og flestir hugsa meira um það sem er sérstakt fyrir eina námsgrein en það sem er 

sameiginlegt stéttinni. Símenntun kennara hefur snúist mikið um einstakar námsgreinar og 

hún hefur lítið verið skipulögð út frá heildarsýn á þarfir nemenda og skóla. Sterk rök mæla 

með því að breyta þessu og líka með því að gera það í nánu samstarfi við kennara þannig 

breytingarnar verði þeim sjálfum keppikefli því umbreytingar sem þeir hafa ekki áhuga á ná 

lítt eða ekki fram að ganga. 

Vandinn sem við blasir er því ekki bara að finna út hvers konar starfsþróun gagnast best 

heldur líka að skapa samfélag og sátt um hana í kennarahópum. Í 4. kafla verður skoðað að 

hve miklu leyti opinber stefna skapar eða hefur skapað forsendur fyrir þessum breytingum. 
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3 Aðferð  

Eins og fyrr hefur verið sagt er í ritgerðinni leitast við að svara þeirri spurningu hvaða 

samband er milli starfsþróunar kennara og opinberrar stefnu um skólaþróun. Í eftirfarandi 

rannsókn hefur það sjónarhorn því verið valið að skoða og greina fyrst og fremst opinber 

gögn og gögn frá kennarasamtökum sem framhaldsskólakennarar hafa átt aðild að, Hinu 

íslenska kennarafélagi, Kennarasambandi Íslands og Félagi framhaldsskólakennara sem er 

eitt aðildarfélaga Kennarasambandsins. Gögn frá fyrri tíð geta veitt dýrmætar og góðar 

upplýsingar um hvers vegna menntakerfið hefur þróast með ákveðnum hætti og hvernig 

nýta megi reynsluna til að marka stefnu til framtíðar. Eftir að hafa skoðað mikið af alls kyns 

skjölum var niðurstaðan sú að skipta opinberum skjölum í þrjá flokka og skoða til viðbótar 

skjöl frá samtökum framhaldsskólakennara. 

 Gögnin eru flokkuð sem hér segir: 

1. Lög, lagafrumvörp og þingsályktanir. 

2. Reglugerðir og aðalnámskrár. 

3. Stefnumótunarskjöl frá menntamálayfirvöldum, opinberar skólastefnur frá og 

með árinu 1986, ýmsar skýrslur og niðurstöður þriggja vinnunefnda sem 

menntamálaráðherrar hafa sett um endurmenntun, símenntun og starfsþróun 

kennara. 

4. Skjöl frá samtökum kennara; Hinu íslenska kennarafélagi, Kennarasambandi 

Íslands og félagi framhaldsskólakennara bæði skólastefnur og kjarasamningar sem 

snerta framhaldsskólastigið. 

Í allt urðu skjölin sem voru greind 51 og byggir rannsóknin á orðræðugreiningu og túlkun 

á þeim. Betur verður gerð grein fyrir flokkun þeirra í kafla 3.3 um úrvinnslu og greiningu 

gagna. 

Gagnagreining fólst í því að lesa öll skjölin margsinnis yfir með það í huga greina ólík stef 

og breytingar í umfjöllun um starfsþróun framhaldsskólakennara í opinberri stefnu um 

skólaþróun. Skjölin voru greind og stefnumörkun stjórnvalda um skólaþróun og starfsþróun 

framhaldsskólakennara skoðuð í þeim tilgangi að varpa ljósi á rannsóknarefni ritgerðarinnar. 

Í fyrsta lagi var leitað eftir því hvort skjalið væri stefnumótunarskjal eða lög eða námskrá. Þá 

var reynt að lesa úr þeim hvaða menntapólitísku viðhorf komu fram og breytingar í stefnu frá 

fyrri skjölum. Eins var skoðað hvaða viðhorf til starfsþróunar eða endurmenntunar og hvaða 

menntapólitíska afstaða birtist í þeim og hvað þau segðu um starfsþróun 

framhaldsskólakennara. Þá var leitað að átakapunktum ólíkra sjónarmiða, þrástefjum og 

þráþögnum. Að síðustu var reynt að meta hvort sú stefnumótun sem skjalið felur í sér hafi 
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haft einhver áhrif á starfsþróun framhaldsskólakennara, hvort það hafi breytt umræðunni 

eða þróað frá fyrri skjölum. 

Í eftirfarandi kafla er aðferð við rannsókn lýst ásamt greiningarferlinu. 

3.1 Aðferðafræðin 

Við greiningu skjala var stuðst við aðferðir hugvísinda og athygli beint að tilurð skjalanna og 

skjölunum sjálfum, fyrst horft á þau í heild og svo einstaka þætti þeirra. Við greiningu skjala 

voru aðferðir orðræðugreiningar einnig hafðar til hliðsjónar. Fjölmargar rannsóknaraðferðir 

hafa verið tengdar við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Ein af þeim er orðræðugreining. 

Dæmi um aðrar eigindlegar rannsóknaraðferðir eru þemagreining, vettvangsrannsóknir, 

tilviksrannsóknir og grunduð kenning. Yfirheitið eigindlegar rannsóknir er svo víðfeðmt og 

fjölbreytt að erfitt er að lýsa þeim á ákveðinn hátt. Flestar aðferðirnar tengjast þó túlkun 

þess er rannsakar á einn eða annan hátt og með þeim er leitast við að skilja tiltekin mannleg 

fyrirbæri. Mikil áhersla er lögð á gagnagreiningu, ýtarlegan lestur gagnanna og nákvæma 

úrvinnslu. Hugmyndin er síðan að rannsakandinn nýti gögnin til úrvinnslu og öðlist þannig 

dýpri skilningi á viðfangsefninu. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Orðræðugreining (e. discourse analysis) er ein aðferða sem þykir henta þegar 

fyrirliggjandi textar eru skoðaðir með það í huga að greina meginþræði stefnumótunar og 

hvort áform textanna komust til framkvæmda (Kristín Björnsdóttir, 2013). Við greiningu á 

gögnum er leitast við að greina textann í heild og samspil orðræðu við það umhverfi sem hún 

er sett fram í og aðstæðurnar sem hún sprettur úr. Þannig má greina þrástef og þemu og 

draga fram það samband sem er á milli starfsþróunar framhaldsskólakennara og opinberrar 

stefnu um skólaþróun. Við greininguna var stuðst við aðferðir Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar 

(2006, 2013) en einnig var litið til leiðbeininga Virginiu Braun og Victoriu Clarke (2013) Þá 

markast greiningin af hugmyndum þeim sem Atli Harðarson setur fram (2018b) um að 

stefnumótun sé félagsleg smíð en ekki óbreytanlegur veruleiki og þar með háð þeim tíma og 

rúmi sem hún sprettur úr. 

Með orðræðugreiningu er möguleiki að skoða tengsl og sögulega þróun hugmynda, 

árekstra þeirra, mótsagnir og þrástef og einnig valdamisræmi og þagnir (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006). Í rannsókninni verður heildaryfirbragð texta skoðað, samhengi í 

merkingu, þrástef og það sem hér verður kallað þráþagnir og byggist á þeirri hugmynd að 

orðræða sé ekki einungis uppspretta veruleikans heldur geti einnig verið hamlandi eða 

takmarkandi. Þetta er gert með það í huga að leita að mótsögnum sem mynda mynstur og 

gefa skjölunum ákveðið stílsnið. Dregið verður fram hvaða hugmyndir ganga í gegn um 

hverja gerð af skjölum og ekki síður hvaða hugmyndir koma þar ekki fyrir.  
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3.2 Gögnin og úrvinnsla þeirra 

Við þá rannsókn er hér er gerð verður stuðst við textagreiningu og túlkun sem á rætur sínar 

að rekja til hugvísinda og stuðst við það sem kallað hefur verið gagnrýnin orðræðugreining 

(e. critical discourse analysis). Margir fræðimenn fylgja þessum aðferðum sem rekja má til 

Normans Fairclough og byggjast á að tengja saman mál- og félagsvísindi. Þannig er gengið út 

frá því að með því að setja orð niður á blað verði stefna til og hugmyndir manna markist af 

stefnunni og hún hafi áhrif. Með því að greina þær hugmyndir og staðhæfingar sem koma 

fram í opinberum skjölum og stefnumörkun kennarasamtaka má greina hugsana- og 

tjáningarmáta sem kemur ítrekað fram (Kristín Björnsdóttir, 2013). Þá verður söguleg þróun 

hugmynda skoðuð eins og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) hefur bent á að sé gagnlegt. 

Þekkingin á opinberri stefnu um skólaþróun hefur þá ef vel tekst til áhrif á stefnuna sjálfa. 

Ingólfur kýs að kalla orðræðugreininguna verklag fremur en aðferð og segir að í 

orðræðugreiningunni felist fyrst og fremst frásögn þess sem greinir orðræðuna. Við 

greininguna var litið til verklags Ingólfs Ásgeirs um greiningu í sex þrepum þar sem þau fyrstu 

tvö eru ekki hluti af greiningunni sjálfri heldur undanfari hennar og felast þá í því að velja efni 

til að greina og ákveða hvaða gögn skulu greind (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006).  

Fyrsta þrep orðræðugreiningarinnar var því að velja efni. Segja má að áhugi á starfsþróun 

kennara hafi orðið til þess að ég hóf þessa rannsókn. Sem framhaldsskólakennari og seinna 

þátttakandi í starfi Félags framhaldsskólakennara og með nefndarsetu í Samstarfsnefnd um 

endurmenntun framhaldsskólakennara öðlaðist ég þekkingu á efninu og jafnframt vaknaði 

grunur um misræmi stefnumótunar og framkvæmdar sem mér þótti áhugavert að rannsaka 

frekar.  

Á öðru þrepi greiningarinnar var afmarkað tímabil og gögn til greiningar valin. Þar sem 

rannsóknarspurning miðar að því að fjalla um framhaldsskólakennara sem eina stétt var farin 

sú leið að miða upphaf rannsóknarinnar við lagasetningu um lögverndun 

framhaldsskólastarfsheitisins með setningu laga nr. 48/1986 og fyrstu heildarlöggjöf um 

framhaldsskólastigið sem var sett tveimur árum seinna lögum nr. 57/1988 og láta 

rannsóknina ná allt til vorsins 2019 þegar frumvarp mennta- og menningarmálaráðherra til 

nýrra laga um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla voru samþykkt á Alþingi (Lög um menntun, hæfni og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 95/2019). 

Samkvæmt verklagi Ingólfs Ásgeirs eru gögnin öll þaullesin og leitað svara við ákveðnum 

spurningum á þriðja þrepi. Fjórða þrepið er síðan helgað leit að átökum í orðræðunni, bæði 

þeim sem leggja ljós fyrir en einnig átökum sem fara leynt. Misjafnlega auðvelt er að greina 

átök sem birtast í texta. Stundum er sagt beinum orðum hverjir átakafletirnir eru meðan 

aðrar ryskingar koma frekar fram í því sem er látið ósagt. Á fimmta og síðasta 
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greiningarþrepinu leggur Ingólfur til að athyglinni sé beint að orðræðunni sjálfri og hún 

skoðuð í samhengi við þær aðstæður sem hún verður til í. Á þessu þrepi er reynt að svara 

hvernig samverkan aðstæðna, atvika og hugmynda breyttist og hvert sögulegt samhengi og 

þróun orðræðunnar er. Á sjötta þrepi eru síðan niðurstöður dregnar fram (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006). 

Rannsóknin byggist því eins og áður sagði á túlkun og orðræðugreiningu á 51 skjali (sjá 

viðauka og töflur 1-4 hér á eftir). Í töflunum má sjá yfirlit yfir skjölin þar sem þau eru flokkuð 

eftir gerð og tímabilum. Eins má sjá nákvæmara yfirlit yfir þau í viðauka með heimildafærslu. 

Þar sem skjölin sem greind voru á sjötta tug, var valin sú leið merkja þau með hlaupandi 

númeri. Í ritgerðinni er vísað til þeirra með nafni og því númeri. Til þæginda eru skjölin látin 

vera í aldursröð innan hvers flokks. Skjölin má segja að séu af fernum toga. Fyrsta flokknum 

tilheyra átta skjöl sem eru tölusett í viðauka frá nr. 1 til 8. Þetta eru lög, lagafrumvörp og 

þingsályktanir. Í öðrum flokknum eru tólf skjöl sem eru tölusett frá nr. 9 til 20. Þau skjöl eru 

reglugerðir og aðalnámskrár sem tengjast framhaldsskólastiginu. Þá kemur þriðji flokkurinn 

en til hans teljast 15 skjöl sem eru tölusett frá nr. 21 til 35. Þau eru öll upprunnin í mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu sem reyndar hét menntamálaráðuneyti til ársins 2009 

(Stjórnarráð Íslands, 2019). Skjölin tengjast stefnumótun í málefnum framhaldsskólans og 

eru flest að stofni til ýmiss konar stefnur sem tengjast framhaldsskólastiginu. Í fjórða og 

síðasta flokknum eru 16 skjöl sem eru tölusett frá nr. 36 til 51. Þau tengjast stefnumótun 

Kennarasambands Íslands, Félagi framhaldsskólakennara og Hinu íslenska kennarafélagi um 

starfsþróun framhaldsskólakennara og eins falla í þann flokk kjarasamningar KÍ fyrir 

framhaldsskólakennara. Rétt er þó að taka fram að kjarasamningar voru ekki greindir í heild 

heldur aðeins þau ákvæði þeirra sem snertu vinnutíma og endurmenntun eða starfsþróun og 

vinnutíma tengdum þeim þáttum. 
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Tafla 1. Lög, lagafrumvörp og þingskjöl sem greind voru í ritgerðinni. Númer skjala vísa til 
tilvitnana í texta. 

Tímabil 

1985-1998 2008-2019 

Skjal nr. 1 
Þingskjal nr. 46/1985–1986. Tillaga til 
þingsályktunar um framtíðarskipan 
kennaramenntunar.  

Skjal nr. 6 
Lög um menntun og ráðningu kennara og 
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla nr. 87/2008 

Skjal nr. 2 
Lög um lögverndun á starfsheiti kennara og 
skólastjóra nr. 48/1986 

Skjal nr. 7  
Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008 

Skjal nr. 3 
Lög um framhaldsskóla nr. 57/1988 

Skjal nr. 8 
Lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og 
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla nr. 95/2019 

Skjal nr. 4 
Frumvarp til laga um framhaldsskóla nr. 80/1996 

  

Skjal nr. 5  
Lög um framhaldsskóla nr. 80/1996.  

  

Tafla 1 sýnir lög, lagafrumvörp og þingskjöl á tímabilunum 1985-1998 og 2008-2019 sem 

greind voru í ritgerðinni. Engin lög, lagafrumvörp eða þingskjöl sem málið varða komu fram á 

tímabilinu 1999-2007 og er því tímabili sleppt úr töflunni.   
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Tafla 2. Reglugerðir og aðalnámskrár sem notaðar voru í ritgerðinni. Númer skjala vísa til 
tilvitnana í texta. 

Tímabil 

1985-1998 1999-2007 2008-2019 

Skjal nr. 12 
Reglugerð um framhaldsskóla nr. 
105/1990 

Skjal nr. 9 
Aðalnámskrá framhaldsskóla. 
1999 

Skjal nr. 11 
Aðalnámskrá framhaldsskóla. 
2011 

Skjal nr. 13 
Reglugerð um eftirlit með starfi 
og námsefni og um ráðgjöf vegna 
kennslu og þróunarstarfa nr. 
139/1997 

Skjal nr. 10 
Aðalnámskrá framhaldsskóla. 
2004 

Skjal nr. 18 
Reglugerð um inntak menntunar 
leik-, grunn- og 
framhaldsskólakennara nr. 
872/2009 

Skjal nr. 14  
Reglugerð um námsorlof 
framhaldsskólakennara nr. 
331/1997 

Skjal nr. 16 
Reglugerð um starfslið og 
skipulag framhaldsskóla nr. 
5/2001 

Skjal nr. 19 
Reglugerðir um námsorlof 
framhaldsskólakennara nr. 
762/2010 

Skjal nr. 15 
Reglugerð um starfslið og 
skipulag skóla nr. 5/1998  

Skjal nr. 17 
Reglugerð um starfslið og 
skipulag framhaldsskóla nr. 
1100/2007 

Skjal nr. 20 
Reglugerð um nemendur með 
sérþarfir í framhaldsskólum nr. 
230/2012 
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Tafla 3. Stefnumótandi skjöl frá menntamálayfirvöldum sem greind voru í ritgerðinni. 
Númer skjala vísa til tilvitnana í texta. 

Tímabil 

1985-1998 1999-2007 2008-2019 

Skjal nr. 21 
Til nýrrar aldar. 
Framkvæmdaáætlun 
menntamálaráðuneytisins í 
skólamálum til ársins 2000. 1991 

Skjal nr. 25  
Forskot til framtíðar: 
Verkefnaáætlun mennta-
málaráðuneytisins í rafrænni 
menntun 2001-2003. 2001 

Skjal nr. 32 
Skýrsla Nefndar um 
endurskipulagningu 
endurmenntunar kennara. 2010 

Skjal nr. 22 
Nefnd um mótun menntastefnu, 
Lokaskýrsla. 1994 

Skjal nr. 26 
Skýrsla um styttingu námstíma til 
stúdentsprófs. 2003 

Skjal nr. 33  
Lokaskýrsla um starf 
samstarfsnefndar um símenntun 
kennara, Stýrihópur 2011-2012. 
2012 

Skjal nr. 23 
Í krafti upplýsinga. Tillögur 
menntamálaráðuneytisins um 
menntun, menningu og 
upplýsingatækni 1996-1999. 
1996 

Skjal nr. 27 
Breytt námsskipan til 
stúdentsprófs - aukin samfella í 
skólastarfi: skýrsla starfshópa og 
verkefnisstjórnar. 2004 

Skjal nr. 34  
Hvítbók um umbætur í 
menntamálum. 2014 

Skjal nr. 24  
Enn betri skóli: Þeirra réttur - 
okkar skylda. 1996 

Skjal nr. 28 
Áræði með ábyrgð: Stefna 
menntamálaráðuneytis um 
upplýsingatækni í menntun, 
menningu og vísindum 2005–
2008. 2005 

Skjal nr. 35  
Fagráð um símenntun og 
starfsþróun kennara: skýrsla til 
mennta- og 
menningarmálaráðherra. 10. 
mars 2016. 2016 

  Skjal nr. 29 
Nýr framhaldsskóli: Skýrsla 
starfsnámsnefndar. 2005 

  

  Skjal nr. 30 
Fréttatilkynning um samkomulag 
menntamálaráðuneytis og 
Kennarasambands Íslands um tíu 
skref til sóknar í skólastarfi. 2006 

  

  Skjal nr. 31 
Menntun í mótun: Þróun 
menntastefnu á Íslandi í 
evrópsku samhengi. 2007 
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Tafla 4. Gögn frá samtökum kennara (HÍK, KÍ og FF) sem greind voru í ritgerðinni. Númer 
skjala vísa til tilvitnana í texta. 

Tímabil 

1985-1998 1999-2007 2008-2019 

Skjal nr. 36 
HÍK-fréttir, lög og stefnuskrá Hins 
íslenska kennarafélags 1989-
1991. 1989 

Skjal nr. 38  
Lög og stefnuskrá Hins íslenska 
kennarafélags 1997-1999. 1999 

Skjal nr. 42  
Skólastefna KÍ 2008-2011. 2008 

Skjal nr. 37 
Lög og stefnuskrá Hins íslenska 
kennarafélags 1991-1993. 1991 

Skjal nr. 39  
Stofnþing Kennarasambands 
Íslands 11.-13. nóvember 1999, 
þingsamþykktir. 2000 

Skjal nr. 43  
Skólastefna KÍ 2011-2014. 2011 

Skjal nr. 47  
Kjarasamningur fjármálaráðherra 
f.h. ríkissjóð og Hins íslenska 
kennarafélags. 1991 

Skjal nr. 40  
Skólastefna KÍ 2002-2005. 2002 

Skjal nr. 44  
Skólastefna KÍ 2014-2018. 2014 

Skjal nr. 48  
Kjarasamningur fjármálaráðherra 
f.h. ríkissjóð annars vegar og Hins 
íslenska kennarafélags og 
Kennarasambands Íslands hins 
vegar fyrir 
framhaldsskólakennara. 1997 

Skjal nr. 41  
Skólastefna KÍ 2005-2008. 2005 

Skjal nr. 45  
Skólastefna KÍ 2018-2022. 2018 

  Skjal nr. 49  
Kjarasamningur 
Kennarasambands Íslands og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. 
2001 

Skjal nr. 46  
Skólastefna FF 2011-2014. 2011 

  Skjal nr. 50  
Kjarasamningur 
Kennarasambands Íslands og 
fjármála- og efnahagsráðherra 
f.h. ríkissjóðs. 2005 

Skjal nr. 51  
Kjarasamningur 
Kennarasambands Íslands og 
fjármála- og efnahagsráðherra 
f.h. ríkissjóðs. 2014 
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Skjölin voru valin með það í huga að kanna hvaða orðræða væri ríkjandi og komast að því 

að hvaða leyti stefnumótun stjórnvalda og kennaranna sjálfra setti mark sitt á starfsþróun 

kennara. Skjölin voru öll lesin yfir út frá nokkrum spurningum. Í fyrsta lagi hverrar gerðar 

skjalið væri. Þá var reynt að lesa úr þeim hvaða viðhorf til starfsþróunar eða 

endurmenntunar og hvaða menntapólitíska afstaða komu fram í því og hvað það segði um 

starfsþróun framhaldsskólakennara. Eins var leitast við að draga fram þrástef og þagnir eftir 

tímabilum líkt og Ingólfur leggur til (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). Að síðustu var reynt 

að meta hvort það hefði haft einhver áhrif á starfsþróun framhaldsskólakennara. Leitað var 

bæði eftir þeim sem lágu ljós fyrir en einnig átökum sem fóru leynt. Misjafnlega auðvelt er 

að greina átök sem birtast í texta. Stundum er sagt beinum orðum hverjir átakafletirnir eru 

meðan aðrar ryskingar koma frekar fram í því sem er látið ósagt (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006). Þetta er gert með það markmið að greina hvernig stefnumótunarskjölin 

skila sér í löggjöf og stefnumörkun bæði stjórnvalda og kennaranna sjálfra.  

Greiningu á skjölunum sjálfum var ekki markvisst skipt í þrep heldur voru skjölin lesin 

vandlega og túlkuð með hliðsjón af eftirfarandi spurningum.  

1. Er textinn stefnumótandi eða til þess gerður að festa ákveðna stefnu í sessi? 

2. Hvaða menntapólitísk viðhorf koma fram í textanum? 

3. Hvaða viðhorf koma fram til starfsþróunar kennara?  

4. Hver eru þrástef eða þráþagnir í textanum? 

5. Má sjá einhverja átakapunkta ólíkra sjónarmiða í textanum? 

6. Hefur eitthvað orðið til að breyta umræðunni og þróa hana?  

7. Hverjar eru afleiðingarnar? 

Í fyrsta kafla niðurstaðna var tekið mið af fyrstu spurningunum tveimur. Í öðrum kafla 

niðurstaðna voru spurningar þrjú og fimm hafðar til viðmiðunar og í töflu 5. var leitast við að 

draga fram þrástef og þagnir eftir tímabilum líkt og Ingólfur leggur til (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2013). Leitað var bæði eftir þeim sem lágu ljós fyrir en einnig átökum sem fóru 

leynt. Misjafnlega auðvelt er að greina átök sem birtast í texta. Stundum er sagt beinum 

orðum hverjir átakafletirnir eru meðan aðrar ryskingar koma frekar fram í því sem er látið 

ósagt (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Hér var því sjónum beint að hvernig ólík 

sjónarmið tókust á.  

Til að draga betur mismun þess hvernig er fjallað um starfsþróun kennara í 

stefnumarkandi skjölum og þeim sem mætti kalla skuldbindandi af hálfu 

menntamálayfirvalda var leitað að vissum orðum í öllum skjölunum og talið hvað oft þau 

koma fyrir í fyrstu skjalaflokkunum þremur. Þetta var gert í því skyni að sjá hvort umræðan 

breyttist og þróaðist eftir því sem líður á tímabilin og eins til að sannreyna að um starfsþróun 
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er nánast eingöngu fjallað í stefnumótandi skjölum. Þar sem skjölin í hverjum flokki eru 

allmörg var farin sú leið að taka skjöl í hverjum flokki saman og draga saman í töflu 5 sem 

finna má í samantektarkafla niðurstaðna. Í töflunni er skjölum frá kennarasamtökum sleppt 

þar sem ekki var hægt að ráða neitt sérstakt af þeim. Þessari talningu þarf að taka með öllum 

fyrirvörum. Skjölin eru mjög mislöng. Að jafnaði eru stefnumótunarskjölin lengri en lög og 

reglugerðir og ekkert tillit var tekið til þess við talninguna. Þá var ekki markvisst leitað í 

skjölunum í heild heldur einungis í þeim köflum sem snerta framhaldsskólann, 

kennaramenntun og starfsþróun. Þetta var gert í þeim tilgangi að beina athyglinni að 

orðræðunni sjálfri og skoða hana í samhengi við þær aðstæður sem hún varð til í með það að 

markmiði að svara hvernig samverkan aðstæðna, atvika og hugmynda breyttist og hvert 

sögulegt samhengi og þróun orðræðunnar er. 

3.3 Kostir og gallar rannsóknarsniðsins og áreiðanleiki 

Vissulega litast sjónarhorn og afstaða mín af því að hafa verið hluti af framhaldskólakerfinu í 

liðlega aldarfjórðung og búast má við að sú reynsla marki rannsóknina. Væntanlega ætti þó 

þekking og innsýn í framhaldsskólakerfið sem og þátttaka í stefnumótun 

framhaldsskólakennara um starfsþróun frá árinu 1997 að hafa jákvæð áhrif. Eins ætti greiður 

aðgangur að ýmsum skjölum og ágæt yfirsýn yfir stefnumótun á þessu sviði til lengri tíma að 

vera af hinu góða. Rannsóknin ætti að auðgast nokkuð af þessum sökum.  

Hvað gallana varðar er væntanlega líka ókostur að ég hefur verið hluti af kerfinu lengi. 

Gallar gætu því verið að fyrir fram mótuð reynsla og viðhorf komi í veg fyrir að skjölin séu 

túlkuð af hlutleysi og sá möguleiki fyrir hendi að innanhússkona úr kerfinu komi ekki auga á 

hluti því þeir séu henni of sjálfsagðir. Eins má nefna að ég hef verið hluti af forystusveit 

kennara og er því væntanlega hlutdræg og met framlag yfirvalda ómaklega. Með þeim lestri 

sem hér er boðaður er vonast til að draga úr þeim annmörkum. 
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4 Niðurstöður 

Þessi hluti ritgerðarinnar er helgaður niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðukaflanum er 

skipt upp í fjóra kafla. Í þeim fyrsta er tekið mið af fyrstu spurningunum tveimur sem settar 

eru fram í lok aðferðarkafla og fjallað um stefnumótun og menntapólitísk viðhorf á hverju 

tímabili. Í öðrum kafla niðurstaðna eru spurningar þrjú og fimm hafðar til viðmiðunar og 

leitast við að greina viðhorf til starfsþróunar kennara og átakapunkta sem koma fram í 

skjölunum eftir því hverrar gerðar skjölin eru og hvaðan þau koma. Í þriðja kafla niðurstaðna 

eru dregin fram helstu þrástef og þráþagnir og svarað hvert sögulegt samhengi og þróun 

orðræðunnar er. Einnig eru dregin fram hvernig átök verða milli stefnumótunar og 

framkvæmdar bæði hjá menntamálayfirvöldum og samtökum kennara. 

Hverjum fyrstu kaflanna þriggja er skipt í þrjá undirkafla sem hver um sig er helgaður 

ákveðnu tímabili. Titill hvers undirkafla er dreginn af því sem þykir einkenna hvert tímabil. 

Innan hvers tímabils er rýnt í orðræðu um meginefni þess kafla, fyrst orðræðu stjórnvalda 

um opinbera stefnumörkum og síðan um stefnumörkun kennarasamtakanna. 

Tímabilaskiptingin er með þeim hætti að fyrsta tímabilið tekur yfir árin frá 1986-1998 og 

hefst við fyrstu heildarlöggjöfina um framhaldsskólastigið frá árinu 1986. Í upphafi 

tímabilsins er mörkuð stefna með setningu laga um lögverndum á starfsheiti kennara og 

skólastjórnenda í grunn- og framhaldsskólum og sú menntapólitíska afstaða kemur fram að 

kennsla sé ákveðið starf sem þurfi sérstaka menntun til að sinna. 

Annað tímabilið tekur til áranna 1999-2007 og hefst við útgáfu menntastefnu sem kennd 

hefur verið við Björn Bjarnason en hann var menntamálaráðherra frá 1995-2002 (Stjórnarráð 

Íslands, 2019). Stefnan nefnist Þeirra réttur-okkar skyldur og kom út árið 1999. Miðkaflinn 

tekur allt til ársins 2008 þegar bæði voru sett lög um menntun, og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda (lög 87/2008) sem og ný lög um framhaldsskóla (96/2008) og þriðja tímabilið 

hefst. Þriðja tímabilið nær allt til vorsins 2019 þegar samþykkt voru lög um menntun, hæfni 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla vorið 

2019 (Þingskjal 1939/2018-2019).  

Ekki er með öllu einfalt verk að ákveða skiptingu tímabila í kafla til að taka megi allt fyrir 

og sérhvert tímabil fái sitt rúm. Í veraldarsögunni eru þrjátíu og þrjú ár mjög stuttur tími. Sú 

leið að skipta niður í einmitt þessi tímabil er til þess gerð að auðveldara verði að sjá 

meginlínur. 

Að lokum verða í fjórða undirkaflanum sem skiptist í þrennt dregnar saman ályktanir um 

efnið og í töflu 5. sem einnig er að finna í þeim kafla er yfirlit yfir þrástef og þagnir eftir 

tímabilum í því skyni að draga þróun hugmynda um starfsþróun á Íslandi betur fram. 
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4.1 Stefnumótun og menntapólitísk viðhorf  

Meginviðfangsefni þessa kafla er stefnumótun í menntamálum og menntapólitísk viðhorf. 

Textarnir sem voru greindir eiga það sammerkt að vera annað hvort stefnumótandi eða 

gerðir til að festa ákveðna stefnu í sessi. Undanfari stefnumótunar er einatt vinna í 

starfshópum. Skýrslur og efni úr slíkri vinnu eru svo höfð til hliðsjónar við samningu laga, 

reglugerða og námskráa og gefa þeir textar því oft góða hugmynd um ríkjandi strauma og 

viðhorf þó hugmyndir þeirra rati ekki endilega inn í lög eða endanlega gerð kjarasamninga. 

4.1.1 Framtíðarskólinn − Tímabilið 1986-1998  

Lög um lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjórnenda nr. 48/1986 (skjal nr. 2) og lög 

um framhaldsskóla 57/1988 (skjal nr. 3) eru þau meginskjöl sem greind voru frá þessu 

tímabili. Önnur skrif frá þessu skeiði eru annaðhvort undanfari lagasetningarinnar eða til 

þess gerð að festa í stefnu þau áform sem fram koma í lögum. Dæmi um slíkt er Tillaga til 

þingsályktunar um framtíðarskipan kennaramenntunar nr. 46/1986 (skjal nr. 1) frá fimm 

þingmönnum þar sem ályktað er um mikilvægi þess að endurskoða inntak og 

framtíðarskipan kennaramenntunar og setja fram vænlegustu leiðir í endurmenntun og 

starfstengdri menntun kennara og skólastjórnenda. Orðin er þar eru höfð um að aldrei hafi 

nauðsyn endurmenntunar og símenntunar verið jafn ljós kallast vel á við titil ritgerðarinnar. 

Þannig festa lögin um lögverndunina starfsheiti grunn- og framhaldsskólakennara niður 

með lagalegum hætti og gera þá að afmörkuðum starfsstéttum með eigin sérkenni og 

sérstaka menntun. Í lögunum er dregin fram sú sýn á menntun framhaldsskólakennara að 

megininntak menntunar þeirra eigi að vera í ákveðinni námsgrein. Þannig verða lög um 

framhaldsskóla 57/1988 (skjal nr. 3) einnig stefnumótandi þar sem er í fyrsta sinn fjallað um 

alla skóla sem taka við nemendum eftir grunnskóla í einu lagi og sett eru heildarlög um 

skólastigið. Í næstu lögum um framhaldsskólastigið nr. 80/1996 (skjali nr. 5) var áfram fjallað 

um skólastigið sem heild því að lögin tóku til alls skólastarfs eftir skyldunámsstig og fyrir 

háskólastig. 

Í reglugerð um framhaldsskóla 105/1990 (skjal nr. 12) sem var sett í tengslum við lögin frá 

1988 kemur stefna menntamálaráðuneytisins varðandi menntunarhlutverk framhaldsskóla 

skýrt fram í 2. gr. Framhaldsskólinn á að undirbúa nemendur fyrir sérhæfð og/eða almenn 

störf í atvinnulífinu og undir áframhaldandi nám í sérskólum eða háskólum. Þarna eins og í 

lögunum er lögð áhersla á þá sérhæfingu sem nemendur eiga að öðlast í framhaldsskóla og 

mikilvægi einstakra kennslugreina. Í reglugerðinni kemur einnig fram að mikilvægt sé að 

menntamálaráðuneytið ráði sérfróða starfsmenn í tilteknum greinum eða greinaflokkum til 

að leiðbeina kennurum, mikilvægi rannsókna er dregið fram og að skólar eða aðrar 

menntastofnanir geti haft forgöngu um slík verkefni. 
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Árið 1991 var gefin út framkvæmdaáætlun menntamálaráðuneytis. Hún bar nafnið Til 

nýrrar aldar (skjal nr. 21) og átti að gilda til ársins 2000. Þar kemur fram frekari þungi á 

kennslu og þróun í einstökum greinum framhaldsskólans þar sem stungið er upp á að 

sérstakir móðurskólar verði ábyrgir fyrir þróun í hverju fagi. 

Segja má að í Skýrslu Nefndar um mótun menntastefnu (skjal nr. 22) sem kom út árið 

1994 kveði við nýjan tón og að hún vísi jafnvel fram á næsta tímabil en textinn þar er 

stefnumótandi og boðar breytingar og nýskipan í opinberum rekstri í ætt við þær sem 

ræddar voru hér að framan í kafla 2.5. Í skýrslunni kemur fram að kjarasamningar hamli 

skólastarfi, skólameistarar þurfi auknar valdheimildir, meiri áherslu beri að leggja á 

miðstýringu og aukið eftirlit með árangri. Auk þess er stungið upp á færri námsbrautum og 

tekið fram að undirstaða alls skólastarfs sé skýrari markmiðssetning. Í þessum anda voru svo 

lög um framhaldsskóla nr. 80/1996 sett (skjal nr. 5). Í greinargerð með frumvarpi sem var 

undanfari þeirra (skjal nr. 4) segir að nauðsynlegt hafi verið að ráðast í að marka skýra stefnu 

um framhaldsskólastigið, setja fram skýrari námsuppbyggingu en áður og setja skilyrði um 

undirbúning inn á námsbrautir.  

Hvað önnur stefnumótunarskjöl menntamálayfirvalda frá þessu tímabili varðar má nefna 

upplýsingatæknistefnuna Í krafti upplýsinga (skjal nr. 23) sem gefin var út sama ár og seinni 

lögin en þar er hnykkt á því leiðarstefi sem oft kemur fram í stefnumótunarskjölum að skólar 

verði að fylgja samfélagsbreytingum því þeir hafi það veigamikla hlutverk að búa nemendur 

undir líf og starf í samfélagi framtíðar. Því sé brýnt að skólar þróist í takt við 

samfélagsbreytingar og beiti nútímalegum vinnubrögðum. 

Frá tímabilinu voru orðræðugreindar þrjár skólastefnur HÍK. Þær voru frá árunum 1989-

1991 (skjal nr. 36) , 1991-1993 (skjal nr. 37) og loks frá 1997-1999 (skjal nr. 38) en mat mitt 

er að þær gefi stefnumörkun kennara nægilega vel til kynna þar sem breytingar milli stefna 

eru ekki miklar. 

Í inngangsköflum að skólastefnum félagsins frá þessu tímabili má sjá þau menntapólitísku 

viðhorf sem ríkjandi hafa verið hjá samtökum kennara. Fyrri skólastefnurnar tvær frá þessu 

tímabili eru nánast samhljóða og leggja áherslu á jöfnuð og að skólastarf stuðli að alhliða 

þroska nemenda og veiti þeim þekkingu og þjálfun sem auðveldi þeim að taka afstöðu til 

manna og málefna (skjöl nr. 36 og 37). Ungmennafélagsandinn sveif yfir vötnum þar sem 

kom fram að kennarar skuli „ætíð leggja sig fram við að glæða skilning nemenda á mikilvægi 

vandaðra vinnubragða, vandaðs málfars og góðrar framkomu“. Í seinni stefnunni (skjali nr. 

37) af þessum tveimur kemur fram þessu til viðbótar að kennarar eigi að leggja rækt við 

notkun móðurmálsins í kennslu og leiðbeina nemendum á sömu braut bæði hvað varðar 

málnotkun og málfar í ræðu og riti. Eins kemur fram að kennarasamtökin leggja ríka áherslu 
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á að kennarar séu hafðir með í ráðum og hafi afgerandi áhrif þegar fjallað eru um 

endurskoðun og stefnumótun í skólastarfi.  

Í skólastefnunni frá árinu 1997 (skjal nr. 38) má sjá nokkra þróun og aukna áherslu á vægi 

ákveðinna námsgreina. Þar er fjallað um þann megintilgang skólastarfs að öllum þegnum 

þjóðfélagsins sé tryggður aðgangur að góðri menntun og að megintilgangur skólastarfs sé sá 

að auka þekkingu, skilning og hæfni í þeim greinum sem kenndar séu. Eins er hnykkt á 

mikilvægi þess að kennarar eigi virka aðild að endurskoðun laga og reglugerða og eigi alltaf 

sæti í nefndum sem fjalla um þau mál. Hvað skólana sjálfa varðar er talað fyrir fjölbreytni í 

skólastarfi, að hver skóli hafi svigrúm til að laga sig að þörfum og væntingum nemenda því 

það auki líkurnar á því að allir nemendur fái kennslu við hæfi. 

4.1.2 Árangur, agi, markmið −Tímabilið 1999-2007  

Titill þessa kafla er sóttur í formála menntamálaráðherra við skólastefnuna Enn betri skóli 

(skjal nr. 24) sem kom út í upphafi þessa tímabils. Segja má að orðin séu mjög einkennandi 

fyrir skeiðið í heild. Það tímabil er hér er til umfjöllunar ber þess merki að vera í miðjunni. Á 

því má sjá afleiðingar stefnumótunar frá tímabilinu á undan og skjöl frá því hafa sýnilegar 

afleiðingar á næsta tímabili.  

Vissulega má sjá glögg merki aðdraganda stefnunnar á fyrra tímabili en með henni og 

nýjum námskrám á leik-, grunn-, og framhaldsskólastigi árið 1999 og aðalnámskrá 

tónlistarskóla árið 2000 var sett fram heildstæð stefna í menntamálum. Þess má geta að 

þarna var gefin út í fyrsta sinn námskrá fyrir leikskóla en áður hafði verið þar í gildi 

uppeldisáætlun og sýnir það þá stefnu að fjalla heildstætt um skólakerfið (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999). Eins má sjá merki um þessa þróun á tímabilinu á eftir þar sem yfirleitt er 

fjallað um skólakerfið frá upphafi leikskóla til loka framhaldsskóla sem heild. 

Menntapólitísk viðhorf á þessu tímabili bera merki nýfrjálshyggju í menntamálum og 

koma glögglega í ljós í stefnunni (skjal nr. 24). Menntakerfið á að vera sveigjanlegt og allir 

nemendur eiga að hljóta þar góða almenna menntun og standa uppi sem sterkir og 

sjálfstæðir einstaklingar. Þeir eiga að búa við jafnrétti til náms, geta farið ólíkar og mislangar 

námsleiðir í sveigjanlegu skólakerfi. Framhaldsskólinn á að undirbúa nemendur undir lífið og 

gera þá að sterkari einstaklingum. Það má m.a. sjá af nýjum námsgreinum eins og lífsleikni og 

upplýsingatækni. Þá eiga kennsluaðferðir að vera fjölbreytilegar og að taka mið af nýjustu 

tækni og upplýsingatækni að verða verkfæri í öllum kennslugreinum og nemendur eiga enn 

fremur að geta stundað fjarnám. Skólastjórnun á að einkennast af gæðastjórnun og taka á 

skólastarfið út bæði með sjálfsmati og innra eftirlit sem og ytra eftirliti (skjal nr. 24). Segja 

má að sömu viðhorf komi fram í Tíu punkta samkomulaginu svokallaða (skjal nr. 30) en þar 

sammæltust menntamálaráðherra og Kennarasamband Íslands um tíu atriði sem aðilar 
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ákváðu að vinna saman að. Meginatriði þar var endurskoðun laga um leik-, grunn-, og 

framhaldsskóla með meiri sveigjanleika í huga. Þar er unnið með þær hugmyndir sem áður 

höfðu komið fram í Skýrslu um styttingu námstíma til stúdentsprófs frá árinu 2003 (skjal nr. 

26) og skýrslunni Breytt námsskipan til stúdentsprófs (skjal nr. 27) sem kom út árið eftir að 

menntakerfið sé sveigjanlegt, hagkvæmt og skilvirkt. 

Í þessum tveimur skýrslum er einungis fjallað um nám til stúdentsprófs og einkum virðist 

horft til hefðbundinna bekkjarskóla en síður áfangaskóla þegar fjallað er um styttan 

námstíma. Skýrslurnar taka lítt eða ekki tillit til þess að frá því að áfangakerfið komst á var 

nemendum mögulegt að flýta námi sínu í framhaldsskólum sem störfuðu eftir því skipulagi. 

Enn fremur er eftirtektarvert að ekkert er fjallað um annað nám en nám til stúdentsprófs í 

skýrslunum sem boða róttækar breytingar á framhaldsskólakerfinu. Það er hins vegar gert í 

skýrslu sem ber nafnið Nýr framhaldsskóli (skjal nr. 29) og kom út árið 2006 og gengur út á 

að breyta skipulagi framhaldsskólans fella út aðgreiningu í bóknám og verknám. 

Menntastefnunni var fylgt eftir með nýjum aðalnámskrám fyrir öll skólastig árið 2004. Í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla (skjal nr. 10) er ekki minnst á kennslu, kennaranám eða hvernig 

kennarar eigi að takast á við ný verkefni en í formála hennar segir að nám og skólastarf verði 

að taka mið af mikilli þróun í tækni og vísindum og nýjum þjóðfélags- og atvinnuháttum. Í 

almennum kafla segir svo að kennsluhættir eigi að vera góðir og vekja áhuga nemenda og að 

þeir megi alls ekki vera einhæfir. Sömu viðhorf má svo sjá í reglugerð um starfslið og skipulag 

skóla sem sett var árið 2001 (skjal nr. 16) og Verkefnaáætlun um rafræna menntun sem sett 

var sama ár og bar nafnið Forskot til framtíðar: Verkefnaáætlun menntamálaráðuneytisins í 

rafrænni menntun (skjal nr. 25). Í báðum þessum skjölum kemur glögglega fram að skólar og 

kennarar eiga að sinna þróun tengdri upplýsingatækni. 

Í reglugerðinni um starfslið og skipulag skóla (skjal nr. 16) er hlutverk kennara víðfeðmara 

en áður og nýjum þáttum hefur verið bætt inn í lýsingar á starfi þeirra. Meðal nýrra verkefna 

sem talin eru upp í reglugerðinni er faglegt samstarf og annað samstarf vegna starfsins, 

undirbúningur, skráning fjarvista, og þátttaka í samstarfi við forráðamenn ólögráða 

nemenda. Þá skal kennari fylgjast vel með kennslugrein sinni og stuðla að þróun hennar og 

tengslum við aðrar greinar. Þá er nefnt að skólameistara sé heimilt að greiða kennurum 

sérstaklega fyrir að taka að sér þróunarstörf tengd fjarkennslu, upplýsingatækni, samningu 

námsefnis eða önnur fagleg verkefni. Þar sem var fjallað um deildarstjóra í reglugerðinni frá 

1988 (skjal nr. 15) er nú fjallað um verkefnastjóra (skjal nr. 16). Ekki er lengur gert ráð fyrir að 

eingöngu sé sinnt faglegum málefnum tiltekinna kennslugreina heldur eru í reglugerðinni 

nefnd verkefni eins og sinna kennsluráðgjöf, annast tölvuleiðsögn og umsjón með tölvum, 

stýra heimasíðum og skipuleggja endurmenntun starfsmanna svo eitthvað sé nefnt. Hvað 

Forskot til framtíðar (skjal nr. 25) varðar eru þar eðli málsins samkvæmt einkum settir fram 
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þættir er varða nýtingu upplýsingatækni í þágu menntunar. Þar er sett fram stefna um 

dreifmenntun og fram kemur að netið muni í framtíðinni gegna lykilhlutverki til að auka 

jafnrétti og aðgengi að námi og meðal annars gera nemendum kleift að stunda nám í 

mörgum skólum og móta það eftir eigin þörfum.  

Hvað opinber skjöl varðar má nefna eitt skjal enn en það er skýrsla sem bar nafnið: 

Menntun í mótun: Þróun menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi og kom út árið 2007 

(skjal nr. 31). Þar kemur fram að nauðsynlegt sé að laga menntakerfið að nútímanum, taka 

þurfi tillit til ólíkra þarfa nemenda og bæta menntun þeirra og námsárangur. Þá þurfi að auka 

samfellu sem og sveigjanleika milli skólastiga og efla nám fyrir alla aldurshópa innan og utan 

hins formlega skólakerfis. Hvað kennarana varðar dregur skýrslan fram að auka þurfi frelsi og 

ábyrgð kennara, auka starfsþjálfun kennaranema á vettvangi og stuðla að kennslu sem eykur 

sjálfstæða hugsun nemenda. 

Kennarasamband Íslands var stofnað í núverandi mynd árið 2000 (Kennarasamband 

Íslands, 2014). Á stofnþingi þess í nóvember árið 1999 setti sambandið sér sína fyrstu 

skólastefnu (skjal nr. 39). Meginatriði hennar hafa haldið gildi sínu síðan. Þau eru að 

menntun sé lykill að félagslegum jöfnuði og að skólinn sé ein mikilvægasta stoð samfélagsins. 

Því sé það brýnt réttlætismál að hafa tækifæri til menntunar sem jöfnust og að sérhver 

nemandi eigi að finna sig innan skólakerfisins. Þar að auki er lögð áhersla á að 

menntamálayfirvöld hafi samráð við kennara um menntamál, kennarar hafi tækifæri til 

framhaldsnáms og aðgang að ráðgjöf. Segja má að markmið sameinaðra kennara sé þar sett 

með kjörorðum stofnþingsins: Þú býrð ævilangt að góðum kennara og þeim faglega tóni sem 

þar er sleginn. 

Í fyrstu skólastefnu KÍ er ekki sérstakur skólastefnukafli fyrir framhaldsskólann þó ályktað 

sé um hin ýmsu mál sem gætu kallast sérmál framhaldsskólans. Sem dæmi má nefna 

styttingu námstíma til stúdentsprófs, samhengi kennslustunda og eininga, forvarnarstefnu og 

samstarf Félags framhaldsskóla við menntamálaráðuneyti. 

Í grunninn breytist þessi stefna ekki á tímabilinu en þó má sjá ýmsar áherslubreytingar. Í 

næstu Skólastefnu KÍ (skjal nr. 40) sem sett var á þingi og hafði einkunnarorðin: „Kennsla 

aðlaðandi ævistarf“ og var sett fyrir árin 2002-2005 má sjá mikla áherslu á nemendaþáttinn 

og hvernig skólakerfið býr nemendur sem best undir hinn flókna nútímaheim sem virðist 

hafa skollið á um aldamótin og nú á meginviðfangsefni skólakerfisins að felast í því að auka 

almenna hæfni nemenda í samskiptum, efla frjóa og gagnrýna hugsun sem og leikni þeirra í 

að nýta gögn og upplýsingar. Í þessari skólastefnu var settur fram sérstakur kafli fyrir 

framhaldsskólastigið. Þar kemur fram brýning til framhaldsskólakennara í þá veru að þeir 

þurfi að taka mið af nýjum og breyttum verkefnum. Þeir þurfi að gæta þess að miðla ekki 
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aðeins þekkingu heldur hafi þeir mótandi frumkvöðlahlutverk í heimi þar sem tækniþróun 

mun gerbreyta öllum stofnunum samfélagsins. 

Síðasta skólastefna KÍ frá þessu skeiði (skjal nr. 41) fyrir 2005-2008 er svipuð og sett fram 

fyrir skólastigin í heild með sérkafla fyrir hvert skólastig. Yfirskrift þeirrar stefnu og þingsins 

sem setti hana var: Er skólinn á ábyrgð okkar allra? Enn er lögð áhersla á mikilvægi skólans í 

samfélaginu og að öll börn eigi að eiga kost á skólagöngu. Þá er sett fram sú sýn að öll 

skólastigin eigi að mynda samfellu og námstími á öllum skólastigum eigi að vera 

sveigjanlegur þannig að nemendur geti hafið og lokið námi á þeim hraða sem hentar hverjum 

og einum. Þá má sjá aukna áherslu á fræðslu um íslenskan menningararf sem og mismunandi 

menningarsamfélög, þjóðfélagshópa og fjölskyldugerðir. Eins má sjá í stefnunni brýningu til 

kennara um að taka virkan þátt í umræðu um menntamál. Í sérkafla framhaldsskólans í 

þessari stefnu er ekki finna neina sérstaka stefnumótun aðra en þá að öllu námi í 

framhaldsskólum eigi að gera jafnhátt undir höfði og að sérhver nemandi eigi rétt á námi við 

hæfi í framhaldsskólum. 

4.1.3 Með lögum skal land mennta − Tímabilið 2008-2019 

Meginskjöl frá þessu tímabili voru lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda 

við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008 (skjal nr. 6) og lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008, (skjal nr. 7). Þá voru skoðaðar tvær reglugerðir, reglugerð um 

um inntak menntunar leik-, grunn- og framhaldsskólakennara nr. 872/2009), (skjal nr. 18) og 

reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum nr. 230/2012, (skjal nr. 20) og loks 

Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 (skjal nr. 11). Þar að auki var Hvítbók um umbætur í 

menntamálum (skjal nr. 34) orðræðugreind sem og skýrslur þriggja nefnda um starfsþróun 

kennara sem menntamálaráðuneytið skipaði (skjöl nr. 32, 33 og 35). Því má segja að á þessu 

tímabili sé lagasetning grundvöllur stefnumótunar eins og kaflaheitið ber með sér. Skömmu 

áður en efnahagshrun skall á voru sett ný lög um menntun kennara og um öll skólastigin. 

Eftir hrunið var svo hægt mjög á innleiðingu laganna með þeim afleiðingum að árin þar á 

eftir einkenndust af því sérkennilega ástandi að fara átti eftir nýjum lögum þótt vantaði 

peninga til að innleiða breytingarnar sem þau boðuðu.  

Í upphafi þessa tímabils voru sett tvenn lög sem snerta starf í framhaldsskólum með 

afgerandi hætti. Þau fyrri voru lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda sem 

getið er hér að ofan (skjal nr. 6). Með þeim var lögfest að til þess að fá réttindi til að nota 

starfsheitið framhaldsskólakennari þyrfti meistarapróf á fræðasviði sem ráðherra 

viðurkenndi til kennslu, meistararéttindi í iðngrein eða öðru fagnámi sem nýtist til kennslu í 

skilgreindum námsgreinum eða á skilgreindum námssviðum. Í lögunum sem tóku til allra 

skólastiga var kennaramenntun lengd í fimm ár og til viðbótar voru réttindi leikskólakennara 
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lögvernduð. Fram að þessu höfðu framhaldsskólakennarar sem kenndu bóklegar greinar haft 

að lágmarki fjögurra ára menntun. Eins tóku þessar menntunarkröfur til kennara sem kenndu 

nýlegar greinar sem erfitt var að sjá að háskólapróf í grein lægi að baki. Hér má nefna greinar 

eins og upplýsingatækni, lífsleikni, skyndihjálp og útivist. Samfara þessum breytingum voru 

menntunarkröfur kennara sem kenndu iðngreinar ekki auknar.  

Þó að lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda (skjal nr. 6) hafi ekki falið 

í sér verulega stefnubreytingu í menntun framhaldsskólakennara verður ekki það sama sagt 

um ný lög um framhaldsskóla nr. 92/2008 (skjal nr. 7) og aðalnámskrá framhaldsskóla frá 

2011 (skjal nr. 11) sem fylgdi í kjölfarið. Lögin fólu í sér miklar breytingar á námsskipulagi á 

framhaldsskólastigi. Meginatriði laganna voru að allir nemendur áttu að geta sótt nám í 

framhaldsskóla við hæfi og nú höfðu allir nemendur rétt til skólavistar til 18 ára aldurs. 

Framhaldsskólanna var að tryggja þeim námsframboð við hæfi. Draga átti úr miðstýringu á 

námsframboði og í námskrárgerð og skólarnir áttu nú að þróa eigin námsbrautir. Þá áttu ný 

lög að jafna stöðu bók-, og verknáms, nýtt einingakerfi var tekið upp sem mæla átti 

vinnuframlag nemenda frekar en starf kennara.  

Í athugasemdum með lagafrumvarpinu koma glögglega fram þau menntapólitísku viðhorf 

og stefnumótun sem lögin áttu að ná fram. En þar má sjá að lögunum var ætlað að auka 

samfellu í skólastarfi og stuðla að bættum námsárangri; að sem flestir nemendur lykju 

skólagöngu með skilgreindum námslokum úr framhaldsskóla og allir nemendur ættu kost á 

námi við hæfi. Þess utan áttu ný lög að skapa skilyrði fyrir aukinn sveigjanleika í námi 

(Þingskjal nr. 320/2007-2008. Frumvarp til laga um framhaldsskóla, 2008). 

Nokkur bið var á að aðalnámskrá (skjal nr. 11) væri sett til að festa lögin í sessi en það var 

gert árið 2011. Í aðalnámskránni var lögð áhersla á hæfni nemenda og nú átti að meta þá 

eftir þekkingu, leikni og hæfni þeirra í námslok. Kennslu átti að haga með þeim hætti að allir 

nemendur gætu nýtt hæfileika sína og fengið endurgjöf á vinnuframlag. Forsenda þess að 

nemendur öðluðust þessa margþættu hæfni átti að vera fjölbreytni í kennsluaðferðum og 

vinnubrögðum. Þá var samfara námskránni sett ný menntastefna sem byggðist á 

leiðarljósum um sex grunnþætti menntunar sem áttu að fléttast inn í allt skólastarf og móta 

efnisval, starfshætti og vinnubrögð kennara og annarra sem störfuðu í skólunum. Eins má 

segja að í aðalnámskránni komi skýrt fram sýn á nám án aðgreiningar og að í 

framhaldsskólanum eigi sérhver nemandi að fá nám við hæfi. Á þeim rétti er svo hnykkt í 

reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum (skjal nr. 20). Þar kemur skýrt fram 

að framhaldsskólinn hefur skyldur við alla nemendur til þess að þeir fái kennslu og stuðning í 

samræmi við þarfir sínar. 

Árið 2014 lét þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, Illugi Gunnarsson, rita 

hvítbók með framtíðarsýn um umbætur í menntamálum sem áttu að ná til næstu fjögurra 
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ára (skjal nr. 34). Hvað varðar framhaldsskólann byggðist framtíðarsýnin á aðgerðum til að 

fjölga þeim nemendum sem útskrifuðust á tilsettum tíma og fjölga nemendum sem leggðu 

stund á verknám. Þessum markmiðum átti að ná með því að endurskipuleggja námstíma, 

draga úr brottfalli og breyta skipulagi starfsmenntunar. Auk þessa má sjá mikilvæg 

menntapólitísk viðhorf sett fram þar sem talað er um að forsenda stefnumótunar sé þátttaka 

skólasamfélagsins og mikilvægi þess að góðum kennurum bjóðist góð laun. Eins kemur fram 

að hæfni og menntun kennara þurfi að endurspegla þá hæfni og menntun sem nemendur 

þurfi að tileinka sér. Þá kemur fram að á næstu árum þurfi mikla endurnýjun í íslenskri 

kennarastétt og því gefist gott tækifæri til að leggja nýjar línur um menntun stéttarinnar. 

Tilraunir til heildarstefnumótunar um starfsþróun kennara má sjá í þremur skýrslum frá 

þessu tímabili sem allar voru unnar undir forystu mennta- og menningarmálaráðuneytis. Það 

eru Skýrsla Nefndar um endurskipulagningu endurmenntunar kennara sem kom út árið 2010 

(skjal nr. 32), Lokaskýrsla um starf Samstarfsnefndar um símenntun kennara frá árinu 2012 

(skjal nr. 33), og Skýrsla Fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara frá árinu 2016 (skjal 

nr. 35). Markmið allra þessar skýrsla eru svipuð, nefnilega að bregðast við miklum 

þjóðfélagsbreytingum og koma með heildstæða útfærslu á að starfsþróun sem nýtist 

kennurum á öllum skólastigum. 

Að síðustu skulu nefnd lög sem samþykkt voru í sumarbyrjun 2019 (skjal nr. 8). Þau lög 

fela í sér að ekki verða lengur gefin út leyfisbréf fyrir hvert skólastig heldur einungis eitt og 

kennarar verða svo ráðnir til starfa í skóla á öllum skólastigum á grundvelli hæfni sinnar til að 

kenna á því skólastigi. Markmið þessara laga sem taka eiga gildi í ársbyrjun 2020 er að 

menntun kennara fáist viðurkennd milli skólastiga en heimild laganna frá 2008 um kennslu á 

aðliggjandi skólastigi hefur ekki verið viðurkennd. Þar að auki er nefnt í lagafrumvarpinu að 

markmið með þessum breytingum sé að gera kennarastarfið eftirsóknarverðara.  

Stefna Kennarasambands Íslands í menntamálum á árunum frá 2008-2019 er keimlík og 

oft má sjá í henni viðbrögð við opinberri stefnumörkun í málaflokknum. Á tímabilinu 

endurskoðuðu samtökin skólastefnu sína fjórum sinnum eða árin 2008, 2011, 2014 og 2018 

(skjöl nr. 42−45). Höfuðáhersla er áfram lögð á að menntun er mannréttindi, mikilvæg 

grunnstoð í velferðarkerfinu og allir nemendur eiga að eiga greiðan aðgang að fjölbreyttu 

námi við hæfi hvers og eins. 

Í einstökum stefnuyfirlýsingum má auk þess sjá viðbrögð við aðgerðum stjórnvalda í 

menntamálum. Í skólastefnu KÍ fyrir framhaldsskólastigið árið 2008 (skjal nr. 46) er nefnt 

sérstaklega að skólar þurfi faglegt sjálfstæði og samningar framhaldsskóla og stjórnvalda 

þurfi að einkennast af jafnræði, faglegu samstarfi og trausti en þegar þessi stefna er skrifuð 

er vinna við nýja lagasetningu um framhaldsskólann á fullu skriði og ljóst að ekki verður tekið 

mikið tillit til sjónarmiða framhaldsskólakennara. Þá má í síðustu tveimur skólastefnum (skjöl 
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nr. 44 og 45) sjá mjög ríka áherslu á að kennarar séu þátttakendur í lærdómssamfélagi og 

faglegir leiðtogar sem þurfa stöðuga og fjölþætta menntun og starfsþróun til að halda sér við 

í starfi alla starfsævina.  

4.2 Viðhorf til starfsþróunar kennara  

Þau viðhorf til starfsþróunar kennara sem fram koma í skjölunum verða rakin í þessum kafla. 

Segja má að í stefnumótandi textum sem oft eru undanfari lagasetningar komi fram að 

mikilvægt sé að kennarar haldi sér við í starfi, einkum í sinni kennslugrein og frómur 

ásetningur kemur fram um slíkt. Þegar kemur að lagasetningu og regluverki hverfur þessi 

þáttur að mestu og verður ekki skuldbindandi. Megintillegg til starfsþróunar 

framhaldsskólakennara kemur öll tímabilin inn í gegnum kjarasamninga með framlagi 

launagreiðanda í endurmenntunarsjóð og samningum um námsorlof. Eins kemur framlag 

með fjárlögum til Samstarfsnefndar um endurmenntun framhaldsskólakennara. 

4.2.1 Stefnumótun um starfsþróun – Tímabilið 1986-1998  

Tvö lykilskjöl þessa tímabils lög um lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra nr. 

48/1986 (skjal nr. 2) og fyrri lög um framhaldsskólann frá þessu tímabili; lög um 

framhaldsskóla nr. 57/1988 (skjal nr. 3) fjalla ekkert um hvernig kennarar eigi að halda sér 

við í starfi, bæta við kunnáttu sína eða viðhalda hæfni sinni.  

Hins vegar má sjá í þeim þremur skýrslum sem eru mest stefnumótandi fyrir tímabilið 

svipaðar hugmyndir um starfsþróun kennara kallast á. Í skýrslunni Til nýrrar aldar frá árinu 

1991 (skjal nr. 21) er fjallað um mikilvægi þess að kennarar skiptist á skoðunum og miðli 

hugmyndum og reynslu og eins að fjölga þurfi tækifærum þeirra til endurmenntunar og 

viðbótarmenntunar. Eins er þar minnst á að mikilvægt sé að starfsmenntakennarar geti 

starfað tímabundið utan skóla til að auka tengsl og fylgjast með þróun í sínum greinum. Þá er 

tekið fram að sérstaklega þurfi að horfa til vettvangsnáms kennara. Bæði í Skýrslu Nefndar 

um mótun menntastefnu frá árinu 1994 (skjali nr. 22) og skýrslunni Í krafti upplýsinga frá 

árinu 1996 (skjali nr. 23) kemur skýrt fram að kennarar þurfi að halda sér við í starfi. Í þeirri 

fyrri kemur fram að kennarar þurfi bæði góða „faglega og andlega endurnýjun“ sem sé 

reglulegur hluti af starfi þeirra. Eins kemur fram að þeir þurfi sinna starfinu af heilum hug, 

kveikja áhuga nemenda sinna og stunda fjölbreytta endurmenntun til að viðhalda þekkingu 

sinni og starfshæfni. Þá kemur fram að þeir þurfi að geta sinnt endurmenntun samkvæmt 

eigin áhugasviðum og þörfum en huga þurfi meira að því að endurmenntunin sé í takt við 

þarfir skólans og jafnframt að skólastjórnendur hafi eitthvað um það að segja hvernig 

endurmenntunar kennarar afla sér. Í seinni skýrslunni (skjali nr. 23) kemur fram kunnuglegt 

stef um að skólinn og kennarar þurfi að fylgja samfélagsbreytingum og skólastarf þurfi að 
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taka mið af byltingu í upplýsingatækni. Kennarar þurfi endurmenntunarnámskeið á þessu 

sviði og skólar þurfi að styðja starfsfólk sitt.  

Í lögum um framhaldsskóla frá árinu nr. 80/1996 (skjali nr. 5) og reglugerðum sem þeim 

fylgja má sjá tilraunir til að festa þessa stefnumörkun í sessi. Í lögunum kemur fram að 

menntamálaráðherra beri ábyrgð á ráðgjöf um kennslu og þróunarstarf í framhaldsskólum 

og setji reglugerð um þau efni sem og reglugerð um nánari útfærslu og veitingu námsorlofa. 

Ákvæði reglugerðarinnar um eftirlit með starfi og námsefni og um ráðgjöf vegna kennslu og 

þróunarstarfa nr. 139/1997 (skjal nr. 13) segja ekki miklu meira en í henni kemur fram að 

menntamálaráðherra sjái til þess að starfsmönnum skóla standi til boða ráðgjöf vegna 

kennslu og þróunarstarfa. Þá kemur fram að þessi þáttur fari eftir því fé sem er veitt til 

málaflokksins á fjárlögum og er því alls ekki skuldbindandi.  

Möguleg ráðgjöf er útfærð í áðurnefndri reglugerð (skjal nr. 13) og sögð geta falist í 

námskeiðum fyrir einstaka starfsmenn eða skólann í heild, aðstoð sérfræðinga sem vinna 

tímabundið í skólunum eða samningi við stofnun sem sinnir verkefnum á þessu sviði í þágu 

framhaldsskóla. Hvað námsorlofin varðar er opnað fyrir breytingar í reglugerð um námsorlof 

framhaldsskólakennara, nr. 331/1997 (skjal nr. 14) þar sem námsorlof geti annað hvort verið 

algert leyfi frá störfum í eitt ár eða lækkun vinnuskyldu til að sinna námi. Þá kemur fram 

áðurnefnd áhersla á sérsvið þar sem orlof skal fyrst og fremst tengjast starfssviði 

umsækjanda. Eins kemur fram í reglugerð um starfslið og skipulag framhaldsskóla nr. 5/1998 

(skjal nr. 15) að hluti af starfi kennara sé að fylgjast með þróun sinnar kennslugreinar.  

Ákvæði kjarasamninga um vinnutíma kennara breytist á tímabilinu og fara í það horf sem 

það hefur verið síðan. Í kjarasamningi fjármálaráðherra og HÍK frá árinu 1989 (skjal nr. 47) er 

ekkert fjallað um endurmenntun en 153 klukkustundir áætlaðar undir undirbúning kennslu 

utan starfstíma. Með næsta kjarasamningi á eftir frá árinu 1997 (skjal nr. 48) er 

vinnutímaskilgreiningin hins vegar komin í það horf sem hún hefur verið síðan og 80 

klukkustundir eru ætlaðar til undirbúnings og endurmenntunar. Undirbúningsþátturinn átti 

þó eftir að detta út. 

Stefnumörkun Hins íslenska kennarafélags einkennist af því að HÍK vill víðtækari og 

fjölbreyttari símenntun fyrir kennara og telur að símenntun og endurmenntun eigi að vera 

hluti af starfsskyldum kennara og skólastjórnenda og þeim að kostnaðarlausu. Þá kemur 

fram í öllum stefnunum að fjölga þurfi námsorlofum kennara (skjöl nr. 36−38). 

Greina má nokkra þróun í stefnusmíði HÍK á tímabilinu. Þannig er í fyrsttöldu 

skólastefnunni frá 1989 (skjal nr. 36) tekið fram að kennarar þurfi símenntun tengda stjórnun 

og félagsráðgjöf, þar að auki að kennarar þurfi námsorlof oftar en einu sinni á starfsævinni 

og stórhækka þurfi fjárveitingar til símenntunar. Í næstu stefnu á eftir frá 1991 (skjali nr. 37) 

er fjallað um mikilvægi þróunarstarfs og tilrauna í skólastarfi, nauðsynlegan stuðning við 
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einstakar kennslugreinar, faglega ráðgjöf og að kennarar þurfi að geta minnkað við sig 

kennslu til að sinna þróunarverkefnum í sínum skólum. 

Í síðustu stefnunni frá árinu 1997 (skjali nr. 38) sem skoðuð var frá þessu tímabili er 

stefnan orðin enn þéttari. Fjallað er um nauðsyn þess að kennarar fái tækniráðgjöf í sínum 

skólum og að endurmenntun eigi að vera sjálfsagður þáttur í starfi sérhvers kennara bæði á 

starfstíma skóla og utan hans. Þá kemur fram að frumkvæði endurmenntunar eigi bæði að 

vera í höndum kennara og kennslugreinafélaga og að skipulega eigi að vinna að því að 

kennarar geti fengið tækifæri til endurmenntunar erlendis til að víkka sjóndeildarhring sinn. 

Þá sé mikilvægt að kennarar geti stundað nám með kennslustörfum bæði í kennslugrein og í 

uppeldis- og kennslufræðum. Loks kemur fram í þessari stefnu að fjölga þurfi námsorlofum 

kennara með meiri sveigjanleika í lengd þeirra frá einum til tólf mánuðum og auka þurfi 

framboð á styrkjum í ólaunuðum leyfum og að kennarar þurfi aðgang að faglegri ráðgjöf. 

Segja má að stefnumótun og pólitísk viðhorf á þessu tímabili og stefnumótun Hins 

íslenska kennarafélags sé með líkum hætti. Greinilegt er að skólarnir og hlutverk þeirra 

breytast á þessum árum eins og reyndar allt samfélagið. Reynt er að fjalla um allt 

framhaldsskólastigið í einu þó enn sé það fremur sundurleitt sem og þeir sem á því starfa.  

4.2.2 Starfsþróun inn í skólana – Tímabilið 1999-2007  

Hugmyndir stjórnvalda sem koma frá á þessu tímabili eru áþekkar hugmyndum þeim sem 

koma fram á tímabilinu á undan. Áfram er fjallað um að starf kennara sé að breytast og sé 

orðið umfangsmeira en áður og kennarar hafi því þörf á endurmenntun til að halda í við 

breytt samfélag. Segja má að í skólastefnunni Enn betri skóli (1999) séu línurnar lagðar (skjal 

nr. 24). Þar segir að forsenda þess að nýjum námskrám verði hrundið í framkvæmd sé 

markviss endurmenntun kennara og útgáfa kennsluefnis sem taki mið af námskránum. 

Eftirtektarvert er að talað er um að aukið fjármagn þurfi að fylgja innleiðingu námskránna og 

er það í nánast eina sinnið sem slíkt er tekið fram.  

Á þessu tímabili má sjá mikla áherslu á nýja kennsluhætti sem fylgi aukinni tækni. Bæði í 

Forskoti til framtíðar frá árinu 2001 (skjali nr. 25) og í Áræði með ábyrgð: Stefnu um 

upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum frá árinu 2005 (skjali nr. 28) kemur fram 

áhersla á að kennarar fylgist með, endurmennti sig og breyti kennsluháttum sínum í 

einstökum greinum og fái tækifæri til endurmenntunar í upplýsingatækni þannig að þeir geti 

nýtt sérfræðiþekkingu sína til þróunarstarfs innan skólakerfisins.  

Einu dæmin sem fundust um aukin fjárframlög til endurmenntunar kennara vegna 

innleiðingar nýrrar menntastefnu tengjast þessum breytingum. En í ársskýrslu 

Samstarfsnefndar um endurmenntun framhaldsskólakennara kemur fram að framlög hafi 
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verið aukin um fimm milljónir árlega vegna innleiðingar upplýsingatækni í skólastarfi á 

framhaldsskólastigi (Endurmenntun Háskóla Íslands, 2002).  

Árið 2003 kom út skýrsla sem átti eftir að hafa mikil áhrif á þróun framhaldsskólans en 

það er Skýrsla um styttingu námstíma til stúdentsprófs (skjal nr. 26). Tillögur þeirrar skýrslu 

ganga út á að stytta nám til stúdentsprófs um eitt ár en tryggja að nemendur fái þó jafn 

mikla kennslu. Þetta átti að gera með því að lengja skólaárið, fækka prófadögum, færa 

framhaldsskólanám í grunnskóla og draga úr sérhæfingu. Í skýrslunni ríkir þögnin ein um hver 

þáttur kennara í þessum breytingum eigi að vera og hvernig eigi að vinna að breyttum 

starfsháttum. Sama má segja um skýrsluna Nýr framhaldsskóli: Skýrsla starfsnámsnefndar 

(skjal nr. 29) þar sem gerðar voru tillögur um breytingar á öllu heildarskipulagi 

framhaldsskólans. Þær áttu að vera mögulegar án þess að snerta störf kennara og 

starfsþróun þeirra. 

Strax árið 2004 kemur út önnur skýrsla um stúdentsnámið; Breytt námsskipan til 

stúdentsprófs (skjal nr. 27) er fjallar um sama efni. Á þessu eina ári hefur umræðan þróast á 

þann hátt að hún gerir ráð fyrir að hægt sé að stytta þann tíma sem nemendur verja til náms 

án þess að innihald námsins skerðist. Með því að breyta vinnubrögðum kennara og 

endurmennta þá í kennsluaðferðum og námsefni átti að ná þessum breytingum fram. Í 

skýrslunni eru svo gerðar tillögur um að Samstarfsnefnd um endurmenntun 

framhaldsskólakennara standi fyrir og beri ábyrgð á þessum þætti. 

Sömu hugmyndir kristallast svo í Tíu punkta samkomulaginu árið 2006 (skjal nr. 30) þar 

sem þrástefnið um að nauðsynlegt sé að vinna að eflingu á endurmenntun kennara kemur 

enn einu sinni fram. Að þessu sinni er endurmenntunin talin nauðsynleg í tengslum við 

endurskoðun aðalnámskrár og breytta námsskipan á hverju skólastigi fyrir sig. Sömu 

hugmyndir má sjá kristallast í skýrslunni Menntun í mótun: Þróun menntastefnu í á Íslandi í 

evrópsku samhengi 2007 (skjali nr. 31). Þar er símenntun tengd við hraðar 

þjóðfélagsbreytingar og tekið fram að ekki sé nægilegt að kennarar fái endurmenntun í 

sínum kennslugreinum heldur þurfi þeir einnig að taka þátt í þróunarstarfi í einstökum 

skólum og menntakerfinu í heild. Þá kemur fram að bæði starfsumhverfi og kjör kennara 

þurfi að hvetja þá til að þróa sig í starfi og liðka til fyrir faglegu samstarfi kennara. Þá kemur 

fram þar að skólanámskrárgerð og sjálfsmat séu lykill að skólaþróun og símenntun bæði 

kennara og skólastjórnenda ef vel sé að málum staðið. Ástæða er til að nefna eina ástæðu 

enn sem skýrslan fjallar um sem mikilvæga forsendu símenntunar en hún er öldrun 

kennarastéttarinnar en þar kemur fram í viðbrögðum álitsgjafans Peter Blok sem er kennari 

og forstöðumaður mannauðsstjórnunardeildar við Hogeschool van Amsterdam í Hollandi að 

símenntun sé sérstaklega mikilvæg þegar kennarastéttin eldist. 
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Kennarasamband Íslands setur fram sérstakan kafla um fagmennsku og endurmenntun 

allra kennara í skólastefnu sinni árið 2002 (skjal nr. 40). Þannig segir í almennum hluta 

skólastefnu KÍ sem samþykkt var á fyrsta þingi sambandsins árið 2002 að frumkvæði og 

ábyrgð á endurmenntun eigi að vera í höndum kennara, skólastjórnenda og fagfélaga þeirra. 

Fjallað er um nauðsyn þess að í hverjum skóla móti skólastjórnendur stefnu um 

endurmenntun í samráði við kennara skólans og að fagfélög eigi að móra stefnu í 

endurmenntun sinnar faggreinar. Þá er nefnt að endurmenntun þurfi að vera fjölbreytileg og 

bjóða þurfi upp á fagnámskeið, vettvangsnám og fjarnám.  

Í sérstökum kafla sömu stefnu (skjal nr. 40) er sett fram stefna sérstaklega fyrir 

framhaldsskólakennara. Efnislega svipar henni til almenna kaflans en þó er nefnt að starfandi 

kennarar þurfi að hafa aðgang að námsleiðum til frekari prófgráða og að ör þróun í 

skólastarfi krefjist stöðugrar endurmenntunar. Þá er hamrað á því að frumkvæði í 

endurmenntun eigi að koma frá kennurunum sjálfum og faggreinafélögum þeirra og að mikið 

vanti upp á nauðsynlegan aðgang að kennsluráðgjöf og sérfræðiþjónustu. 

Óverulega þróun má sjá í næstu skólastefnu sem kennarar settu sér árið 2005 (skjal nr. 

41). Þó má greina þyngri áherslu á þátt framhaldsskólakennara í skólaþróun í sínum skólum. 

Þar kemur fram að nauðsyn sé á að kennarar, náms- og starfsráðgjafar og stjórnendur hafi 

samráð um mótun innra starfs skólanna og sérstaklega er getið starfsmannastefnu, 

starfsþróunar og endurmenntunar starfsmanna. Þá kemur fram með meira afgerandi hætti 

en áður að framhaldsskólakennari þurfi líka starfsþróun á starfstíma skóla. Til þess að það sé 

mögulegt þurfi þeir aðgang að staðgenglum á skólatíma meðan þeir sinna endurmenntun. Þá 

má sjá þar áherslu á að kennarar fylgist með rannsóknum á menntun og skólastarfi og geti 

fengið rannsóknarleyfi til að taka þátt í rannsóknum. Eins kemur fram áhersla á að 

fagmenntun framhaldsskólakennara eigi ávalt að vera sambærileg við það sem best gerist í 

nágrannalöndunum. 

Greina má sameiginlega þræði í stefnu KÍ og opinberri stefnumótun. Þó er dregið fram í 

öllum stefnunum að stórauka þurfi fjárframlög og svigrúm til endurmenntunar og 

námsorlofa. Þegar kemur að kjarasamningum sjást þó nánast engar breytingar (skjöl nr. 

49−51). Eins og á tímabilinu á undan eru ákvæði kjarasamninga kennara um endurmenntun 

og starfsþróun óbreytt og felast í 80 tímum til endurmenntunar utan starfstíma skóla og 

námsorlofum. Þó bætast við í kjarasamningum árið 2005 fimm viðbótarorlof sem sérstaklega 

er úthlutað samkvæmt yfirlýsingu menntamálaráðherra. Væntanlega hefur markmið þessa 

ákvæðis verið að kennarar gætu í námsorlofum sótt sér menntun í samráði við skólameistara 

sem nýttist skólum sem best. 
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4.2.3 Þráþögn um starfsþróun – Tímabilið 2008-2019 

Eins og áður hefur komið fram verða miklar breytingar á menntun kennara árið 2008 þegar 

lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla (skjal nr. 6) voru sett árið 2008 þegar menntunarskilyrði kennara á öllum 

skólastigum urðu meistarapróf. Í athugasemdum sem fylgir frumvarpsdrögunum kemur fram 

að starfshópur sem starfaði í tengslum við lagasetninguna hafi gert athugasemdir um að gefa 

þurfi starfandi kennurum kost á símenntun og framhaldsnámi samfara þessum breytingum. 

Aukin heldur er tekið fram að sambærilegar breytingar þurfi að gera á menntun 

starfsmenntakennara og ofan á tilskilda menntun í kennslugrein þurfi að bæta við tveggja ára 

kennaramenntun (Frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda 

við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 2008 og Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Ekkert af þessu rataði þó inn í lögin sem eru algerlega skuldbindingarlaus hvað þennan 

þátt varðar. Sömu sögu er að segja um reglugerð um inntak menntunar leik-, grunn- og 

framhaldsskólakennara (skjal nr. 18) sem sett var árið síðar. Þar er ekki orð um starfsþróun 

þeirra sem þegar eru í starfi og hvernig þeir eigi að bæta við sig. 

Í lögum um framhaldsskóla sem einnig voru sett árið 2008 (skjal nr. 7) eru, eins og áður 

hefur komið fram, gerðar allmiklar breytingar á framhaldsskólastiginu. Þó virðast þessar 

breytingar ekki kalla á neina starfsþróun kennara. Í lögunum er ekkert fjallað um starfsþróun 

kennara samhliða nýrri lagasetningu og ákvæði um námsorlof er efnislega óbreytt frá fyrri 

lögum. 

Eins og fyrr hefur verið sagt varð nokkur bið á því að lögin frá 2008 væru útfærð í 

aðalnámskrá en nýjar aðalnámskrár komu út árið 2011 fyrir öll skólastigin (skjal nr. 11). Fyrsti 

kafli aðalnámskrárinnar er samhljóða í námskránum þremur og þar er fjallað um fagmennsku 

kennara. Þar kemur fram sú sýn að gæði menntunar og árangur í skólastarfi byggist að öllu 

leyti á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt. Fagmennska kennara byggist svo á siðferði 

starfsins, viðhorfum og kunnáttu þeirra. Þar segir einnig að kennarar séu í lykilhlutverki í öllu 

skólastarfi og hafi þar mörg hlutverk. Þeirra á meðal eru nefnd, kennsla, uppeldi, rannsóknir 

og þróunarstörf (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Þó að í námskránni séu settar fram 

veigamiklar breytingar á framhaldsskólanum er ekki neitt að sjá um starfsþróunarþáttinn eða 

hvernig kennarar eiga að gera sig hæfa í starfi. 

Örlitla áherslubreytingu má sjá í nýrri reglugerð um námsorlof framhaldsskólakennara nr. 

762/2010 (skjal nr. 19) þar sem inn í 1. grein reglugerðarinnar kemur ný efnisgrein frá fyrri 

reglugerð (skjal nr. 14) um að skólameistarar geti sótt um orlof í nafni skóla fyrir einstaka 

kennara til þekkingaröflunar sem skólinn leggur sérstaka áherslu á.  

Í Hvítbók um umbætur í menntamálum (skjal nr. 34) er þögnin um starfsþróunina rofin 

þar sem sett er fram sú skoðun að starfsþróun kennara skuli miða að því að þeir vinni að 
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endurbótum í sínum skólum. Þá kemur þar fram að nauðsynlegt sé að bæta kunnáttu 

kennara til að greina og bregðast við lestrarvanda. Þessi orð er ekki hægt að skilja öðru vísi 

en að starfsþróun kennara eigi fyrst og fremst að vera á forsendum sem eru ákvarðaðar af 

yfirvöldum fremur en af kennurunum sjálfum. Þá er sagt í hvítbókinni að mikil endurnýjun 

verði á næstu árum og þá verði gullið tækifæri til að endurskipuleggja símenntun og 

starfsþróun kennara. Væntanlega liggur hér í orðunum að hægara verði að stjórna og þar 

með mennta (og endurmennta) kennara sem koma til starfa en þá gömlu sem senn fara á 

eftirlaun. Að síðustu er í lokaorðum hvítbókarinnar fjallað um að í framhaldinu verði komið á 

víðtæku samráði við hagsmunaaðila og eitt af því sem muni þar leika stórt hlutverk sé 

starfsþróun kennara. Af þessu samráði varð hins vegar ekki. 

Þá eru það skýrslurnar þrjár um starfsþróun kennara á öllum skólastigum (skjöl 32, 33 og 

35). Í öllum skýrslunum kemur það eðlilega fram að markviss fagleg starfsþróun skipti máli og 

lítið verði um umbætur ef kennarar hafi ekki forsendur til að leiða umbætur. Í 

miðjuskýrslunni (skjali nr. 33) kemur fram að starfsþróun sé stór og mikilvægur hluti af starfi 

hvers kennara og mikilvægt að starfsþróun kennara hefjist strax að grunnnámi loknu. 

Í Skýrslu Fagráðs um símenntun (skjal nr. 35) frá árinu 2016 má sjá að umræðan hefur 

þróast. Í skýrslunni setur Fagráðið fram nýja skilgreiningu á hugtakinu starfsþróun. og segir 

hana fela í sér sameiginlega sýn á starfsþróun, hve miklu skipti að hún sé í órofa samhengi 

við daglegt skólastarf og fagmennsku kennara. Að henni var vikið hér framar í ritgerðinni í 

kafla 2.6. 

Enn kemur þar fram þrástefið um hraðar samfélagsbreytingar sem kalla á stöðuga 

starfsþróun kennara og því sé nauðsynlegt að búa þannig um hnúta að kennarar hafi góðar 

aðstæður til að þróa sig í starfi. Þá kemur þar fram í fyrsta sinn að þörf sé á heildstæðri 

stefnu til lengri tíma í starfsþróunarmálum kennara og skóla. Stefnan á að efla kennara, 

styrkja fjárhagslegar stoðir starfsþróunar og gera starfsþróun aðgengilegri á öllum 

skólastigum. Þá kemur fram að nauðsynlegt sá að stefnumótunin sé þríþætt og fjalli um 

menntun sem forgangsverkefni, kennaramenntun sem starfsævilanga menntun og einnig að 

nauðsynlegt sé að búa til stoðkerfi við starfsþróun. Um slíkt stoðkerfi áttu allir aðilar að 

sameinast. Þá er vitnað í TALIS rannsókn OECD þar sem kemur fram að samhengi er milli 

stuðnings og hvata til starfsþróunar og þátttöku í henni. Stuðningurinn getur þá falist í 

launaumbun, fjárhagslegum stuðningi og svigrúmi til að sinna starfsþróun bæði í daglegu 

starfi og utan starfstíma skóla. 

Þá má geta þess að í skýrslunni (skjali nr. 35) eru settar fram hugmyndir um stoðkerfi fyrir 

starfsþróun sem gerir ráð fyrir þátttöku kennara, skóla og háskóla sem mennta kennara. 

Í nýjum lögum um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla (skjali nr. 8) kemur orðið starfsþróun fyrir fjórum sinnum og 
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orðið endurmenntun einu sinni. Samkvæmt lögunum er settur rammi um almenna og 

sérhæfða hæfni kennara. Eitt af því sem hæfniramminn á að gera er að veita leiðsögn um 

starfsþróun og endurmenntun kennara. Einn hæfniþáttur kennara á að vera sá að hann taki 

ábyrgð á eigin starfsþróun. Þá kemur fram í 11. grein laganna að skipa eigi kennararáð sem 

veita eigi ráðgjöf um starfsþróun kennara og fylgjast með alþjóðlegri þróun og áherslum sem 

nýta megi við ráðgjöf um kennaramenntun og starfsþróun. Stefnumótun um stoðkerfi með 

starfsþróun er þar að engu getið. 

 Í greinargerðinni sem fylgdi upphaflega lagafrumvarpinu er fjallað um það sem ágalla á 

fyrri lögum að kennarar hafi ekki mátt kenna á nema einu skólastigi og sagt að brýnt sé að 

auka flæði milli skólastiga og fjölga tækifærum til starfsþróunar kennara. Ekki er hægt að 

skilja þessi orð öðru vísi en að starfsþróun eigi að felast í því að mennta sig til kennslu á fleiri 

skólastigum en einu og raunar kemur fram að gert sé ráð fyrir að lögin hvetji til starfsþróunar 

og þess að kennara færi sig milli skólastiga. Þá kemur fram í greinargerðinni að með stofnun 

kennararáðs verði Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda lagt niður. Ekki 

er þó gert ráð fyrir að verkefni Samstarfsráðsins renni nema að litlu leyti til kennararáðsins. 

(Þingskjal nr. 1939/2018–2019. Lagafrumvarp um um menntun, hæfni og ráðningu kennara 

og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla). 

Stefnumörkun og viðhorf KÍ til starfsþróunar kennara eru svipuð þessi tæplega tíu ár sem 

tímabilið tekur til. Í Skólastefnu KÍ frá árinu 2008 (skjal nr. 42) er fjallað um að réttur til 

námsorlofa verði aukinn en einnig má sjá vaxandi áherslu á rannsóknir í skólastarfi. Í 

sérstökum kafla fyrir framhaldsskólann er fjallað um að tryggja þurfi aðgang að 

framhaldsnámi á háskólastigi samhliða starfi og að kennarar eigi kost á símenntun bæði á og 

utan starfstíma skóla. Þá er nefnt að þeir þurfi á staðgenglum að halda til að geta stundað 

nám samhliða starfi og að réttindi þeirra til námsorlofa verði reglulegur og skýlaus. 

Rannsóknaráherslan kemur einnig inn í kaflann um framhaldsskólann og þar er talað um að 

þeir þurfi hvatningu og aðstæður til að geta sinnt rannsóknum samhliða starfi. Í næstu 

skólastefnu KÍ (skjal nr. 41) er nefnt, í kaflanum sem snýr að framhaldsskólakennurum, að 

vaxandi áhugi sé meðal starfsfólks framhaldsskóla á starfendarannsóknum og sagt að 

menntamálayfirvöld þurfi að styðja við þennan vaxandi áhuga þar sem rannsóknir á eigin 

störfum styrki fagmennsku kennara. 

Í Skólastefnu KÍ frá árinu 2018 (skjali nr. 45) er kveðið enn sterkar að orði og sagt að 

forsenda skólaþróunar sé stöðug og fjölþætt starfsþróun kennara og að nauðsynlegt sé að 

byggja upp sveigjanlegt stuðningskerfi við menntun og starfsþróun og skapa góðar og 

hvetjandi aðstæður og möguleika til að þróa eigið starf kennara, skólastarfið og 

lærdómssamfélag í skólum. Þá kemur fram að kennarar eigi að miða eigin starfsþróun við 

faglega þróun, nýjungar, þarfir starfs síns og starfsemi skóla. Einnig er nefnd þátttaka 
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kennara í stefnumótun bæði á eigin starfsvettvangi og einnig á vettvangi KÍ því nauðsynlegt 

sé að efla umræðu um lærdómssamfélag í skólastarfi og starfsþróun alla starfsævina.  

Starfsþróun er einnig nefnd í tengslum við kjör og tekið fram að fagfólk í skólum þurfi 

skilgreindan tíma til menntunar og starfsþróunar og einnig að þessa þætti eigi að meta til 

launa og framgangs í starfi. Að síðustu er einnig komið inn á rannsóknir á menntun og 

skólastarfi og sagt nauðsynlegt að þær séu gerðar í samvinnu við háskóla og tekið fram að 

þær ættu annars vegar að snúa að daglegu starfi fagstétta í skólum og hins vegar að 

breytilegu hlutverki menntunar og að nýjum viðfangsefnum, áherslum og starfsaðferðum. 

Greina má sameiginlega þræði í stefnu KÍ og opinberri stefnumótun. Þó er dregið fram í 

öllum stefnunum að stórauka þurfi fjárframlög og svigrúm til endurmenntunar/símenntunar 

og námsorlofa. Þegar kemur að kjarasamningum sjást þó nánast engar breytingar (skjöl nr. 

49− 51).  

Að miklu leyti eru ákvæði kjarasamninga eins á tímabilinu. Þó má sjá áherslubreytingu í 

kjarasamningi sem samþykktur var árið 2014 (skjal nr. 51) en þar er ársvinnuskylduþætti 

framhaldsskólakennara skipt upp í þrennt, Þætti A, B og C. Til B þáttarins teljast önnur föst 

störf en kennsla og undirbúningur hennar. Áherslubreytingin felst í því að nú er sagt beinum 

orðum að símenntunar eða starfsþróunarþátturinn sé 80 stundir til umráða fyrir kennarana 

sjálfa. Eins bætast við í þessum kjarasamningum árið 2014 þrjú námsorlof, eitt almennt og 

hin tvö fyrir skólameistara að sækja um. 

4.3 Átök og afleiðingar 

Í þessum kafla verður fengist við átök ólíkra sjónarmiða og ólík sjónarhorn. Dregið verður 

fram af hverju orðræðan einkennist og reynt að svara þeim spurningum hverju stefna 

menntamálayfirvalda einkennist af og hverju samtök kennara reyna að fá framgengt. 

Segja má að stefnumótun menntamálayfirvalda og kennara sé sviplík. Báðir aðilar setja sér 

háleita stefnu sem byggð er á rannsóknum og kenningum en stefnan vill gleymast þegar 

kemur að fjármögnun menntakerfisins og kjarasamningum. Kennarar vilja ekki láta það af 

hendi sem þegar hefur verið samið um. Stjórnvöld vilja ekki auka kostnað við 

framhaldsskólastigið þrátt fyrir fjölþættari kröfur á það en áður. Þeirra vilji beinist að því að 

auka skilvirkni kerfisins og fjölga nemendum sem útskrifast, helst á styttri tíma en áður.   

4.3.1  Átök um stefnumótun og leiðir − Tímabilið 1986-1999 

Í upphafi þessa tímabils er íslenski framhaldsskólinn mikið að breytast. Um hann höfðu þá 

nýlega verið sett fyrstu heildarlögin og með þeim gerð tilraun til að sameina undir einum 

hatti skóla af mörgum gerðum sem höfðu átt fátt annað sameiginlegt en það að í þá sóttu 
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nemendur eftir að námi á grunnskólastigi sleppti. Á tímabilinu má því sjá greinileg átök um 

stefnumótun og leiðir. 

Segja má í að í grófum dráttum færist áherslan í stefnumótun frá því að á 

framhaldsskólastigi starfi kennarar sem hafi það meginhlutverk að kenna sína fræðigrein og í 

að kennarar séu hluti af skólasamfélaginu sem er í stöðugri þróun og tekur breytingum. Með 

nýju og stærra hlutverki framhaldsskóla breytast verkin sem þar þarf að vinna. Eftir sem áður 

er fyrst og fremst fjallað um kennarann sem sérfræðing í kennslugrein og starfsþróun hans 

miðast við það. 

Óhjákvæmilega má því sjá átök milli opinberra sjónarmiða um stefnu í menntamálum og 

starfsþróunar kennara á þessu tímabili. Í helstu stefnumótunarskjölum tímabilsins, Til nýrrar 

aldar (skjal nr. 21) og Skýrslu Nefndar um mótun menntastefnu (skjal nr. 22) togast 

hugmyndir á. Mjög greinilegt er að sitt hvor stjórnmálaflokkurinn stendur að stefnunum 

tveimur. Í fyrri skýrslunni Til nýrrar aldar (skjal nr. 21) kemur fram að allt skólastarf sé 

heildstætt og endurmenntun kennara sé órjúfanlegur hluti heildarinnar og því þurfi að þróa 

skólasamfélagið í samfellu undir forystu skólastjórnenda hvort sem um er að ræða 

námsframboð, vettvangsnám, námsgögn, endurmenntun eða þróunarverkefni í skólum. 

Þarna má strax sjá átakapunkta. Fjallað er um framhaldsskólann og allt nám þar sem eina 

heild þó innan kerfisins þrífist mjög fjölþætt starfsemi og nám sem á litið sameiginlegt. 

Í seinni skýrslunni, Skýrslu Nefndar um mótun menntastefnu (skjali nr. 22) kemur fram að 

tillögur þær sem eru settar fram taki mið af íslenskum raunveruleika en séu samt í anda 

umræðu í nágrannalöndum og Bandaríkjunum. Athygli vekur að einnig er varað við því að 

taka erlendar stefnur beint upp án aðlögunar með þeim orðum að: „Það gefur ekki góða 

raun að flytja inn erlendar skólastefnur án þess að laga þær að innlendum aðstæðum“ (skjal 

nr. 22, bls. 96). Væntanlega er þarna fast skotið á rannsóknir sem fyrri skýrslan (skjal nr. 21) 

byggir á og tekið fram að breytingar á íslensku skólakerfi þurfi að byggja á íslenskum 

rannsóknum. 

Í stefnuskjölum frá tímabilinu má sjá togstreituna um hver eigi að ráða skólastarfinu og 

má segja að sú hugmynd sem kemur fram í reglugerð nr. 5/1998 um starfslið og skipulag 

skóla (skjal nr. 15) sé býsna afdráttarlaus. Starf kennarans og starfsþróun felst fyrst og fremst 

í því að kenna sína grein og vera nemendum til aðstoðar þar. Hægt er þó að taka að sér starf 

umsjónarkennara þar fyrir utan og vera nemendum til ráðuneytis um önnur mál. 

Skólameistari hins vegar leiðir skólastarfið í skólanum að öðru leyti og ábyrgð á þróunarstarfi 

innan skólans. Honum til fulltingis eru aðstoðarskólameistari og deildarstjórar sem hafa 

umsjón með þróunarstarfi og innra mati. 

Einnig má greina átök milli hugmynda í stefnumótun annars vegar og lagasetningu hins 

vegar. Meðan á stefnumótunarstiginu stendur er viðurkennt að kennarar þurfi ráðgjöf og 
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starfsþróun en þegar kemur að lagasetningunni sjálfri er þessum þætti haldið fyrir utan og 

birtist svo með ómarkvissum þætti í reglugerðum sem eiga að útfæra lögin.  

Á sama hátt má sjá átök milli sjónarmiða og stefnumótunar hjá kennurunum sjálfum 

undir merkjum HÍK þar sem tekist er á um hlutverk kennaranna sjálfra (skjöl nr. 36−38). Þar 

má sjá þá stefnu að framhaldsskólakennarar hafi réttindi til kennslu en einnig að þeir sem 

hafi faglega menntun séu ráðnir til starfa og að þeir sem þegar hafi fengið leyfi til kennslu á 

grundvelli faggreinar sinnar missi ekki réttindin þrátt fyrir að starfsheiti 

framhaldsskólakennara hafi verið lögverndað. Þá kemur fram sú róttæka skoðun að ef að 

framhaldsskóli geti ekki uppfyllt lögbundin skilyrði um menntun kennara beri að endurskoða 

starfsgrundvöll hans. Meginstefnumið kennara er þó allan tímann að til þess að halda 

kennurum við í starfi þurfi fjármagn og að það fjármagn þurfi að koma frá ríkisvaldinu. 

4.3.2 Átök um árangur og hagkvæmi − Tímabilið 1999-2007 

Átök milli ólíkra sjónarmiða eru ekki jafn áberandi á þessu tímabili og því næsta á undan og 

opinber stefnumörkun felur ekki í sér mikið at. Sami stjórnmálaflokkur fer fyrir 

menntamálum allt tímabilið og svipuð sjónarmið ráða ferðinni. Þau einkennast mjög af því að 

nýfrjálshyggja hefur fest sig í sessi. Kveðið er ríkt á um dreifstýringu sem á samt að byggjast á 

miklu opinberu eftirliti. Eins má sjá að allt skólastarf á að líta á í heild, áhersla á tæknileg 

málefni og ytri umgjörð skólastarfs hefur aukist hjá hinu opinbera og reynt er að horfa á starf 

framhaldsskólakennara frá víðara sjónarhorni en áður. Fram kemur að starf kennarans sé 

víðfeðmara en áður og tengist meira öðrum störfum og samstarfi.  

Opinber umræða á tímabilinu einkennist af orðræðu um mikilvægi framúrskarandi 

skólastarfs en lítið er hægt að sjá að lagt sé til þess að skólastarfi fleygi fram. Í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla sem kom út árið 1999 (skjal nr. 9) er þannig lítið fjallað um kennslu og 

kennara og ekkert um hæfni þeirra eða starfsþróun. Orðið kennari kemur raunar aðeins 

þrisvar sinnum fyrir í textanum. Í fyrstu tvö skiptin varðandi prófahald og í þriðja sinnið er 

bent á hvert kennarar skuli beina kvörtunum sínum. Umfjöllun um kennslu er öll tæknilegs 

eðlis og yfirleitt sett fram þannig að fjallað er um hvað kennsla eigi að vera mikil í þessari og 

þessari grein.  

Reglugerð um starfslið og skipulag framhaldsskóla er gefin út tvisvar á tímabilinu fyrst 

árið 2001 (skjal nr. 16) og aftur 2007 (skjal nr. 17). Meginbreytingin milli fyrri 

reglugerðarinnar og þeirrar frá árinu 1998 (skjal nr. 15) er að heimildir skólameistara til að 

skipuleggja allt skólastarf eru auknar. Þannig er ekki er gert ráð fyrir sérstökum 

deildarstjórum í ákveðnum greinum eins og í fyrri reglugerð heldur því að skólameistarar ráði 

verkefnisstjóra til ýmissa verkefna sem vinna þarf í skólunum. Einnig er sérstaklega tekið 

fram að skólameistara sé heimilt að fela kennurum sérstök afmörkuð verkefni gegn greiðslu 
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til dæmis tengd fjarkennslu, upplýsingatækni eða samningu námsefnis. Þá má sjá vissar 

breytingar milli þessara tveggja reglugerða hvað varðar starfsskyldur kennara. Í reglugerðina 

2001 (skjal nr. 16) hafa vissir þættir bæst við. Sagt er með afgerandi hætti að kennarar skuli 

skrá fjarvistir, funda með forráðamönnum ólögráða nemenda, hafa viðtalstíma, veita 

upplýsingar vegna sjálfsmats skóla og skólanámskrár. 

Árið 2007 er reglugerð um starfslið og skipulag framhaldsskóla endurútgefin (skjal nr. 17) 

og það segir sína sögu að kaflinn sem tengist störfum kennara er þar óbreyttur frá 

reglugerðinni árið 2001. Ekki er að sjá að Tíu punkta samkomulagið og vinna að því eða 

umræða tímabilsins um breytt og flóknari hlutverk kennara hafi haft nein áhrif á opinbera 

stefnumörkun um störf kennara. 

Átök þessa tímabils snúast að meginstofni til um hvort stytta eigi framhaldsskólann og öll 

opinber stefnumörkun ber sterkan keim af því og hefur mikil áhrif. Í fyrri skýrslunni (skjal nr. 

26) sem fjallar um styttingu námstíma til stúdentsprófs má glögglega sjá að hvatar þeirra 

breytinga eru einkum hagrænir og snýst skýrslan nær eingöngu um fjárhagslega þætti sem 

snúa að ríkisrekstri. Um þætti eins og nám, kennslu, tilgang og markmið námsins ríkir þögn.  

Umræða og stefnumörkun kennaranna sjálfra er með svipuðu móti. Kennarasambandið 

setur sér metnaðarfullar skólastefnur og bendir á að kennarar þurfi tíma og rými til að 

stunda starfsþróun á starfstíma skóla og fjárframlög til þessara þátta þurfi að stórauka (skjöl 

nr. 39−41). Sérstaklega er nefnt í Skólastefnu frá árinu 2005 (skjal nr. 41) að Kennarar þurfi 

rými til aukinnar menntunar og rannsókna og því sé nauðsynlegt að þeir geti fengið 

staðgengla á starfstíma skóla (Skólastefna KÍ, 2005). Ekki sjást þó merki þessarar 

stefnumótunar inn í kjarasamningum. Fulltrúar Félags framhaldsskólakennara fengu ekki 

sæti í verkefnisstjórn en fengu að koma sjónarmiðum sínum á framfæri á umræðuþingi (skjal 

nr. 27). Þar má sjá afstöðu sem svipar til þess sem kemur fram í skólastefnum tímabilsins 

þegar minnst er á atriði sem tengjast breyttri námsskipan og lögð áhersla á svigrúm til þess 

að efla innra starf, kennslutengd störf og faglega stjórnun, framboð endurmenntunar, 

aðstöðu kennara til að sækja hana og viðurkenningu á gildi hennar í formi launa.  

Þetta tímabil snýst eins og kaflaheiti þess gefur til kynna um átök milli áherslu á árangur 

og áherslu hagkvæmni og breytingar. Breytt hlutverk framhaldsskólans í þjóðfélaginu er 

bæði menntamálayfirvöldum og kennurum ljóst og að við því þurfi að bregðast. Hlutverk 

kennaranna eru að breytast og ljóst að samtök kennara vilja fá eitthvað fyrir að taka þátt í 

breytingunum. Á sama hátt reyna stjórnvöld að búa svo um hnútana að skólarnir geti tekist á 

við breytingarnar með því að auka dreifstýringuna. Í raun og veru þýða þessi skilaboð til 

framhaldsskólanna ekkert annað en: „Við ætlum ekkert að skipta okkur af þessu, gangi ykkur 

vel!“ 
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4.3.3 Átök um þróun framhaldsskólans − Tímabilið 2008-2019 

Eins og fram hefur komið hér að framan hafa löngum verið nokkur átök um hvernig mennta 

eigi kennara og segja má að þau átök birtist glögglega á þessu tímabili sem telst hefjast þegar 

ný lög um menntun kennara á öllum skólastigum taka gildi. Með lögum nr. 87 frá árinu 2008 

(skjal nr. 7) er lögbundið að kennarar á öllum skólastigum skuli hafa meistarapróf frá háskóla 

eða meistararéttindi í iðngrein auk kennslufræðimenntunar á háskólastigi. Áður í ritgerð 

þessari hefur verið vísað í skýrslu starfshóps sem vann við stefnumótun um framtíðarskipan 

kennaramenntunar. Í skýrslunni lagði starfshópurinn til að kennurum á öllum skólastigum 

yrði tryggð stöðug símenntun og þeim sköpuð tækifæri til framhaldsmenntunar. Þá var 

fjallað um að skilgreina þyrfti tengsl grunnmenntunar og viðbótarmenntunar 

(Menntamálaráðuneyti, 2006). Hugmyndirnar rötuðu þó ekki í endanlegan lagatexta (skjal nr. 

7) og það sama má segja um reglugerðina þar sem lögin voru útfærð (skjal nr. 18). 

Þegar ný framhaldsskólalög voru sett árið 2008 og svo útfærð í aðalnámskrá fyrir 

framhaldsskóla árið 2011 (skjal nr. 11) má glögglega sjá að nýjar kröfur eru gerðar til kennara 

og skóla. Kennarar eiga nú bæði að taka tillit til sex grunnþátta menntunar sem og níu 

lykilhæfniþátta er þeir skipuleggja kennslu sína. Einnig skulu þeir nýta fjölbreytt námsmat, 

margþættar kennsluaðferðir og sinna nemendum á einstaklingsmiðari hátt en áður. Í Hvítbók 

um umbætur í menntamálum sem kom út fjórum áður síðar (skjal nr. 34) er sagt að 

framkvæmd þessa hafi misheppnast og skort hafi á leiðsögn og útfærslu námskrárinnar. Þá 

kemur það sjónarhorn fram að mikil endurnýjun þurfi að eiga sér stað í íslenskri 

kennarastétt, bjóða þurfi góðum kennurum góð laun og viðunandi starfsskilyrði og „nýta […] 

þekkingu og færni nemenda til að leiðbeina kennurum sínum og samnemendum“ (Skjal nr. 

34, bls. 40). 

Í skýrslunum þremur um starfsþróun kennara á öllum skólastigum (skjöl nr. 32, 33 og 35) 

má sjá margs konar átök og ólík sjónarmið koma fram. Í öllum skýrslunum kemur fram að 

markviss fagleg starfsþróun skipti máli en tekist er mjög á um hverjar séu vænlegustu 

leiðirnar. Tekist er á um hvernig kerfi sem hafa þróast með mjög ólíkum hætti milli skólastiga 

skuli líta út. Í elstu skýrslunni af þessum þremur (skjal nr. 32) er sérstaklega fjallað um 

framhaldsskólann og vísað í viðhorfskannanir og rannsóknir Félags framhaldsskólakennara 

um endurmenntun sem fjallað er um í kafla 2.6 í þessari ritgerð. Þar kemur fram að 

framhaldsskólakennarar hafa mikinn áhuga á faggreinanámskeiðum en minni á þeim 

kennslufræðilegu. 

Lýsingin á ástandinu í miðskýrslunni, Lokaskýrslu um starf samstarfsnefndar um 

símenntun kennara, Stýrihópur 2011-2012 (skjal nr. 33) er afdráttarlaus en þar kemur fram 

að ófremdarástand sé í starfsþróunarmálum kennara almennt. Því sé mjög mikilvægt að 

koma starfsþróun kennara í betra horf. Framboð fræðslutilboða sé ómarkvisst og ekki sé 
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haldið utan um starfsþróun hvers kennara. Þá vanti alla langtímastefnumótun sem allt 

skólasamfélagið geti horft til við stefnumótun, útdeiling fjár sé mjög ómarkviss og ráðgjöf og 

stuðning vanti. Það sem vanti séu betri ferlar í stefnumótun og ákvörðun framboðs sem yrði 

til þess að draga úr handahófskenndu framboði og lausung. Enn fremur má segja að nokkur 

togstreita og ólík sjónarmið einkenni umfjöllun í öllum þessum skýrslum. 

Menntamálayfirvöld vilja nýta starfsþróunarsjóði sem samið er um í kjarasamningum til að 

kosta starfsþróun í skólunum en kennarar líta á sjóðina sem hluta af sínum launum sem 

samið er um og vilja nýta þá til stafsþróunar á eigin forsendum. 

Hvað varðar stefnumótun kennaranna sjálfra má einnig sjá nokkra átakafleti við opinbera 

stefnu. Í skólastefnum KÍ og FF kemur fram skýr stefna (skjöl nr. 42−46). Í Skólastefnu KÍ frá 

2008 (skjal nr. 42) kemur fram að framhaldsskólakennarar vilja svigrúm til starfsþróunar utan 

og innan skóla. Þeir vilja skýlausan rétt til reglubundinna náms- og rannsóknarleyfa og þeir 

vilja tækifæri til að fylgjast með nýjungum og þróun í faggreinum sínum. Næsta stefna á eftir 

er efnislega nærri eins en þó er fjallað um að kennaramenntun sér æviverk og að 

kennarasamtökin þurfi að taka þátt í stefnumótun um símenntun heildstætt inn í skólunum. 

Aðalfundur Félags framhaldsskólakennara vildi bæta um betur og fól skólamálanefnd 

félagsins að semja viðbótarkafla við skólastefnu KÍ þar sem sérstaklega væri fjallað um fagleg 

mál framhaldsskólastigsins (skjal nr. 46). Í þeim kafla má lesa kunnugleg stef um 

margbreytilegan nemendahóp, hærri sjálfræðisaldur, fræðsluskyldu til 18 ára aldurs og 

auknar kröfur um samstarf innan og utan skóla á nám og skólagöngu nemenda, áhrif 

upplýsingatækni og skólanámskrárgerð í skólum. Allir þessir þættir hafi í för með sér auknar 

starfsskyldur kennara og því þurfi kennarar á tækifærum til símenntunar, námsleyfum, 

ráðgjöf og handleiðslu. 

 Loks má nefna að enn frekari þróun í þessa veru má sjá í síðustu stefnu KÍ (skjal nr. 45) 

en þar kemur fram enn ríkari áhersla á hlutverk kennara sem mótandi aðila við allt skipulag 

og þróun í skólunum og að slíkt beri að meta til launa. 

Í heildina má segja að þetta tímabil einkennist af mikilli gerjun í kjölfar lagasetningar í 

upphafi þess sem gerir miklar kröfur til hæfni kennara og þess að þeir haldi sér við í starfi 

sínu. Það er nokkuð augljóst að litlu fjármagni hefur varið til innleiðingar í kjölfar 

fjármálahrunsins árið 2008 en breytingarnar gera þó miklar kröfur til kennara. Viðbrögð KÍ 

felast svo í því að setja sér metnaðarfulla stefnu sem rímar vel við breytingarnar og krefjast 

þess að fjármagn fylgi svo kennarar geti þróað sig í starfi. 
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4.4 Þrástef og þráþagnir 

Þó að hvert af þeim tímabilum sem fjallað hefur verið um hér að framan hafi sín einkenni má 

einnig finna sameiginlega þræði gegnum þau öll. Hér á eftir verður sú saga rakin mjög 

stuttlega. Segja má að þau ríflega þrjátíu ár sem rannsóknin tekur til séu nokkrar hugmyndir 

vakandi allan tímann og kallast mættu þrástef og um aðrar ríkir þögnir ein. Hér verður notað 

orðið þráþögn til að lýsa þeim. Í þessum kafla verða þessir hlutir dregnir fram í sögulegu 

samhengi og fjallað um þróun og afleiðingar.  

4.4.1 Framhaldsskólinn er ein heild og fyrir alla 

Allt tímabilið frá 1986-2019 ber þess merki að stjórnvöld leitast við að fjalla um 

framhaldsskólastigið sem eina heild þó í raun sé það fremur margþætt og flókið og það sama 

megi segja um þær greinar sem þar eru kenndar og bakgrunn þeirra sem á því kenna eins og 

dregið var fram í bakgrunnskafla ritgerðarinnar. Eins má sjá í öllum lögum um 

framhaldsskólastigið að kveðið er ríkt á um að allir nemendur eigi að finna nám við hæfi 

innan framhaldsskólans (sjá skjöl nr. 3, 5, 7). Þessi áhersla hríslast svo niður í önnur skjöl er 

greind voru. 

Nokkra þversögn má hins vegar sjá er kemur að störfum kennara. Innan skólanna og 

meðal kennara er fremur litið á störf kennara sem störf sérfræðinga í ákveðnum greinum 

meðan í stjórnsýslunni er fjallað um framhaldsskólastigið sem heildstætt skólastig.  

Eins má sjá ákveðna þversögn í því að á sama tíma og fjallað er um mikilvægi einstakra 

faggreina og móðurskóla í ákveðnum greinum er fjallað er breytt hlutverk skólans við að 

mennta alla nemendur. Bæði stjórnvöld og kennarar leggja megináherslu á kennslugreinar 

en önnur störf kennara og starfsþróun eru ekki nefnd nema í stefnumótunarskjölum. 

Í flestum skjölum sem skoðuð eru frá tímabilinu kemur fram traust. Stjórnvöld treysta 

kennurum fyrir sínum störfum hvort það sem eru störf innan skólanna eða til að stunda 

endurmenntun. Þó verður að nefna athyglisverð orð í Skýrslu Nefndar um mótun 

menntastefnu (skjal nr. 22) þar sem fram kemur að stundvísi sé eitt þeirra atriða sem afli 

kennurum viðurkenningar í samfélaginu á fagmennsku sinni. Einnig kemur fram þar að aukin 

völd skólameistara séu lausnin á vanda framhaldsskólakerfisins. Segja má að sama stefna 

kristallist í reglugerð um eftirlit með starfi og námsefni og um ráðgjöf vegna kennslu og 

þróunarstarfa nr. 139/1997 (skjal nr. 13). 

Hugmyndum um að starfsþróun eigi að vera hluti af daglegu starfi kennarans á skólatíma 

sést bregða fyrir alveg frá því í framkvæmdaráætluninni 1991 en þær rata aldrei inn í lög og 

reglugerðir nema þegar opnað var í reglugerð um námsorlof fyrir möguleika á að veita 

kennurum leyfi að hluta vegna starfsþróunar (skjal nr. 14). Svipaðar hugmyndir koma fram í 

þeirri ráðstöfun Samstarfsnefndar um endurmenntun framhaldsskólakennara að greiða 
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skólum fyrir lækkun kennsluskyldu vegna vettvangsnáms eins og áður hefur verið fjallað um 

(Endurmenntun Háskóla Íslands, 2002). 

4.4.2 Ólík er túninu gatan 

Titilorð þessa litla kafla eru sótt í ljóð Jóns Helgasonar, Í Árnasafni (Jón Helgason, 1939). Þau 

koma einnig ítrekað fyrir í bókinni Skóli, nám, samfélag eftir Wolfgang Edelstein sem vitnað 

er til framar í ritgerðinni og eru þar notuð til að leggja áherslu á að þjóðfélagið breytist ört og 

skólakerfið þurfi að fylgja með. Segja má að í þessum orðum felist annað þrástef sem 

kristallast í gegn um allt tímabilið sem þessi rannsókn tekur til. En hún er sú að heimurinn sé 

á ferð mikilla breytinga og þarfir morgundagsins fyrir menntun séu allt aðrar en þarfir 

dagsins í dag og því þurfi framhaldsskólinn að breytast í takt við nútímann. Sömu hugmyndir 

má sjá í stefnumótun kennaranna sjálfra í takt við opinbera stefnumótun í menntamálum um 

að skólinn verði að halda í við breytingar á þjóðfélaginu. Í öllum skólastefnum HÍK, KÍ og FF 

kemur fram breytt hlutverk framhaldsskóla og nauðsyn þess að bregðast við því (skjöl nr. 36-

46). 

Vissulega er mikið til í þessu. Á þeim rúmlega 30 árum sem þessi rannsókn tekur til og fyrr 

fjölgar þeim nemendum sem sækja sér nám í framhaldsskóla mjög, breytingar verða vegna 

upplýsingatækni og svo mætti fleira telja. Þegar líður á og annað tímabilið (1999-2007) hefst 

má sjá sterk einkenni nýfrjálshyggjunnar en einnig að nærri allir unglingar hefja nám í 

framhaldsskóla eftir lok grunnskóla. Þá hefur verkefnum framhaldsskólans fjölgað í takt við 

breyttan sjálfræðisaldur. Millitímabilið (1999-2007) boðar því miklar breytingar. Þrátt fyrir 

þetta breytist ekki ýkja mikið og þeir sem á skólastiginu starfa eru í aðalatriðum menntaðir 

með sama hætti og áður þó námið hafi lengst um eitt ár. Starfsþróun kennaranna er einnig 

svipuð og fer mest eftir hvöt og áhugasviði þeirra sjálfra. Sama má segja um málflutning 

stéttarfélaga um starfsþróun kennara sem einkennist af háleitum markmiðum í skólastefnum 

en í kjarasamningum má sjá varnarviðbrögð og ákvæði um endurmenntun eða starfsþróun 

hafa í raun mjög lítið breyst (skjöl nr. 47-51). 

4.4.3 Starfsþróun kennara er nauðsynleg 

Ítrekað kemur fram í stefnumótunarskjölum allt tímabilið að starfsþróun eða endurmenntun 

er kennurum mjög svo nauðsynleg.  

Eftir efnahagshrunið dró menntamálaráðuneytið úr öllum stuðningi við faggreinafélög og 

þau hafa mjög takmarkaða möguleika til að standa fyrir þeirri starfsþróun félagsmanna sinna 

sem þeim er ætlað því kjarasamningsákvæði hafa ekki breyst og enn er sá tími sem 

framhaldsskólakennurum er ætlaður til starfsþróunar fyrir utan hefðbundinn skólatíma. 

Faggreinafélögin hafa því litla möguleika til að standa undir hlutverki sínu, fylgjast með 

alþjóðlegri þróun og tryggja framhaldsskólakennurum starfsþróun við hæfi. 
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Sama má segja um starf Samstarfsnefndar um endurmenntun framhaldsskólakennara. 

Þegar nefndin flutti til Rannís dró úr starfsemi hennar og áhrifum. Menntamálayfirvöld hafa 

síðustu tíu ár skipað þrjár nefndir um starfsþróun kennara sem allar hafa það meginmarkmið 

að endurskoða kerfi starfsþróunar á öllum skólastigum og auka tækifæri kennara til að þróa 

sig í starfi. Það starf hefur gengið hægt enda unnið þar að samræmingu ólíkra sjónarmiða. 

Þar er fjallað um skólastarf í leik-, grunn- og framhaldsskólum sem eina heild og það eykur 

enn flækjustigið. Í skýrslum allra þessara nefnda má sjá mikla togstreitu um fjármögnun 

(skjöl nr. 32, 33 og 35) og notkun endurmenntunarsjóða sem samið er um í kjarasamningum. 

Þá virðist enn að í nýjum menntalögum sé lítið fjallað um starfsþróun kennara. Þegar lögin 

taka gildi um ársbyrjun 2020 eiga verkefni Samstarfsráðs um starfsþróun kennara að flytjast 

til kennararáðs þar sem á að koma þeim fyrir með mjög óljósum hætti (Lög um um menntun, 

hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

nr. 95/2019). Sú litla umfjöllun sem kemur þar fram um starfsþróun kennara virðist því gerð 

til að draga úr því samstarfi sem verið hefur um starfsþróunarmál í Samstarfsráði um 

starfsþróun kennara (skjal nr. 8). Hvað þráþagnirnar varðar er aldrei minnst á stuðning við 

kennara í starfi í lögum þeim sem sett voru um framhaldsskólastið 1988 og 2008 (skjöl nr. 3 

og 7). Í lögunum frá því 1996 (skjal nr. 5) kemur fram að menntamálaráðuneytið beri ábyrgð 

á ráðgjöf um kennslu og skólastarf en sú grein var gerð marklaus þegar fram kom í reglugerð 

sem útfæra átti ákvæðið að ráðgjöfin færi eftir því fjármagni sem varið væri til hennar (skjal 

nr. 13). 

Til að skoða þennan þátt nánar var leitað að vissum orðunum endurmenntun, símenntun 

og starfsþróun í öllum opinberu skjölunum og talið hvað þau koma oft fyrir. Þetta var gert í 

því skyni að draga fram hvernig umfjöllun um starfsþróun kemur fyrst og fremst fram í 

stefnumótunarskjölum. Niðurstöður eru settar fram í töflu 5. Tilgangur þessa var fyrst og 

fremst að staðfesta að undarlega hljótt er um þennan þátt í starfi framhaldsskólakennara 

þegar stefnumótun sleppir. Af töflunni má sjá umræða um þennan þátt í starfi kennarans 

nær að takmörkuðu leyti inn í skuldbindandi skjöl hins opinbera. 
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Tafla 5. Tíðni orðanna; endurmenntun, símenntun og starfsþróun í fyrstu skjalaflokkunum 
þremur sem innihalda opinber skjöl. 

Tímabil 

 1986-1998 1999-2007 2008-2019 

 

En
d

u
rm

e
n

n
tu

n
 

Sí
m

e
n

n
tu

n
 

St
ar

fs
þ

ró
u

n
 

En
d

u
rm

e
n

n
tu

n
 

Sí
m

e
n

n
tu

n
 

St
ar

fs
þ

ró
u

n
 

En
d

u
rm

e
n

n
tu

n
 

Sí
m

e
n

n
tu

n
 

St
ar

fs
þ

ró
u

n
 

Lög  2 0 0 0 0 0 1 0 4 

Reglugerðir og 
aðalnámskrár 

0 0 0 3 0 0 1 0 2 

Stefnumótandi skjöl frá 
menntamálayfirvöldum 

29 1 1 46 38 1 82 15 280 

Í töflu 5 eru allir skjalaflokkar teknir saman og niðurstöður birtar fyrir hvern flokk opinberra 

skjala í einu lagi. Í fyrsta flokknum var þó aðeins tekið saman hvað orðin þrjú birtast oft í 

lögum en ekki þingsályktunum eða frumvörpum. Ástæða þess er að við talningu þótti ekki 

ástæða til að margtelja skjöl sem eru þau sömu að stofni til eða fela fremur í sér 

stefnumótun en lagasetningu. 

Eins og tafla 5 sýnir er að eins fjallað um starfsþróun kennara í stefnumótun en þegar 

kemur að skuldbindandi aðgerðum telst hún ekki til lögbundinna verkefna og er ekki nefnd á 

nafn. Og þá er kannski komið að því sem stærsta þögnin ríkir um. Fjármagn ræður ferðinni 

bæði hjá opinberum aðilum og kennurunum sjálfum. Opinber skólaþróun fer nefnilega líka 

eftir því fjármagni sem til hennar fæst og fer því ekki síður fram hjá yfirmönnum fjármála en 

menntamála. Ástæðan fyrir því að kjarasamningar og opinber stefna í skólaþróun fellur illa 

saman er því sú sama og sú að samtök kennara tala fyrir faglegri forystu og starfsþróun en 

þegar kemur að þeim þætti í kjarasamningagerðinni er ekki um neitt að semja lengur. Tími 

eða rúm til starfsþróunar hefur ekki aukist þrátt fyrir ótalmörg ný viðfangsefni. 
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5 Umræða 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar í fræðilegt 

samhengi og rannsóknarspurningunni um hvert sambandið er milli starfsþróunar 

framhaldsskólakennara og opinberrar stefnu um skólaþróun svarað.  

Umræðukafli ritgerðarinnar skiptist i fernt. Fyrsti kaflinn fjallar um um opinbera 

stefnumótun um skólaþróun. Annar kaflinn mátar fjórar leiðir Hargreaves og Shirley við 

áherslur þeirra tímabila sem sett voru fram í niðurstöðukaflanum. Sá þriðji fjallar um stefnu 

um skólaþróun og starfsþróun kennara og átök þar á milli. Í síðasta kaflanum verður svarið 

við rannsóknaspurningunni dregið fram. 

Rannsóknarniðurstöður sýna að margt hefur áhrif á opinbera stefnu um skólaþróun sem 

og starfsþróun kennara. Framhaldsskólinn er sundurleitur og á sér margs konar rætur og því 

er erfitt að þróa hann í heild. Einnig dregur fræðilegi kafli ritgerðarinnar fram ofangreint. 

Kennarar eru meðvitaðir um breytingarnar sem hafa orðið á framhaldsskólanum og telja 

nauðsynlegt að taka forystu í umræðunni um menntamál (Bangs og Frost, 2016; Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2011; Hjördís Þorgeirsdóttir, 2016; Sigurður Kristinsson, 2013) en skortir stuðning 

til að bregðast við og streitast því á móti breytingum eða aðlaga þær að eigin starfsháttum 

(Guðrún Ragnarsdóttir, 2018a). 

5.1.1 Stefnumótun í menntakerfinu 

Það hefur verið fróðlegt ferðalag að fara yfir þau skjöl sem voru greind í síðasta kafla. Á þeim 

ríflega þrjátíu árum sem voru skoðuð hafa stjórnvöld gefið út alla vega 15 stefnuskjöl sem 

snerta framhaldsskólastigið á einn eða annan hátt. Allar hafa stefnurnar einhvern tilgang, 

sumar að bæta menntun á framhaldsskólastiginu, fleygja henni í átt til nútímans, aðlaga 

framhaldsskólakerfið að atvinnulífinu, eða draga úr kostnaði. Auk þess eiga þær sér það 

sameiginlegt að beinast að því að mennta ungmenni til þátttöku í heimi sem enginn veit 

nákvæmlega hvernig verður. 

Hverjir og hvernig á að þróa kerfið er svo togast á um og hagsmunir stangast á. Um leið 

og gera þarf menntakerfið sem best fyrir sem flesta eru hagsmunir þeirra sem vilja draga úr 

kostnaði og auka framleiði þess með því að fá vinnuafl sem hraðast út á vinnumarkaðinn 

hávær. Þetta má glögglega lesa úr sögu allra þeirra skjala sem hér hafa verið greind og túlkuð 

og er í samræmi við umfjöllun Tyacs og Cuban (1995) sem vikið var að kafla 2.5 hér framar í 

ritgerðinni. Margs konar breytingar hafa orðið á framhaldsskólakerfinu og starfi 

framhaldsskólakennara eins og bent var á í köflum 2.1 og 2.2. En vegna þess að 

ákvarðanirnar eru ekki teknar í samráði við þá sem eiga að koma þeim til framkvæmda takast 

skólarnir  á við þær á eigin hátt (Labaree, 2010). Raunverulegt samtal um það hvernig auka 
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eigi samstarf framhaldsskólakennara og þátttöku þeirra í lærdómssamfélagi í sínum skólum 

hefur ekki farið fram. Eins og bent var á hér að framan eru átök sem þessi ekki ný af nálinni 

og má rekja til hugmynda John Dewey og Edwards Thorndike í upphafi síðustu aldar um 

hverjir séu best fallnir til að leiða menntakerfið, vísindamenn í menntunarfræðum eða 

kennararnir sjálfir (Atli Harðarson, 2016). Það eru því hvorki ný eða áður ókunn átök sem 

herja á íslenskt framhaldsskólakerfi eða starfsþróun framhaldsskólakennara. 

Stefnumótun í menntamálum á Íslandi hefur verið með margvíslegu móti síðustu 30 ár og 

stefnuyfirlýsingar vísað í ýmsar áttir. Oft hafa kennarar verið með í ráðum á byrjunarstigum í 

undirbúningsnefndum en þegar hefur svo komið að raunverulegum ákvörðunum hafa þeir 

ekki verið hafðir með í lokaákvörðunum. Afleiðingar þessa hafa því orðið að breytingarnar 

hafa orðið allt aðrar en lagt var upp með eða ekki komist til framkvæmda. Þetta er algerlega í 

samræmi við kenningar þær sem voru reifaðar hér að framan (Tyack og Cuban, 1995).  

Hér að framan voru hugmyndir Labarees (2010) reifaðar um af hverju stefnumótun í 

menntakerfum getur reynst örðug og nefnd fjögurra laga stefnumótun og að umbæturnar 

þurfi að ná í gegn um þau öll til að komast á. Fyrst er þá hugmyndafræðin eða 

stefnumótunin. Þar eru kennarar gjarnan hafðir með í ráðum og stefnumótunin gengur vel. 

En strax á öðru stigi þegar kemur að lagasetningunni er sjónamiðum kennaranna sleppt. 

Þetta fellur alveg að íslensku leiðinni ef hægt er að segja sem svo og hér verða tilfærð þrjú 

dæmi um slíka stefnumótun. Í fyrri dæmunum komust sjónarmið kennara í gegn um 

lagasetningu en komust ekki til neinna framkvæmda því fjármagn vantaði í reglugerð en í því 

síðasta komust sjónarmiðin ekki inn í lögin. 

Dæmi um slíka stefnumótun má til dæmis sjá í lagasetningu (skjal nr. 5) um 

framhaldsskólann árið 1996. Í lögunum frá 1996 kemur fram að menntamálaráðherra beri 

ábyrgð á ráðgjöf um kennslu og skólastarf og muni setja um þau reglugerð. Reglugerðin kom 

svo út ári síðar (skjal nr. 13) en þá eru ákvæði hennar fremur máttlaus. En samkvæmt 5. 

grein þeirrar reglugerðar skal menntamálaráðherra sjá til þess að starfsmenn skóla fái 

ráðgjöf vegna kennslu eða þróunarstarfa eftir því sem fjárveitingar leyfa. Einnig má tengja 

þetta hugmyndum Johns Coods (1999) er lýst var hér að framan. Þær snúast um að 

breytingar á menntakerfinu séu rökstuddar með ábyrgri efnahagsstjórnun og því að rekja eigi 

opinberar stofnanir eins og fyrirtæki. Kennararnir séu síðan ekki hafðir með í ráðum sem 

skapi vantraust og dragi úr möguleikum á framþróun.  

Annað svipað dæmi um ásetning sem lofar góðu má sjá í lögunum frá 2008 (skjal nr. 7) 

þar sem kemur fram að á fjárlögum hvers árs skuli tilgreind fjárhæð til að  mæta kostnaði 

nemenda vegna námsgagna og að ráðherra muni setja reglur um útfærslu. Reyndin er sú að 

þessi fjárhæð hefur aldrei verið sett inn í fjárlög og sama má segja um fleiri ákvæði þessara 

laga og umbæturnar komust því ekki á. Eins og áður sagði er þetta er í samræmi við 
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hugmyndir Labarees (2010) um að ekki sé nægilegt að hafa góð áform um að bæta 

menntakerfið heldur þurfi þau að seytla í gegn um margra laga stefnumótun áður en þau ná 

fram að ganga. 

Síðasta dæmið sem hér er tilfært og snertir stefnumótun um kennaramenntun er þegar 

lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla (nr. 87/2008) voru samin. Um þá vinnu var fjallað í kafla 4.2.3. Í aðdraganda 

lagasetningarinnar var skipaður stór og mikill starfshópur sem gerði tillögur um 

framtíðarskipan kennaramenntunar. Í þeim hópi voru bæði fulltrúar KÍ, 

menntamálaráðuneytis, Sambands Íslenskra sveitarfélaga og háskólastigsins. Niðurstöður 

vinnunnar voru líka framsýnar og gerðu bæði ráð fyrir aukinni menntun starfsgreinakennara 

á framhaldsskólastigi og stofnun svokallað kennsluráðs sem hafa átti með höndum stjórnun 

og stefnumótun varðandi fjölmörg mál sem sneru að kennarastéttinni meðal annars 

starfsþróunarmál (Menntamálaráðuneytið, 2006). Á grundvelli þessarar vinnu voru svo lögin 

smíðuð (skjal nr. 7) en tillögurnar um kennsluráðið eða aukna menntun starfsgreinakennara 

náðu ekki inn í frumvarpið (Þingskjal nr. 322/2007-2008. Frumvarp til laga um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla).  

Eins finnast dæmi um það að stéttarfélög kennara hafi alls ekki verið með í ráðum hvorki í 

upphafi stefnumótunar né áframhaldandi vinnu. Sem dæmi um slíkt má nefna það sem hefur 

verið nefnt stytting framhaldsskólans.  

 En aftur að stefnumótuninni um styttinguna. Þar má segja að Skýrsla Nefndar um mótun 

menntastefnu (skjal nr. 22) sé upphafspunkturinn og í kjölfarið var sett af stað vinna við að 

stytta framhaldsskólann og tvær skýrslur skrifaðar. Í nefndunum sem unnu skýrslurnar voru 

ekki fulltrúar HÍK, KÍ eða FF heldur aðeins sérfræðingar úr menntamálaráðuneyti (skjöl nr. 26 

og 27).  

Þegar ljóst varð að ekki næðist sátt um þessa stefnumótun gerði þáverandi 

menntamálaráðherra samkomulag við Kennarasamband Íslands um tíu atriði sem átti að 

vinna að til framgangs í menntakerfinu (skjal nr. 30) þar sem líta átti á skólakerfið og 

skólagöngu nemenda í gegnum skólastigin þrjú sem eina heild. Við tók vinna í mörgum 

starfshópum sem að einhverju leyti skiluðu sér inn í stefnumótun en að einhverju leyti ekki 

þar sem ekki var komist að sameiginlegri niðurstöðu. Eins og Tyack og Cuban (1995) benda á 

og fjallað var um í kafla 2.5. þarf að taka ákvarðanir nær vettvangi ef þær eiga að bera 

árangur og bæta nám nemenda. Annars er hætta á að kennarasamfélagið spyrni við fótum 

eins og niðurstaðan varð og raunverulegar umbætur skili sér ekki inn í skólastofuna. 

 Þegar ný framhaldsskólalög voru svo sett var það gert í andstöðu við kennarasamfélagið 

því vinnan var aldrei kláruð. Eins og fjallað var um í kafla 2.5 er hætt við að undir þessum 

kringumstæðum sé vinnan í skólunum í ósamræmi við fyrirmæli yfirvalda og kennarar aðlagi 
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sig ekki breytingunum heldur vinni gegn þeim. Dæmi um slíkt má til dæmis sjá við innleiðingu 

laga um framhaldsskóla nr. 57/2008 (Atli Harðarson, 2010; Guðrún Ragnarsdóttir, 2018b). 

Ástæða fyrir því að stefnumótun og breytingar á framhaldsskólakerfinu hafa reynst 

örðugar eru því fjölþættar: Eins og sjá má á greindum gögnum hefur ekki náðst samstaða um 

eina stefnu. Viðbrögð menntamálayfirvalda hafa verið með sundurleitum hætti, háleit en 

jafnframt tilraunakennd markmiðasetning sem ekki er unnin nema á byrjunarstigum í 

samstarfi við skólasamfélagið. Þá hafa umbætur ekki heppnast sem skyldi því stefnumótun 

hefur verið á mörgum hæðum eða stöðum ef svo má segja. Þeir sem marka stefnuna geta 

ekki fjármagnað hana um leið. Þá ber að nefna þá grundvallarástæðu að fjallað er um 

framhaldsskólakerfið og framhaldsskólakennara sem eina heild þó hvort tveggja sé fremur 

sundurleitt og hafi þróast með mismunandi hætti og hafi lítinn sameiginlegan bakgrunn eins 

og bent var á hér að framan í kafla 2.2. 

5.1.2 Í anda Hargreaves og Shirley 

Hér framar í ritgerðinni var fjallað um skiptingu Hargreaves og Shirley í fjórar leiðir sem lýsa 

viðleitni til umbóta í skólakerfum og rannsóknum á skólaþróun. Hæglega má tengja leiðirnar 

fjórar við skólaþróun á Íslandi og tímabilin þrjú sem fjallað var um  í niðurstöðukaflanum hér 

að framan. Hér á eftir verða tiltekin örfá dæmi um slíkt. 

Í fyrstu leiðinni draga þeir Hargreaves og Shirley fram áherslu á sjálfstæði og fagmennsku 

kennarans og það traust sem honum er sýnt og jafnframt áhersluna á hann sjálfan 

(Hargreaves og Shirley, 2009). Tengja má þessar hugmyndir við tímabilið sem lýst var hér að 

framan og tekur yfir árin 1986-1998 og fyrstu lagasetninguna um framhaldsskólastigið og 

lögverndunarlögin. Í framhaldsskólalögunum er dregið fram hlutverk kennarans sem 

sérfræðings í ákveðinni námsgrein. Þá gera lögverndunarlögin þá að afmarkaðri starfsstétt 

með sín eigin sérkenni sem sérstaka menntun þarf til að sinna (skjöl nr. 2 og 3). 

Hvað aðra leiðina varðar má segja að hún skjóti víða upp kollinum í stefnumótun í 

menntamálum á Íslandi. Hugmyndir hennar og stefna um nýskipan í ríkisrekstri eru að stofni 

til þær sömu en sú stefna varð eins og áður sagði opinber stefna í ríkisrekstri hér árið 1995 

(Fjármálaráðuneyti, 1996). Þessar hugmyndir má t.d. sjá í Skýrslu nefndar um mótun 

menntastefnu (skjal nr. 22) þar sem kemur fram að auka þurfi stjórnunarheimildir 

skólameistara, miðstýringu og mat á árangri skóla. Eins mætti tengja þetta tímabil við 

kjarasamninga fyrir framhaldsskólann árið 1997 þegar vantraust til kennara kemur fram í 

nýjum ákvæðum um 130 klukkustundir á hverju skólaári í vinnu undir stjórn skólameistara. 

Eins komu þessar hugmyndir fram í ákvæði um mælingu á vinnu kennara á prófatíma ( Hið 

íslenska kennarafélag og Kennarasamband Íslands, 1997). 
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Ef nefna ætti dæmi um þriðju leiðina á Íslandi væri Hvítbók um umbætur í menntamálum 

sem Illugi Gunnarsson þáverandi menntamálaráðherra lagði fram í menntamálum árið 2014 

e.t.v. gott dæmi. Þar eru settar fram leiðir sem eiga að bæta menntakerfið og úrbæturnar 

eiga að vera mælanlegar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014). Eins má sjá skýr 

dæmi um þriðju leiðina í skýrslu Samtaka atvinnulífsins og Viðskiptaráðs Íslands frá sama ári. 

Þar eru settar fram hugmyndir um valfrelsi og aukna fjölbreytni í menntamálum. Það er mælt 

fyrir um aukna samkeppni milli skóla, kennara og nemenda og aukið vægi á samanburð og 

gæði skóla sem á að mæla í samræmdum prófum (Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð 

Íslands, 2014).  

Eins og sagði framar í þessari ritgerð byggir fjórða leiðin á þeirri hugmynd að sterkt 

menntakerfi sé sameiginlegt verkefni alls samfélagsins. Áhersla er lögð á mikilvægi 

kennarans á það að hann leiði skólastarf og hafi áhrif á allar umbætur. Fjórða leiðin tónar 

mjög vel við skýrslu Skýrslu fagráðs um starfsþróun kennara og skilgreininguna sem þar er 

sett fram á starfsþróun kennara. En þar er einmitt dregið fram að starfsþróun eigi að hafa 

skýran tilgang og markmið, miða að því að auka gæði skólastarfs og vera samofin daglegu 

starfi kennara (Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2016b). En því miður er það 

væntanlega svo að íslenskt menntakerfi er að megninu til enn statt á annarri leiðinni þó 

hugmyndum þriðju og jafnvel fjórðu leiðarinnar sé haldið á lofti í stefnuskjölum og við 

hátíðleg tækifæri. 

Að hlut kennaranna og kennaramenntunarinnar verður snúið í næsta kafla. 

5.1.3 Skólaþróun og starfsþróun 

Menntakerfið er kerfi sem teygir anga sína víða um samfélagið og margt hefur áhrif á: 

Stjórnkerfið, menntamálayfirvöld, atvinnulífið, fjölskyldurnar, skólastjórnendur, nemendur, 

allir hafa sína hagsmuni og sínar þarfir og óska eftir að menntakerfið taki tillit til þeirra. 

Framhaldsskólinn og kennararnir sem þar starfa eru svo staðsettir inn í kerfinu miðju. Hér að 

framan voru því gerð nokkur skil hvernig framhaldsskólakerfið þróaðist á löngun tíma og 

með ólíkum hætti. Framhaldsskólinn sem svo er kallaður í dag er ólíkur þeim skólum sem 

störfuðu á því stigi áður. Verkefnin eru fleiri og nemendahópurinn með fjölbreytilegri þarfir. 

Sama má segja um stefnumótun og lagasetningu sem vísa í margar áttir. Meginatriði 

íslenskrar lagasetningar um framhaldsskólastigið snúa að því að þar skuli sérhver nemandi 

sem þess æskir fá nám við hæfi til 18 ára aldurs. Óhjákvæmilega kallar þetta á allt önnur 

vinnubrögð þeirra sem þar starfa en áður. En þrátt fyrir breytingarnar er undarlega hljótt um 

hvernig kennarar eigi að halda sér við í starfi. Eins og sjá má af töflu 5 sem sett var fram í 

kafla 4.4.3 ríkir það sem hér verður kallað þráþögn um starfsþróun kennara í lögum, 

reglugerðum og aðalnámskrám sem snerta framhaldsskólastigið þau liðlega 30 ár sem þessi 
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rannsókn tekur yfir. Um starfsþróun er rætt í stefnumótunarskjölum en líkt og Tyack og 

Cuban benda á verða breytingar allt aðrar en lagt var upp með því hugmyndunum er ekki 

fylgt á milli laga hjá hinu opinbera ef svo má segja (1995).  

Starfandi íslenskir framhaldsskólar eiga fátt sameiginlegt nema að þá sækja að jafnaði 

nemendur á aldursbilinu frá 16-20 ára og einhverjir nokkru eldri. Flestir læra þar meðal 

annars íslensku, ensku og stærðfræði. Þar við bætist að skólarnir eru misjafnlega 

móttækilegir fyrir breytingum og byggja á ólíkum grunni og hefðum (Atli Harðarson, 2011; 

Guðrún Ragnarsdóttir, 2018b).  

Íslenskir framhaldsskólakennarar eru eins og vinnustaðir þeirra ólíkir og hafa margs konar 

menntun og bakgrunn. Því getur reynst erfitt að greina sameiginlega faglega þætti þeirra 

sem starfsstéttar. Í fræðilegum kafla þessarar rannsóknar var rökstutt að hugmyndafræði 

sem þeir Hargreaves og Shirley nefna fjórðu leiðina sé vænleg við mótun á skólastarfi 

nútímans. Þar hefur verið horfið frá þeirri sýn að kennarinn sé einn bak við luktar dyr og sinni 

sínu og skipti sér ekki af öðru skólastarfi. Þess í stað er horft til kennarans sem sinnir faglegu 

samstarfi sem byggir á þörfum nemenda og samfélags og grundvallast á ábyrgð, faglegum 

metnaði og trausti (Hargreaves og Shirley, 2009). 

Merki um hugsun sem þessa má sjá víða bæði hjá menntamálayfirvöldum sem og í 

stefnumótun kennarasamtakanna og hún eykst eftir því sem líður á. Strax árið 1996 má sjá 

að menntamálaráðherra beri ábyrgð á þessum þætti (skjal nr. 5) og í frumvarpinu að 

lögunum (skjal nr. 4) er kveðið nokkuð fast að orði og sagt að brýnt sé að auka 

endurmenntun kennara því öflug og skipuleg endurmenntun sé mikilvæg til að koma á nýjum 

starfsháttum. Eins kemur þar fram að tengja þurfi endurmenntun kennara betur við þarfir 

skóla. Eins má sjá að í skólastefnum HÍK og svo KÍ fer þessi áhersla svo vaxandi og alltaf er 

lögð áhersla á að starfsþróun sé hluti af starfsskyldum kennara (skjöl nr. 36–46).  

Innan framhaldsskólanna er svo togast á um yfirráðaréttinn yfir starfsþróuninni og 

togstreitu gætir milli þeirra sem standa vörð um sumar kennslugreinar og þeirra sem hafa 

hugmyndir um skólaþróun sem taka minna mið af námsgreinum. Sjá má glöggt samband 

þessa við hugmyndir Tyacks og Cubans. Á tímabilinu hafa verið settar margar stefnur um 

hvernig auka eigi við stuðning og starfsþróun kennara en þegar kemur að framkvæmd 

upplifa kennarar að vegið sé að faglegu sjálfræði þeirra, umbæturnar auki álag og geri nýjar 

kröfur til kennara. Í stað þess að vinna að umbótatilraunum eykst því óöryggi kennaranna og 

þeir vinna gegn breytingunum (1995).  

En skólarnir hafa væntanlega einnig þörf fyrir fjölbreyttari og annars konar starfsþróun. 

Þeir þurfa að auka hæfni kennara til að sinna fjölbreytilegri nemendahópum og nýjum 

viðfangsefnum sem komu inn með aðalnámskránni árið 2011, viðfangsefnum sem eiga að 

ganga þvert á allar kennslugreinar eins og sjálfbærni og jafnrétti. Þegar svara er leitað við 
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hvernig þessu megi breyta hefur skuldinni gjarnan verið skellt á úrelta kjarasamninga 

(Guðrún Ragnarsdóttir, 2018a; skjal nr. 22). Það má til sanns vegar færa að ákvæði 

kjarasamninga framhaldsskólans eru að stórum hluta frá árinu 2005 og nýjum viðfangsefnum 

framhaldsskólans hefur að litlu leyti verið þar fundinn staður (skjöl nr. 49−51).  

Þó ber að taka til þess að þó framhaldsskólinn hafi breyst og takist nú á við fjölbreyttari 

viðfangsefni en fyrr þá er margt í sömu skorðum og áður. Fyrst og fremst eru þar kenndar 

ákveðnar greinar sem krefjast haldgóðs undirbúnings kennara. Fyrrgreindar hugmyndir þurfa 

því ekki að stangast á við tengingu framhaldsskólakennarans við sína faggrein. 

Framhaldsskólinn þarf því hvort tveggja á kennurum að halda sem eru vel menntaðir í sínu 

fagi sem og þátttakendur í lærdómssamfélagi á sínum vinnustað. Því er einnig nauðsynlegt 

að skapa rými fyrir starfsþróun innan skólans (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004).  

Kennararnir sjálfir þurfa því að taka þátt, bera ábyrgð á og móta eigin starfsþróun sem og 

taka þátt í skólaþróun framhaldsskólans. Meðan skipulag framhaldsskólans er með þeim 

hætti að hann starfar í níu mánuði á ári er þeim tíma vel varið sem kennarar verja í að styrkja 

sjálfa sig í sínum kennslugreinum fyrir utan starfstíma skóla. Það kemur þó ekki í veg fyrir það 

að á starfstíma skóla þurfa þeir líka rými til að sinna fjölbreytilegri starfs- og skólaþróun. Þeir 

sem setja stefnuna og þeir sem þurfa að vinna eftir henni verða að ræða saman svo 

umbætur nái fram að ganga. 

Eins og kom fram í kafla 4.3.2 hefur ríkt þögn um starfsþróun framhaldsskólakennara frá 

efnahagshruni. Þegar ný lög um framhaldsskóla (nr. 96/2008) voru sett árið 2008 og ný 

aðalnámskrá þremur árum seinna (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011) hefði þurft að hafa þá 

með í ráðum við stefnumótun og gera ráð fyrir aukinni og fjölbreyttari starfsþróun kennara 

samhliða. Það var því miður ekki gert og heldur var dregið úr starfsemi þess kerfis sem þá var 

við lýði þegar dregið var úr styrkjum til faggreinafélaga og umsýsla Samstarfsnefndar um 

endurmenntun framhaldsskólakennara var flutt til Rannís (Rannís, 2014; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016a). Þrátt fyrir að nýjar starfsskyldur hafi bæst við og fjölmörg 

ný viðfangsefni hefur tími eða svigrúm framhaldsskólakennara til starfsþróunar ekki verið 

aukinn og er enn algerlega skilgreindur fyrir utan starfstíma skóla. 

Því miður virðist svipað upp á teningnum nú þegar ný lög um menntun, hæfni og 

ráðningu kennara hafa verið samþykkt (skjal nr. 8). Lögin sem voru samþykkt sumarið 2019 

eru ekki hugsuð til að bæta menntakerfið heldur bregðast við þeim bráðavanda að 

kennaraskortur er mikill á öðrum skólastigum en á framhaldsskólastiginu. Eins og áður sagði 

lofaði Skýrsla Fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara góðu en tillögur hennar rötuðu 

ekki inn í lögin (Lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 2019; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2016b). 
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Í lögunum er því starfsþróun kennara komið fyrir með torræðum hætti, stofnun 

kennararáðs er óskýr og það óskilgreint. Því er vandséð að lögin muni auka fagmennsku 

framhaldsskólakennara og þátttöku þeirra í skólaþróun og lærdómssamfélagi. Enn fremur er 

það óljóst hvort starfsþróun felst í því að mennta sig til starfa á öðru skólastigi í stað þess að 

auka hæfni sína á því skólastigi sem hefur sérhæft sig til. Hér hefði þurft að fara að ráðum 

Walker og hvernig Soltis (2009) sem nefnd voru í kafla 2.5. og spyrja hvort breytingarnar sé 

gerðar til hagsbóta fyrir nemendur framhaldsskólastigsins og hvort þær muni bæta nám 

nemenda.  

En átökin um yfirráð yfir starfsþróun kennara eru enn flóknari en hér hefur komið fram. 

Þrátt fyrir framsýni í orðunum sem vitnað var til hér í upphafi, lagasetningar um 

framhaldsskólastigið, fingraför og umbótaáætlanir flestra menntamálaráðherra sem stýrt 

hafa menntamálum í landinu hefur starfsþróun framhaldsskólakennara lítið breyst. 

Fjármagni er fremur eytt í einstök átaksverkefni en til þróunar á kerfinu með þátttöku allra 

aðila. Kröfur um ábyrga efnahagsstjórn undir merkjum nýskipunar í ríkisrekstri 

(Fjármálaráðuneytið, 1996) hafa haft þau áhrif að breytingar hafa verið gerðar sem eru 

slæmar fyrir menntakerfið. Því hefur gengið erfiðlega að komast af þeirri braut sem 

(Hargreaves og Shirley, 2009) nefna aðra leiðina og einkennist af vantrú á kennarann og 

dregið úr sjálfstæði hans.  

 Þar við bætist að fulltrúar kennara, Kennarasamband Íslands, setja sér skólastefnu þar 

sem mikil áhersla er lögð á starfsþróun kennara og breytingar á kennarastarfinu (skjöl nr. 36–

46). Þegar aðildarfélög KÍ setjast svo að kjarasamningaborðinu er samt leikin vörn og engu 

breytt og helst samið um að fjölga námsleyfum kennara þar sem skilningur á breyttu 

hlutverki framhaldsskólakennara og aukinni þörf þeirra fyrir starfsþróun hefur ekki skilað sér 

milli hæða eða ráðuneyta ef svo má segja (Labaree, 2010). 

5.1.4 Samband starfsþróunar framhaldsskólakennara og opinberrar stefnu um 
skólaþróun 

Segja má að átök á framhaldsskólastiginu síðustu 30 ár hafi einkum snúist um þrennt. Eins og 

bent var á í fræðilegum kafla rannsóknarinnar er tilurð framhaldsskólans og þeirra sem við 

hann starfa mjög flókin. Með breyttum þjóðfélagsháttum og auknum kröfum til 

framhaldsskólastigsins snýst hann um margt fleira en að búa nemendur undir háskólanám 

eða fagleg störf á vinnumarkaði. Samhliða þessu hafa stjórnvöld á hverjum tíma reynt að 

halda útgjöldum til skólastigsins í lágmarki og ekki tekið mið af breyttum starfsháttum 

framhaldsskólans þó stefnumótun hafi miðað að slíku.  

Kalli nútímans um hvernig halda á kennurum við í flóknara starfi hefur ekki verið svarað 

og frekar dregið úr en hitt með því að minnka hið faglega vægi faggreinafélaganna og 

Samstarfsnefndar um endurmenntun framhaldsskólakennara, þegar réttara hefði verið að 
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bæta aðstæður þeirra til að þróa sig í starfi á starfsvettvangi (Rannís, 2019; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016a). Á sama tíma hefur ekki verið hugsað fyrir því hvernig 

styrkja á lærdómssamfélög í hverjum skóla og gefa kennurum rúm til að hlúa að fagmennsku 

sinni, samstarfi og starfendarannsóknum á vettvangi (Hafdís Ingvarsdóttir, 2006).  

Kennararnir verða sjálfir að vera með og ræða hvernig skólakerfinu verður best komið 

fyrir í anda fjórðu leiðarinnar sem hér var nefnd að framan (Hargreaves og Shirley, 2009). Til 

að áform um breytingar nái fram að ganga þarf eins og rætt var í lokaköflum 2. hluta 

ritgerðarinnar að vera samræmi milli stefnumótunar af hálfu stjórnvalda og stefnumótunar 

hjá kennurum og stjórnendum á vettvangi og ekki síður samtaka kennara. 

Menntastefna verður ekki til í tómarúmi. Þau átök sem fremur öðru einkenna þróun 

menntakerfa eru því hvort þróa eigi skólastarfið inn í skólunum sjálfum eða af 

menntamálayfirvöldum. Það sama á við um starfsþróun framhaldsskólakennara. Á 

starfsþróun þeirra að spretta upp hjá þeim sjálfum í tengslum við störf sín í skólunum eða á 

að þröngva þeim til breyttra starfshátta með valdboði að ofan. Við þessu hafa samtök 

kennara brugðist á þversagnarkenndan hátt. Annars vegar með því að vernda ákvæði 

kjarasamninga þar sem traust og skilning á störfum þeirra hefur skort og þeir því ekki tilbúnir 

að semja um annað en hefðbundin atriði eins og tíma og aðstæður til starfsþróunar fyrir 

utan hefðbundin vinnutíma og fjölgun námsorlofa sem hafa verið með sama sniði síðustu 30 

ár. Auk þess hefur starfsálag þeirra aukist og óánægja með kjör verið viðvarandi (Guðrún 

Ragnarsdóttir, 2012). Hins vegar hefur verið farin sú leið á að setja Kennarasambandinu og 

forverum þess skólastefnur (skjöl nr. 36–46) þar sem fjallað er af metnaði um menntun 

kennara og starfsþróun og hlutverk menntunar sett í öndvegi. Sem dæmi má nefna að 

yfirskrift síðustu stefnu var: Menntun er mannréttindi (skjal nr. 45).  

Rannsóknarniðurstöður sýna að margt hefur áhrif á opinbera stefnu um skólaþróun sem 

og starfsþróun kennara. Framhaldsskólinn er sundurleitur og á sér margs konar rætur og því 

er erfitt að þróa hann í heild. Stefnumótun hefur verið ómarkviss því samráð milli þeirra sem 

setja stefnuna og síðan fjármagna hana á sér ekki stað. Að sama skapi eiga 

framhaldsskólakennarar sér margs konar bakgrunn og gegnum tíðina hefur fagmennska 

þeirra sem og starfsþróunarmöguleikar einkum tengst kennslugreinum þeirra. 

Framhaldsskóli nútímans hefur þó þörf fyrir meira samstarf og starfsþróun inn í skólunum 

sjálfum. 
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Vandi stefnumótunar í menntamálum er því sá sami og varðar breytingar á starfsþróun 

kennara. Stefnumótun er ekki fylgt eftir og ekki hugsað fyrir því að fjármagna breytingarnar. 

Þá gætir vanmats á störfum kennara. Nýjum starfsskyldum er steypt yfir þá án samráðs og 

rökstuddar með breyttum heimi og að ef þeir fylgi ekki með muni þeir sitja eftir. Svarið við 

rannsóknarspurningunni er því að þótt sambandið milli starfsþróunar framhaldsskólakennara 

og opinberrar stefnu um skólaþróun sé margvíslegt og flókið er það fyrst og fremst allt of 

lítið og losaralegt. 
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6 Niðurlag 

Þegar þessi orð eru skrifuð eru næstum upp á dag tvö ár síðan ég ákvað að verja námsleyfi 

því sem ég fékk eftir 25 ára kennslu í framhaldsskóla til að skoða starfsþróun 

framhaldsskólakennara og skrifa meistararitgerð í menntunarfræðum. Árin tvö eða þrjú þar á 

undan hafði ég bætt við mig námskeiðum í háskólanum og þóttist vel fær um að hrista 

ritgerð sem þessa fram úr erminni. Á starfsferli mínum sem kennari og í vinnu fyrir samtök 

kennara hefur starfsþróun verið mér hugleikin. Oft hefur mér þótt skorta tækifæri til að bæta 

við mig því þó kennsla og samvera með ungu fólki sé mjög gefandi byggir starfsánægja einnig 

á að læra nýja hluti og tileinka sér nýja þekkingu. Framhaldsskólakennarar eru oft 

einangraðir í störfum sínum, nemendahópurinn er krefjandi og eftir því sem árin líða 

breikkar bilið milli nemenda og kennara.  

Þegar dregnar eru saman meginniðurstöður þessarar rannsóknar út frá 

rannsóknarspurningu er ljóst að opinber stefna um skólaþróun hefur ekki þróast eins og 

henni var ætlað. Umbótaáætlanir eru margar en hafa ekki endilega alltaf leitt til bóta. Eins er 

ljóst að starfsþróun framhaldsskólakennara hefur ekki verið nægilega sinnt af 

menntamálayfirvöldum og kannski ekki kennurunum sjálfum eða samtökum þeirra heldur. 

Þarfir kennara og skóla á framhaldsskólastigi fyrir starfsþróun eru fjölþættari en áður og 

bregðast þarf við nýjum og auknum faglegum kröfum til kennara með aukinni starfsþróun. 

Eingöngu er gert ráð fyrir þessum þætti starfs kennara fyrir utan starfstíma skóla en ekki sem 

parti af daglegu starfi þeirra. Starfsþróun framhaldsskólakennara er því ekki nægilega 

markviss og ekki skipulögð í samræmi við markmið námsskráa og laga eða það sem mestu 

máli skiptir í takt við þarfir nemenda.  

Opinbera stefnu og framkvæmdaáætlun um starfsþróun framhaldsskólakennara vantar á 

Íslandi og því miður virðist það ekki breytast eða þróast til betri vegar með nýjustu 

löggjöfinni. Þar skín í gegn sá skilningur að það sé starfsþróun að mennta sig til kennslu á 

öðru skólastigi en þú hefur sérhæft þig á. Ef nýrri menntastefnu á að takast betur til en þeim 

sem hafa komið fram síðasta áratug, þarf að leggja áherslu á tíma, tíma til samvinnu, 

rannsókna, umræðna og starfsþróunar. Binda má vonir við að kennararáð sem stofna á 

samkvæmt nýjum lögum (Lög um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda 

við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla; 2019) vinni áfram með hugmyndir úr Skýrslu 

Fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara og þróunarverkefni Samstarfsráðs um 

starfsþróun kennara og skólastjórnenda (Samstarfsráð um starfsþróun kennara og 

skólastjórnenda, 2019). En það ráð lýkur senn störfum. 

Brýnustu hlutverk þeirra sem móta framhaldsskólastigið bæði þeirra sem starfa innan 

skólanna, menntamálayfirvalda en einnig kennaramenntunarstofnana sem mennta 
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kennarana er að sjá til þess að fagfólkið fái stöðuga starfsþróun og geti bætt við þekkingu 

sína. Á framhaldsskólastiginu starfa kennarar sem hafa yfirgripsmikla þekkingu á sínum 

námsgreinum. Það væri mikil afturför og árás á fagmennsku þeirra að breyta því eða svipta 

þá tækifærum til að sinna starfsþróun á sviði sinna sérgreina. En kennararnir sjálfir þurfa líka 

að átta sig á því að sú starfsþróun er ekki nægileg. Þeir þurfa einnig að vera fagmenn í 

kennslu og þróa sig áfram sem slíkir og taka ábyrgð á að kennarastarfið krefst sífelldrar 

endurnýjunar vegna breytinga samfélagsins. Þær breytingar eru allt í senn félagslegar, 

tæknilegar, menningarlegar, tengdar atvinnuháttum og búsetu. 

Framhaldsskólakennarar þurfa einnig á því að halda að litið sé á vinnustaði þeirra sem 

heilsteyptar stofnanir þar sem þeir eru hluti af samhæfðum hóp sem stöðugt þróar sig í 

starfi. Því þarf að gera þeim kleift að þróa sig í starfi og rannsaka starf sitt.  

Þess væri óskandi að starfsþróun framhaldsskólakennara fengi betri umbúnað af þeim 

sem þróa framhaldsskólastigið og koma á breytingum. Það er jafn mikilvægt að kennarar 

sjálfir taki ábyrgð á þessum þætti starfs síns og starfsþróun þeirra fái betri umbúnað í 

kjarasamningum svo þessi mikilvægi þáttur verði skólastarfi til framdráttar. 

 „Kennarar geta sízt allra, menntað sig til starfs í eitt skipti fyrir öll“ er undirtitill þessarar 

ritgerðar og eins og áður hefur komið fram er tilvitnunin liðlega hálfrar aldar gömul. 

Verkefnið er því í senn nýtt og allra tíma að skapa samstöðu um stefnu í skólaþróun og stuðla 

að starfsþróun í íslenskum framhaldsskólum. Mér finnst því við hæfi að ljúka þessari ritgerð 

með því að vísa aftur í hugmyndir Deweys (Atli Harðarson, 2018a) og snúa þeim upp á 

íslenska framhaldsskólann.  

Við fagfólkið sem í framhaldsskólunum störfum verðum að vera þess meðvituð að 

menntun snýst um þá hugmynd að nám þroski nemendur og gefi þeim verkfæri til að takast 

á við framtíðina. Verkefni okkar er því að skapa samstöðu. Þetta passar við það sem er haft 

eftir Dewey - að lýðræði og menntun eru óhjákvæmilega óvissuferðir. 
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