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Ágrip 

Markmið þessa meistaraverkefnis var að rannsaka viðhorf til nýs starfs leiðsagnarkennara í 

grunnskólum, hvert meginhlutverk leiðsagnarkennara ætti að vera og hverjar séu 

megináskoranirnar. Fjallað er um hið nýja starf leiðsagnarkennarans sem Kennarasamband 

Íslands boðaði vorið 2019. Þörfin fyrir þetta nýja starfsheiti hefur aukist vegna þess hversu fáir 

kennarar útskrifast um þessar mundir. Rannsóknir benda til þess að hlúa þurfi betur að þeim 

sem koma nýir í skólana sökum breytinga er orðið hafa á kennarastarfinu.  

Rannsóknin er eigindleg og byggir á þrenns konar gögnum. Í fyrsta lagi svörum kennara, 

skólastjórnenda og nýliða við spurningum í vefpósti og tveimur einstaklingsviðtölum við 

starfandi leiðsagnarkennara. Í öðru lagi vettvangsnótum þar sem fylgst var með vinnusmiðju 

starfsnámsnema. Í þriðja lagi dagbókarskrifum höfundar um veitta leiðsögn, markmið hennar 

og eigin upplifun af því að veita hana sem og upplifuð viðbrögð þiggjenda leiðsagnarinnar. 

Niðurstöður benda til að hugsa þurfi hugtakið nýliði í kennslu á mun víðtækari hátt en áður 

hefur verið gert en skilgreining á starfinu í kjarasamningum kennara þykir skref í rétta átt. 

Skýrar vísbendingar eru um að leiðsagnarkennarar þurfi að veita fjölbreyttari hópum innan 

skólanna leiðsögn en margir gera sér grein fyrir og má þar nefna, fyrir utan kennaranema, 

leiðbeinendur og kennara sem eru nýir í viðkomandi skóla. Vísbendingar komu fram um að 

leiðsagnarkennarar þurfi að aðstoð nýliða við ýmiskonar undirbúning kennslu, kynna þeim 

margskonar aðstæður sem hafa þarf þekkingu á innan skólans, vera nýliðum ráðgjafi, fylgjast 

með líðan hans og leiðbeina honum um samskipti við forráðamenn. Einnig virðist brýnt að 

greina á milli hlutverks leiðsagnarkennara og æfingakennara og stuðla að því að 

leiðsagnarkennari verði leiðtogi um faglega samvinnu. Þá virðist mikilvægt að vinnutími 

leiðsagnarkennara sé sveigjanlegur þótt yfirleitt sé um lágt stafshlutfall að ræða. Mikilvægasta 

hlutverk leiðsagnarkennarans virðist hins vegar vera að hann sé fyrst og fremst til staðar fyrir 

nýliða eins og kennaranema og hafi fyrir þessa hópa bæði skilgreindan tíma og svigrúm svo vel 

sé að verki staðið. 
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Abstract 

To be there. The role of mentor teachers. 

The objective of this research is to analyse the main role of the mentor teachers in primary 

schools and the challenges they face in their work with different groups of novice teachers. 

There is discussion about the new profession of the mentor teacher which the Icelandic 

Teachers’ Union announced in spring 2019. The need for this new professional title has 

increased because of how few teachers are graduating. Research indicates that it is necessary 

to take better care of those individuals who arrive new in the schools because of the changes 

that have taken place in the work of teachers.  

The research is qualitative and is based on three different types of data. Firstly, the 

answers of teachers, school leaders and novices to questions sent by email, and in two 

individual interviews with currently employed mentor teachers. Secondly, field notes from the 

interns‘ workshops. Thirdly, the researchers‘ diary about the mentoring, its goals, and the 

personal experience of mentoring as well as the experience of the mentees.  

Results indicate that it‘s necessary to define the term novice in teaching in a much more 

widespread way than has been done up to now, but its definition in the teacher‘s collective 

wage agreements seems to be a step in the right direction. There is clear evidence that mentor 

teachers must mentor more different groups inside the schools than people realise, such as 

interns, teachers without a teaching licence, and teachers who are new in their respective 

schools. There is evidence that mentor teachers need to assist novices with all kinds of 

preparation for their teaching, introduce them to all kinds of situations inside the schools that 

are necessary to have knowledge about, to be a counsellor, to look after their wellbeing, and 

to give them advice on communication with legal guardians. It also seems important to make 

a definition between a mentor teacher and a practice teacher, and to promote mentor 

teachers to become leaders on professional collaboration. It also seems important that the 

mentor teachers‘ working hours are flexible even though the job percentage is low. The 

mentor teacher‘s most important role, however, seems to be that he more than anything else 

is there for novices such as interns and that he has a defined time and latitude to do his work 

properly.  
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1 Inngangur  

Á Íslandi hefur þróun kennarastarfsins verið í takt við þróun þess víða um heim. Í dag er krafist 

meistaraprófs úr háskóla af þeim sem vilja fá leyfisbréf til að kenna í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum og í námi sínu fara kennaranemar í gegnum bæði bóklegt nám og 

starfsþjálfun á vettvangi skóla. 

Hér á eftir er gerð grein fyrir bakgrunni þessarar rannsóknar og reynslu höfundar. 

Rannsóknarefnið og markmið þess eru kynnt, fjallað er um lykilhugtök viðfangsefnisins og 

síðast er gerð grein fyrir uppbyggingu ritgerðarinnar. 

1.1 Bakgrunnur og reynsla höfundar 

Höfundur þessarar ritgerðar lauk B.Ed.-prófi frá Kennaraháskóla Íslands vorið 1992. Eina 

reynslan af kennslu fram að því voru þær fáu vikur í vettvangsnáminu sem fylgdu 

kennaranáminu.  

Ég fékk í upphafi starfsins leiðbeinanda sem fékk greidda eina kennslustund á viku 

samkvæmt ákvörðun skólastjórans fyrir handleiðslu við mig. Leiðbeinandinn átti einn 

formlegan fund með mér á starfsdögunum í upphafi skólastarfsins að hausti þar sem hann 

tilkynnti mér að mér væri velkomið að leita til hans ef eitthvað væri. Skemmst er frá því að 

segja að ég leitaði aldrei til hans enda viðkomandi önnum kafinn einstaklingur sem hafði 

greinilega nóg á sinni könnu. Þrátt fyrir mikla tillhlökkun var eins og starfið skylli á mér og ég 

velti því margoft fyrir mér þennan fyrsta vetur hvort ég væri á réttri hillu. Mér fannst allt erfitt, 

hvort sem það var bekkjarstjórnun, námsefnisskortur, foreldrasamskipti eða námsmatið. 

Erfiðast fannst mér hversu lítil samvinna var á milli kennara. Þetta var lítill skóli með einn bekk 

í árgangi og því engin árgangateymi sem störfuðu saman. Eina skipulagða samráðið fólst í 

vikulegum kennarafundum. 

Eftir fyrsta veturinn í kennslu ákvað ég að reyna annað skólaár en gleyma aldrei hversu 

erfið fyrstu skrefin í starfinu voru. Síðan þá hef ég lagt mig fram við að fylgjast með nýliðum 

og kennaranemum, styðja þá og leiðbeina þeim eins og mér frekast hefur verið unnt.  

1.2 Rannsóknarefnið og markmið 

Í ljósi þess að kennarastéttin er að eldast og hversu umsóknum um kennaranám og 

útskrifuðum hefur fækkað síðastliðin ár ákváðu stjórnvöld að fara út í aðgerðir. Hins vegar er 

það ekki nóg að útskrifa kennara, það verður líka að hvetja nýliða til að gera kennslu að 

ævistarfi. Einnig er mikið áhyggjuefni hve kennarstéttin er orðin fullorðin og margir munu fara 

á eftirlaun innan tíu ára. Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út hefti (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019) snemma árs 2019 sem lýsti aðgerðum til að fjölga kennurum 
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og halda þeim í starfi. Ein þessara aðgerða var að bjóða reyndum kennurum styrk til að stunda 

nám á meistarastigi í starfstengdri leiðsögn. 

Í framhaldinu var tilkynnt um starfsheitið leiðsagnarkennari innan stéttarfélags Félags 

grunnskólakennara sem birtist í kjarasamningi Kennarasambands Íslands við Samband 

íslenskra sveitarfélaga. Þar segir að stafið eigi að vera að minnsta kosti 20% starfshlutfall í 

hverjum skóla og hafi átt að koma til framkvæmda strax haustið 2019 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2019). 

Önnur aðgerð sem kom til framkvæmda haustið 2019 var að bjóða M.Ed.-nemendum á 

seinna námsári meistaranáms upp á starfsnám (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). 

Í því felst að starfsnámsnemar kenna á vettvangi að minnsta kosti í 50% starfshlutfalli samhliða 

námi sínu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands allt skólaárið og fá fyrir það einingar sem 

teljast hluti af námsferlinum. Starfsnámsnemar geta bæði verið í launuðu og ólaunuðu starfi á 

vettvangi allt eftir því sem aðstæður leyfa. Starfsnámsnemarnir eiga rétt á að njóta leiðsagnar 

frá bæði leiðsagnarkennara og æfingakennara á vettvangi. 

Markmið þessa meistaraverkefnis var að rannsaka viðhorf til nýs starfs leiðsagnarkennara 

í grunnskólum, hvert meginhlutverk leiðsagnarkennara ætti að vera og hverjar séu 

megináskoranirnar. Gögn þessarar rannsóknar byggja því á viðtölum við skólastjórnendur, 

nýliða og reynda kennara haustið 2019 til þess að heyra hugmyndir þeirra um þetta nýja starf. 

Einnig voru tekin viðtöl við tvo kennara í lok janúar 2020 sem starfað hafa sem 

leiðsagnarkennarar samkvæmt nýja starfsheitinu veturinn 2019–2020. Að auki byggir þessi 

rannsókn á vettvangsrannsókn á vinnusmiðju starfsnámsnema í húsakynnum 

Menntavísindasviðs HÍ við Stakkahlíð. Þátttakendur í vinnusmiðjunni voru starfsnámsnemar, 

háskólakennarar, leiðsagnarkennarar og æfingakennarar sem ræddu reynslu sína af 

starfsnáminu. Í námi höfundar í námskeiðinu Starfendarannsóknir var gerð starfendarannsókn 

árið 2015 sem fólst í rýni í eigin leiðsögn við nýliða. Niðurstöður þeirrar rannsóknar eru nýttar 

hér enda tengist hún á beinan hátt viðfangsefni þessa verkefnis. 

Rannsóknarspurningin er því þessi: Hvert er hlutverk leiðsagnarkennara? Til dýpkunar voru 

svo mótaðar þrjár undirspurningar: 

1. Hverjir innan skólanna þurfa leiðsögn leiðsagnarkennara?  

2. Hvernig ber að skipuleggja starfið?  

3. Í hverju felst þörfin fyrir leiðsagnarkennara? 

 

Til að vel takist til er mikilvægt að fá sýn sem flestra ólíkra aðila innan grunnskólanna svo 

sem skýrust mynd fáist af hlutverki leiðsagnarkennara. Reynslu þeirra og sýn má nýta við 

þróun starfsins, en það er hagur allra innan grunnskólanna að þetta starf verði sem faglegast 

og unnið af þekkingu sem byggist á rannsóknum. 
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1.3 Lykilhugtök 

Lykilhugtök sem tengjast leiðsagnarkennaranum og þeim sem hann kemur til með að leiðsegja 

eru í grófum dráttum fimm og skipta miklu máli í allri umræðu um þetta starf. Sum er vel þekkt 

en tvö þeirra eru ný af nálinni og voru ekki kynnt í íslensku skólakerfi fyrr en haustið 2019. 

Hugtökin fimm eru eftirfarandi: 

Leiðsagnarkennari – Hugtakið leiðsagnarkennari er hið nýja starfsheiti sem rannsókn þessi 

snýst um. Kennari sem sinnir þessu starfi er í að minnsta kosti 20% starfshlutfalli í grunnskóla 

við leiðsögn. 

Nýliði – Hugtakið nýliði er í þessu verkefni notað á mun víðari hátt en áður hefur þekkst. 

Þeir sem flokkast sem nýliðar eru: 

• Kennarar með fimm ára eða styttri starfsreynslu (með leyfisbréf). 

• Leiðbeinendur með fimm ára eða styttri starfreynslu (án leyfisbréfs). 

• Nýir kennarar við skólann án tillits til kennslureynslu þeirra (með og án leyfisbréfs). 

• Kennarar sem eru að byrja að kenna nýja faggrein eða bera í fyrsta sinn ábyrgð á 

umsjónarbekk. 

Starfsnámsnemi – Hugtakið nær yfir þá M.Ed.-nemendur á lokaári meistaranáms sem eru 

launaðir eða ólaunaðir starfsmenn skóla. Starfsnámsnemi hefur fasta kennslu á vettvangi með 

tilheyrandi stundaskrá. Samhliða kennslu sinni stundar hann nám á Menntavísindasviði í 

námskeiðunum: Nám og kennsla − Fagmennska í starfi I og II. Starfsnámsnemi hefur rétt á 

leiðsögn bæði leiðsagnar- og æfingakennara. 

Vettvangsnemi – Eru nemar í B.Ed. eða M.Ed.-námi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

sem koma í ákveðinn tíma í grunnskóla í ólaunaða æfingakennslu. Vettvangsnemi hefur rétt á 

leiðsögn bæði leiðsagnar- og æfingakennara. 

Æfingakennari – Hugtakið er notað um reynda kennariasem taka að sér formlega móttöku 

ákveðinna vettvangsnema og/eða starfsnámsnema og fá fyrir það greitt frá Háskóla Íslands.  

Í þessari ritgerði eru ofangreind hugtök notuð í þeirra merkingu sem hér hefur verið kynnt. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Á eftir þessum inngangi kemur fræðilegur hluti. Þar er varpað ljósi á breytingar í starfi kennara 

og kennaramenntun frá síðustu aldamótum. Í framhaldinu er fjallað um rannsóknir og úttektir 

sem gerðar hafa verið, meðal annars á starfsumhverfi kennara og upplifun nýliða. Skoðað er 

hvernig skólinn sem lærdómssamfélag getur aðstoðað við leiðsögn. Í lok kaflans er fjallað um 

þann fræðilega grunn sem leiðsagnarkennarinn þarf að búa yfir. 

Í aðferðakaflanum er rannsóknarferlið útskýrt. Unnin var eigindleg rannsókn þar sem 

gagna var aflað með þrennum hætti. Í fyrsta lagi með svörum kennara, skólastjórnenda og 

nýliða við spurningum í vefpósti og tveimur einstaklingsviðtölum við starfandi 
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leiðsagnarkennara. Í öðru lagi með vettvangsnótum þar sem fylgst var með vinnusmiðju 

starfsnámsnema. Í þriðja lagi með dagbókarskrifum höfundar um veitta leiðsögn.  

Í niðurstöðukaflanum er niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þar var reynt að varpa eins 

skýru ljósi á hugmyndir viðmælenda höfundar um hlutverk leiðsagnarkennara og frekast er 

unnt. Niðurstöður benda til að hugsa þurfi hugtakið nýliði í kennslu á mun víðtækari hátt en 

áður hefur verið gert. Vísbendingar komu fram um að leiðsagnarkennarar þurfi að aðstoða 

nýliða við ýmiss konar undirbúning kennslu og kynna hann fyrir skólamenningunni. Einnig 

virðist brýnt að greina á milli hlutverks leiðsagnarkennara og æfingakennara og stuðla að því 

að leiðsagnarkennari verði leiðtogi um faglega samvinnu. Þá virðist mikilvægt að vinnutími 

leiðsagnarkennara sé sveigjanlegur. Mikilvægasta hlutverk leiðsagnarkennarans virðist hins 

vegar vera að hann sé fyrst og fremst til staðar fyrir nýliða og kennaranema. 

Í umræðukafla eru niðurstöður ræddar með hliðsjón af þeim fræðum sem kynnt voru og 

lýkur kaflanum með kynningu á mögulegri starfslýsingu fyrir hið nýja starfsheiti 

leiðsagnarkennara. Í lokin ritgerðarinnar er heimildaskrá og síðast eru viðaukar. 
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2 Fræðilegur hluti 

Alþjóðlegir straumar í þróun skólastarfs og menntun kennara hafa haft áhrif hér á landi. Hér á 

eftir er gerð grein fyrir skólahaldi og kennaramenntun á Íslandi í sögulegu samhengi og gerð 

er grein fyrir þróun starfsumhverfis kennara. Fjallað verður hvernig skólinn sem 

lærdómsamfélag getur stutt við móttöku nýliða og kennaranema. Því næst verða kynnt ýmis 

hugtök sem tengjast leiðsögn og leiðsagnarkennarar þurfa að þekkja og tileinka sér og að 

lokum verður fjallað um kenningar um leiðsögn og ráðgjöf.  

2.1 Skólahald og kennaramenntun í sögulegu samhengi 

Lög er snúa að skólahaldi og kennaramenntun á Íslandi eru einungis rétt rúmlega hundrað ára 

gömul. Í þessum kafla verður fjallað um þróun skólahalds og kennaramenntunar á Íslandi áður 

en vikið verður að móttöku nýliða og kennaranema og leiðsögn við þá. Umfjöllunin mun byggja 

á þeim lögum sem gilt hafa um þessa málaflokka fram yfir síðustu aldamót hér á landi. Með 

þessum kafla er tilgangurinn að varpa ljósi á það hvernig hefðbundið skólahald og 

kennaramenntun var langt fram eftir öldinni og hversu örar breytingar hafa verið frá síðustu 

aldamótum. 

2.1.1 Lögbundið skólahald frá 1907 

Fyrstu almennu lögin um fræðslu barna á Íslandi voru sett árið 1907 (Lög um fræðslu barna nr. 

59/1907). Þar var kveðið á um að öll börn á aldrinum 10 til 14 ára skyldu fá ókeypis fræðslu 

annað hvort í föstum skólum eða í farskólum. Á þeim tíma voru fastir skólar nær eingöngu í 

þéttbýli en farkennsla var algeng í dreifbýli. Farkennslan fór þannig fram að kennarinn 

ferðaðist á milli bæja og kenndi börnunum á bænum við misjafnar aðstæður. Fyrsta námskráin 

fyrir kennslu barna kom svo árið 1929. Þegar leið á öldina vék farskólinn fyrir 

heimavistarskólum og fjölgun fastra skóla (Loftur Guttormsson, 1992).  

Það sem einkenndi skóla á 20. öldinni var fyrst og fremst það að kennslubókin stýrði 

kennslustundunum. Nemendur sátu í röðum sem vísuðu að töflunni þar sem kennarinn stóð 

og fylgdi upplýsingunum úr kennslubókunum auk þess sem hann bætti við sinni eigin vitneskju. 

Kennslan var miðuð við meðalnemandann og fá úrræði voru til staðar fyrir nem 

endur sem voru undir eða fyrir ofan meðalnemandann. Hvorki voru til staðar úrræði fyrir 

afburðarnemendur né nemendur með sérþarfir. Skólabyggingarnar voru flestar með löngum 

göngum og kennslustofum á báðum hliðum. Þær voru með dyr, fjóra veggi og miðuðust við að 

þar gætu verið um 25 nemendur. Kennarinn var einangraður í sinni kennslustofu og lítið 

svigrúm var til samvinnu, ígrundunar eða þróunarstarfs með öðrum kennurum (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2003). 
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Með nýjum lögum um grunnskóla sem Alþingi samþykkti árið 1995 var rekstur grunnskóla 

færður frá ríki til sveitafélaga. Með lögunum var skólastjóri hvers skóla, í umboði sveitarfélaga, 

gerður ábyrgur fyrir faglegu starfi skólans og því að fylgja lögunum eftir. Í þessum lögum var 

einnig gert ráð fyrir þriggja manna kennararáði sem kosið var af kennurum skólans og hafði 

það hlutverk að vera skólastjóra til ráðgjafar um stjórn skólans.  Menntamálaráðherra fór með 

yfirstjórn málaflokksins. 

Áherslan á sjálfstæði skólanna jókst einnig með kjarasamningum sveitarfélaga við 

grunnskólakennara árið 2001 þar sem skólastjórar gátu ráðið millistjórnendur og fengu aukið 

svigrúm til að ákveða vinnu kennara. Skólastjóri gat nú ráðstafað 9,14 tímum af vinnuskyldu 

kennara í hverri viku í stað 3 áður en með kjarasamningum grunnskólakennara árið 2004 

minnkaði tíminn sem skólastjóri gat ráðstafað vinnu kennara í 4,14 stundir á viku (Amalía 

Björnsdóttir, Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson, 2006). 

Með nýjum grunnskólalögum árið 2008 er skóli án aðgreiningar eða skóli 

margbreytileikans lögfestur. Í því felst að allir nemendur hafi rétt á kennslu og námi við hæfi í 

almennum grunnskóla án tillits til líkamlegs og eða andlegs þroska. Samkvæmt lögunum skal 

skólastarf miðast við þarfir nemenda og stuðla að almennum þroska og menntun hvers og 

eins. Einnig má finna í lögunum ákvæði um samstarf við heimili sem grunnskólanum bæri að 

stuðla að til þess að auka öryggi, velferð og farsæld í skólastarfi. Í þessum lögum er 

kennararáðið lagt niður og í staðinn kemur skólaráð sem skipað er fulltrúum kennara, foreldra, 

skólastjóra, nemenda og starfsmanna. Áfram er það skólastjóri sem ber ábyrgð á faglegri 

forystu og menntamálaráðherra sem fer með yfirstjórn. 

2.1.2 Kennaramenntun  

Um svipað leyti og fyrstu lögin voru sett um fræðslu barna á Íslandi var hafist handa við að 

bæta kennaramenntun á Íslandi. Í framhaldi af því var Kennaraskóli Íslands stofnaður.  Skólinn 

var til húsa við Laufásveg 81, sem seinna hýsti skrifstofur Kennarasambands Íslands, og var 

fyrsta starfsár hans árið 1909 (Freysteinn Gunnarsson, 1958). 

Árið 1988 voru staðfest lög nr. 29/1988 frá Alþingi um Kennaraháskóla Íslands. Í þeim 

lögum er kennaramenntun sett á háskólastig og stúdentspróf gert að inntökuskilyrði. Ákvæði 

var í lögunum um samstarf við Háskóla Íslands og aðrar menntastofnanir á sviði uppeldis- og 

kennaramenntunar. 

Tæpum tuttugu árum síðar voru Kennaraháskóli Íslands og Háskóli Íslands sameinaðir 

undir nafni Háskóla Íslands (Lög um sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands, 

2007). Sú deild Háskóla Íslands er annaðist kennaramenntun fékk í framhaldinu heitið 

Menntavísindasvið. 
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Mikilvægar skipulagsbreytingar urðu á námi kennara árið 2008 þegar Alþingi samþykkti 

lög um lengingu kennaranámsins sem kváðu á um að meistaragráðu þyrfti til að kenna á öllum 

skólastigum (Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008). 

Til þess að öðlast kennsluréttindi fyrir grunnskóla á Íslandi þurfa kennarar að hafa 

meistaragráðu (M.Ed.). Þrír skólar mennta íslenska grunnskólakennara. Það eru Háskóli 

Íslands, Háskólinn á Akureyri og Listaháskóli Íslands. Frá árinu 2014 hafa skólarnir sjálfir séð 

um að gefa leyfisbréfin í leik-, framhalds- og grunnskóla en áður þurfti að sækja um það til 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Lög nr. 95/2019 sem öðluðust gildi þann 1. janúar 

2020 kveða hins vegar á um að eitt leyfisbréf væri gefið út fyrir öll skólastigin þrjú. Þessi lög 

gera það að verkum að  leikskólakennarar, grunnskólakennarar og framhaldskólakennarar fái 

eitt leyfisbréf sem gildir fyrir öll skólastigin þrjú.  

2.2 Starfsumhverfi, menntun kennaranema og móttaka nýliða  

Í þessum hluta verður starfumhverfi kennara eins og það lítur út í dag skoðað með augum 

fræðimanna og menntayfirvalda. Síðan mun ég skoða ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

frá síðustu aldamótum á kennaramenntun og móttöku. Kastljósinu verður einnig beint að því 

hvernig kennaramenntunin nýtist þegar í starfið er komið og hvernig rannsóknir hafa bent á 

hvernig upplifun nýliða er af starfinu. 

2.2.1 Starfsumhverfi kennara   

Kennarastarfið er í senn fjölbreytt og flókið starf sem snýst um marga ólíka þætti. Meðal 

hlutverka kennara er að vera uppalendur, fræðarar og leiðtogar. Sýn kennara á starfið er einnig 

misjöfn. Sumir kennarar halda því fram að hlutverk þeirra taki engum breytingum, á meðan 

aðrir kennarar líta svo á að starfið verði sífellt flóknara og hlutverk þeirra sé í stöðugri þróun 

og endurmati. Þrátt fyrir ólíkar skoðanir kennara þá er það ljóst að væntingar samfélagsins og 

kröfur til kennara eru stöðugt að aukast og breytast. Þróun og breytingar á samfélaginu er sá 

þáttur sem hefur einna mest áhrif á kennarastarfið (Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010). 

Þær auknu kröfur sem samfélagið gerir til skólastarfs hafa verið mjög áberandi í 

skólaumræðunni undanfarin ár. Skólinn hefur í síauknum mæli tekið að sér uppeldishlutverkið 

sem áður var hlutverk forráðamanna. Einnig fylgjast margir forráðamenn vel með menntun 

barna sinna og skólaþróun. Skólastarf og kennsla hefur tekið mið af þessu. Kennarar þurfa 

einnig að sinna nemendum sínum á mun fjölbreyttari og víðameiri hátt en áður. Þeir þurfa 

meðal annars að aðlaga nám hvers og eins nemenda að ólíkum þörfum. Hin stóraukna 
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tækniþróun hefur líka haft gífurleg áhrif á kennarastarfið og þróun þess (María 

Steingrímsdóttir, 2007).  

Í greinargerðinni „Kennarar skipta máli“ sem Efnahags- og framfarastofnun Evrópu 

(OECD) gaf út er einnig fjallað um hvað kröfur til skóla og kennara eru orðnar flóknari og meiri 

undanfarin ár. Í greinargerðinni voru þrenns konar kröfur nefndar sem flækja starfið. Í fyrsta 

lagi þurfa kennarar að geta brugðist við fjölbreytileika einstaklinga. Í öðru lagi þurfa kennarar 

að hafa skilning og næmni fyrir menningarlegum málefnum og í þriðja lagi þurfa kennarar að 

takast á við mismunandi bakgrunnsaðstæður nemenda á eins árangursríkan hátt og mögulegt 

er (OECD, 2005).  

Í rannsókn sem Amalía Björnsdóttir, Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson gerðu og 

birtu árið 2006 var viðhorf grunnskólakennara skoðað eftir lagasetninguna 1995 og þá hvaða 

áhrif kennarar hefðu á faglega forystu og stefnumótun. Niðurstöður þeirra var að stór hluti 

grunnskólakennara upplifði að hann hefði lítil sem engin áhrif á þessa þætti.  Flestir upplifðu 

sig sem undirmenn og að samvinna væri einungis bundin við aðra kennara í sama árgangi. Auk 

þess töldu þeir að kröfur bæði innan og utan skólans hefði aukist til muna síðustu ár. 

Ætlast er til þess að kennarar stuðli að umburðarlyndi og félagslegri samkennd. Einnig er 

ætlast til þess að kennarar geti sinnt nemendum sem eiga í félags-, náms- eða 

hegðunarerfiðleikum, á viðeigandi hátt. Gert er ráð fyrir að hlutverk kennara sé að viðhalda 

og bæta við þekkingu sína og notast við nýjustu tækni. Rannsóknir hafa sýnt að vinnan með 

nemendum sé einna helst ástæða fyrir því að kennsla sé valin sem ævistarf, þá er átt við að sjá 

nemendur sína vaxa, þroskast og hafa áhrif á líf og nám þeirra (Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010).  

Það skiptir miklu máli að leik- og grunnskólakennurum líði vel í starfi, starfsaðstæður 

þeirra séu eins og best verði á kosið og líðan þeirra góð í lok vinnudags. Líðan þeirra skiptir allt 

samfélagið máli enda bera þeir ábyrgð á menntun og þroska komandi kynslóða. Rúmlega 30% 

allra leik- og grunnskólakennara upplifa streitu í lok vinnudagsins og rúmlega 50% upplifa sig 

úrvinda eftir vinnudaginn. Það ber að hafa í huga að langvarandi streita í starfi getur leitt til 

kulnunar og jafnvel brottfalls úr starfi. Kulnun í starfi ber vott um lélegan starfsanda og slaka 

stjórnun (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2018). 

Kennarasamband Íslands (2016) fjallaði um neikvæða áhættuþætti í starfsumhverfi 

kennara sem hefðu mikil áhrif á starfsumhverfi þeirri. Dæmi um þessa áhættuþætti eru: 

• Faglegar kröfur, nýjar kennsluaðferðir og skráningar 

• Nemendur – fjöldi, agavandamál og skortur á úrræðum 

• Stjórnun – takmarkað upplýsingaflæði og lélegt skipulag  

• Samvinna – tímaskortur  
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• Samskiptavandamál  

• Fá stuðningsúrræði  

• Ósamrýmanlegar kröfur 

• Einangrun 

• Álag – tímapressa 

• Hávaði 

• Ofbeldi  

Í kjölfar kjarasamninga árið 2016 fóru sveitarfélögin í mikla vinnu hvert fyrir sig við að 

skoða og laga starfsumhverfi kennara í samráði við þá. Fjöldi ábendinga barst frá kennurum til 

sveitarfélaganna og í úrbótaáætlunum rúmlega 50% grunnskóla landsins komu eftirfarandi 

atriði meðal annars fram: Bæta þarf stoðþjónustu eins og sértæk úrræði og sérfræðiþjónustu 

eins og til dæmis sálfræðinga og að sá stuðningur þyrfti að vera inni í skólunum. Endurskoða 

þarf innra starf skólanna vegna aukins álags kennara sökum námsmats og skráninga. 

Fundaskipulagi og fundarstjórnun er ábótavant. Þrengsli í húsnæði, lélegur tölvukostur, 

símakerfi og tæki almennt þarf að taka til endurskoðunar (Kristrún Lind Birgisdóttir, 2017).   

Í öllu skólastarfi þar sem starfað er með börn skipta tilfinningar allra aðila miklu máli, bæði 

nemenda, forráðamanna og allra starfsmanna. Áhugavert er að skoða það sem breski 

menntunarfræðingurinn Andy Hargreaves (1998) segir um tilfinningaþáttinn þegar kemur að 

kennslu. Hann segir að við endurbætur á menntakerfinu sé oft litið framhjá 

tilfinningaþættinum. Hann fullyrðir að tilfinningaþátturinn sé einn mikilvægasti þáttur 

kennslunnar og í þeim breytingum sem eru stöðugt að verða á kennarastarfinu. Hann segir að 

tilfinningar (e. emotions) séu hjarta kennslunnar (e. the heart of teaching) og bendir á að 

latneski uppruni orðsins emotion sé emovere: að taka í burtu eða hrista upp í (e. to move out, 

to stir up). Tilfinningarnar sem kennarar upplifa í kennslunni eru bæði jákvæðar og neikvæðar. 

Hargreaves segir skólar séu fullar af bæði neikvæðum og jákvæðum tilfinningum. Það sem 

einkenni góða kennslu sé að hún sé hlaðin jákvæðum tilfinningum. Það sem einkenni góða 

kennara er að þeir eru tilfinningaríkir og ástríðufullir. Þeir ná að tengjast nemendum sínum og 

auka vinnugleði þeirra. Í bekkjunum sínum ná þeir fram gleði, sköpun og áskorunum.  

Hargreaves (1998) framkvæmdi rannsókn á meðal 32 reyndra kennara í 7. og 8. bekk í 

fjórum skólahverfum í nágrenni Toronto í Kanada. Í niðurstöðum hans kemur fram að kennarar 

sem litu á það sem stóran hluta af starfi sínu að þykja vænt um nemendur sína byggju yfir meiri 

starfsgleði en þeir kennarar sem töldu væntumþykjuna ekki eins mikilvæga. Þessi starfsgleði 

kæmi fram í öllu starfi þeirra, jafnvel líka við gerð kennsluáætlana. Þessir kennarar nota orð 

eins og að elska nemendur. Það ber að taka það fram að orðið elska hefur reyndar mun sterkari 

merkingu á íslensku en á ensku (e. to love). Á íslensku væri meira viðeigandi að nota 
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væntumþykjuhugtakið. Einn kennarinn í rannsókn Hargreaves sagði að sér væri alveg sama þó 

að hann væri gagnrýndur fyrir að þykja of vænt um nemendur sína. Kennararnir vildu skapa 

öruggt og þægilegt umhverfi fyrir nemendur. Þeir höfðu líka áhyggjur af meðalnemandanum 

sem gæti lent á gráu svæði í skóla fyrir alla, eða í skóla án aðgreiningar. 

2.2.2 Kennaramenntun á nýrri öld   

Lilja M. Jónsdóttir (2012b) rannsakaði árin 2002–2007 fyrstu fimm ár grunnskólakennara í 

starfi og skoðaði viðhorf þeirra til kennaranámsins og starfsins. Kennararnir voru sammála um 

að kennaranámið hafi verið mjög gott sem almennur undirbúningur fyrir starfið og þeir voru 

einnig sammála um að vettvangsnámið hefði verið mjög gagnlegt, og reyndar það gagnlegasta 

við námið. Nýliðarnir í rannsókn Lilju voru almennt mjög ánægðir með kennaranámið. Það sem 

kennurunum í rannsókn Lilju fannst vanta í námið var til dæmis meira vettvangsnám. Auk þess 

fannst þá vanta meiri þjálfun og kennslu í ýmsum hagnýtum atriðum sem snúa að starfinu eins 

og til dæmis lausn nemendamála, vinnu með nemendum með sérþarfir, agavandamálum, 

foreldrasamskiptum og nýtingu á námsefni á fjölbreyttan hátt. Nýliðarnir hennar Lilju voru líka 

sammála um að lengja þyrfti kennaranámið, sem síðar varð að veruleika. 

Frá sjónarhorni aðstæðubundins náms læra kennaranemar með stigvaxandi þátttöku í 

kennslu og í gegnum það ferli öðlast þeir þekkingu á kennslu og um kennslu.  Aðstæðubundna 

námið á sér stað gegnum marga ólíka þætti, meðal annars í skólastofunni, á kennarastofunni, 

námskeiðum, í samtölum og uppákomum með nemendum. Til að skilja nám kennara verðum 

við að skoða alla þessa ólíku þætti kennarans öryggi bæði sem einstakling sem og þátttakanda 

í samfélagi. Með því að skoða aðstæðubundið nám fá rannsakendur ómetanlegt verkfæri til 

þess að skoða kennarann sem nemanda og hans faglega þroska (Borko, 2004). 

Norðmenn hafa unnið undanfarin ár að umbótum í menntakerfinu og þar á meðal 

menntun kennaranema. Þar er lögð áhersla á að kennaranemar vinni meira á vettvangi en 

áður og að bæta handleiðslu þeirra. Norðmenn settu sér nokkur markmið til þess að bæta 

kennaramenntunina. Finna þurfi nýjar leiðir til að tengja saman fræðin og framkvæmdina í 

námi kennarans þannig að það feli í sér bætt samskipti og skilning á starfinu. Bæta þarf þjálfun 

kennaranema þannig að hún verði persónulegri og feli í sér faglega þróun. Vilji og hæfni til að 

deila reynslu og gildum eru lykilatriði í leiðsagnarkennslunni (Sundli, 2007).  

Ingvar Sigurgeirsson var einn þeirra sem varaði við hækkandi meðalaldri 

kennarastéttarinnar á Íslandi, hversu lítil endurnýjun væri í stéttinni og að auka þyrfti hlut 

vettvangsnáms kennaranema. Á skólaþingi sveitarfélaga sem haldið var 4. nóvember 2013 

flutti Ingvar fyrirlestur sem hann kallaði Kennaramenntun á krossgötum. Í þeim fyrirlestri 

kemur fram að vettvangsnám sé 14% af grunnskólakennaranámi og að kennarasamtökin hafi 

ályktað um mikilvægi þess að auka hlut vettvangsnámsins. Ingvar bendir á þá staðreynd að 
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árið 2003 bárust 711 umsóknir í grunnskólakennaranámið en árið 2013 voru þær einungis 164. 

Þetta þýðir fækkun um 77 % á 10 árum. Hann tekur sérstaklega fram að laun kennara séu í 

engu samræmi við auknar menntunarkröfur með lengingu námsins. Hann bendir einnig á að 

hlutfall 50 ára og eldri kennara sé sífellt að aukast því árið 1998 var þetta hlutfall um 24% en 

var komið í tæp 37% árið 2001.  

Því miður hefur komið í ljós að áhyggjur þeirra sem vinna að menntun kennaranema voru 

ekki óþarfar. Í heftinu Aðgerðir í menntamálum: Fjölgum kennurum sem  mennta- og 

menningarmálaráðherra (2019) Lilja Alfreðsdóttir gaf út kemur fram að innritun í leik- og 

grunnskólakennaranám hafi dregist saman um 40% frá árinu 2008 til 2018. Þar kemur einnig 

fram að frá 2008 til 2018 hafi brautskráningum B.Ed.-nema í grunnskólafræðum fækkað um 

67%. Frá árinu 2014 til 2018 hafa að meðaltali 90 grunnskólakennarar útskrifast. Til að mæta 

eftirspurn eftir kennurum í framtíðinni þarf árlega að útskrifa 270 grunnskólakennara. Í heftinu 

setur menntamálaráðherra fram tillögur að ýmsum aðgerðum til að mæta þessari þörf. Í fyrsta 

lagi verði nemendum á lokaári í M.Ed námi boðið launað starfsnám frá og með skólaárinu 

2019–2020. Starfsnámið verði að að minnsta kosti 50% starf allt skólaárið og þeir fái greitt 

samkvæmt kjarasamningi. Starfsnámsnemar eiga rétt á leiðsögn reynds kennara og gæti eigi 

þess að þeir fái svigrúm til að vinna lokaverkefnin sín. Í öðru lagi boðar menntamálaráðherra 

námsstyrk til nemenda á lokaári í M.Ed.-kennsluréttindanáminu sem greiðist í tvennu lagi. 

Styrkgreiðslur tengjast lokaskilum á verkefnum og eiga að hvetja nemendur til að ljúka námi á 

réttum tíma (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019).   

Samkvæmt kennsluskrá Háskóla Íslands (2019–2020) bauð Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands M.Ed kennaranemum á þriðja misseri upp á nám er kallast Nám og kennsla − 

Fagmennska í starfi I og II. Vettvangsnámið nær yfir allt skólaárið og lögð er áhersla á að vinnan 

á vetttvangi og námið myndi eina heild. Áhersla er lögð á tengsl náms og kennslu þar sem 

áhersla er lögð á að styðja nemana í móta starfskenningu sína. Kennaranemunum ber að mæta 

í tíma í háskólanum einn eftirmiðdag í viku og fylgja háskólanáminu tilheyrandi verkefnaskil 

sem leitast er við að tengist beint vinnu á vettvangi. Lögð er áhersla á samvinnu 

háskólakennaranna og þeirra sem veita leiðsögn á vettvangi. 

Samstarf allra þeirra sem koma að menntun kennaranema er ákaflega mikilvægt þrátt 

fyrir að um ólíkar stofnanir sé að ræða. Háskólakennarar búa yfir upplýsingum um nám 

kennaranema sem æfingakennarar hafa lítinn sem engan aðgang að. Á sama hátt búa 

æfingakennarar yfir vitneskju um reynslu kennaranema á vettvangi sem háskólakennarar fá 

takmarkað að vita um. Það er nauðsynlegt fyrir alla sem standa að baki námi kennaranemans 

að vinna saman. Endurgjöfin sem þeir fá annars vegar frá háskólunum og hins vegar frá 

æfingakennaranum verður að vera í samræmi. Ef ekki er um samvinnu að ræða er hætt við að 

neminn fái villandi og jafnvel röng skilaboð. Þess vegna er nauðsynlegt að æfingakennarinn og 
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kennarinn í háskólanum vinni saman. Þeir þurfa að sameina kröfur sínar til nemans. Þeir þurfa 

að fylgjast saman með kennslu nemans og vera samstíga í endurgjöf til kennaranemans 

(Hastings, 2010). 

2.2.3 Nýliðar í kennslu 

Það er flókin og mikil vinna fyrir nýja kennara að takast á við starfið á sama hátt og reyndari 

samstarfsmenn þeirra. Skólinn þarf að hafa það í huga að nýliðar koma ekki fullnuma úr 

kennaranáminu. Þeir þurfa áframhaldandi stuðning og kennslu þegar þeir hefja 

kennarastarfið. Nýir kennarar þurfa ekki einungis að takast á við og aðlagast nýja starfinu 

heldur þurfa einnig að kynnast og læra inn á skólamenninguna. Skólamenning hvers skóla 

getur verið afar flókin og óskráð og þess vegna getur hún verið mjög ólík frá einum skóla til 

annars. Þessi menning hefur mikil áhrif á starfsþroska nýja kennarans og þar af leiðandi á 

framtíð hans sem kennara (María Steingrímsdóttir, 2007).  

María Steingrímsdóttir (2007; 2010) framkvæmdi rannsókn á 8 útskrifuðum kennurum 

eftir fimm ár í kennslu. Hún skoðaði hver upplifun þeirra væri á íslensku skólakerfi eftir þessi 

fimm ár, hverjar væntingar þeirra væru til starfsins og hver reynsla þeirra væri. Hinir fáu 

starfsdagar á haustin gerðu það að verkum að nýliðunum fannst starfið hellast yfir sig. Alls 

kyns þáttum þarf að huga að á hinum skamma undirbúningstíma. Huga þarf meðal annars að 

námskrá, námsefni, kennsluaðferðum, námsmati, stjórnun, skráningum og stefnu skólans svo 

fátt eitt sé nefnt. Nýliðarnir höfðu, sem kennaranemar í vettvangsnáminu, áttað sig á ýmsum 

þáttum starfsins sem snéru að kennslu. Hins vegar voru mörg viðamikil störf utan 

kennslustofunnar sem þeir höfðu ekki komið auga á í vettvangsnáminu. Nýliðarnir nefndu 

meðal annars atriði eins og fundi, félagslíf nemenda, foreldrasamstarf, yfirferð alls kyns 

verkefna og vandamál tengd einstaklingum.   

Ýmislegt sem reyndum kennurum finnst eðlilegur hlutur starfsins olli nýliðunum kvíða. Þeir 

nefndu sem dæmi foreldrasamstarf. Þeir áttuðu sig á því að foreldrasamstarf væri afar 

mikilvægt en voru hræddir um að standa ekki undir væntingum. Nýliðarnir nefndu líka aga- og 

bekkjarstjórnum sem kvíðaþátt. María bendir á að gott vinnuumhverfi, þar sem nýliðinn finnur 

fyrir öryggi, hjálpi honum að aðlagast þessari menningu og auki líkur á að þeir nái betri árangri. 

Það er ljóst að skólasamfélagið verður að taka vel á móti nýliðum svo þeir séu ekki afskiptir og 

þurfi að uppgötva hlutina á eigin spýtur. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 má glöggt sjá hversu viðamikið kennarastarfið er. 

Þar kemur líka fram hversu mikil ábyrgð fylgir starfinu. Kennarar þurfa ekki einungis að vera 

fræðarar heldur bera þeir sífellt meiri uppeldisábyrgð gagnvart nemendum sínum. Þar segir: 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum 

og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og 



 

23 

velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni barna 

og ungmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til 

nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, 

örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina börnum og 

ungmennum í námi og mati á því og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða 

lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og 

hvetjandi námsumhverfi. (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13) 

 

Fyrstu árin reynast mörgum nýjum kennurum mjög erfið glíma. Sumir lúta í lægra haldi 

fyrir veikindum, þunglyndi eða brenna út og sumir ákveða jafnvel að yfirgefa kennarastarfið 

sem starfsvettvang. Kennarastarfið er ein af þeim fáu starfsgreinum þar sem nýliðar bera sömu 

ábyrgð og reyndir starfsfélagar. Nýliðar eru jafnvel hræddir við að biðja um aðstoð af ótta við 

að þeir virðist illa undirbúnir eða vanhæfir (Tait, 2008). 

Í fyrrnefndri rannsókn Lilju M. Jónsdóttur (2012a) sem rannsakaði nýliða í kennslu kemur 

margt áhugavert fram. Meðal annars kemur fram í niðurstöðum hennar að eitt af því sem 

nýliðar taka með sér í nýja starfið væri að nýliðarnir hafi sjálfir verið nemendur í 14 ár í grunn- 

og framhaldsskólum. Þessi reynsla, ásamt því sem þeir taka með sér úr kennaranáminu og á 

vettvangi, er það sem mótar hugmyndir þeirra um það hvernig kennarar þeir verða. Nýliðar 

hafa háleitar hugmyndir um það að verða framúrskarandi kennarar í upphafi starfsferilsins. 

Erfiðleikarnir sem nýliðarnir í rannsókn Lilju upplifðu hins vegar fyrsta árið við að reyna að ná 

tökum á starfinu urðu til þess að þeir ýttu nýrri þekkingu sem þeir öðluðust í náminu til hliðar. 

Örþrifaráð þeirra var að nýta þessa fjórtán ára reynslu sína sem nemendur í grunn- og 

framhaldskóla. Lilja bendir á teymiskennslu og faglega leiðsögn sem bestu leiðirnar til að koma 

í veg fyrir þessa þróun hjá nýliðum.   

Le Maistre og Paré (2010) gerðu rannsókn á nokkrum nýútskrifuðum fagaðilum í 

iðjuþjálfun, félagsráðgjöf, þroskaþjálfun og kennslu. Þeir útskrifuðust allir úr sama háskóla og  

fengu allir störf í sama hverfi. Þar af leiðandi hófu allir fagaðilarnir störf sín í eins líku samfélagi 

og hægt var. Aðlögun þeirra allra í starfi gekk mjög vel nema kennaranna. Rannsakendur voru 

ekki lengi að finna ástæðu þess hvers vegna aðlögun kennaranna gekk ekki eins vel og hjá 

hinum fagaðilunum. Allir nema kennararnir fengu umtalsverðan stuðning frá reyndari 

starfsfélögum. Einnig var þess gætt að þeir fengu starfið í smáum skömmtum. Þeir fengu einn 

skjólstæðing í einu og smátt og smátt var bætt við. Nýliðarnir í kennslu fengu lítinn sem engan 

stuðning. Þeir þurftu að takast á við starfið af fullum krafti frá fyrsta degi og upplifðu einangrun 

í kennslustofunni. Þessi uppgötvun þeirra varð til þess að rannsókninni var breytt og ákveðið 

að einblína á upplifun kennara sem voru að hefja sitt fyrsta starfsár. 
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Le Maistre og Paré (2010) skipta upplifun nýliðanna í kennslu í fimm stig: 

• Eftirvæntingin. Nýliðinn er ráðinn í kennslu um vorið og finnur fyrir eftirvæntingu allt 

sumarið. Getur ekki beðið eftir því að nýta allt sem hann hefur lært. 

• Menningarsjokkið. Það er ekki til neitt kennsluhandrit og engin ein lausn til við 

vandamálum sem koma upp. 

• Að lifa af. Nýliðarnir taka einn dag í einu, finna fyrir stöðugri þreytu og vonleysi.  

• Vonbrigðin. Starfið með allri þeirri ábyrgð sem því fylgir er ekki eins og nýliðinn hafði 

gert sér í hugarlund og honum finnst veruleikinn grimmur. 

• Íhugun/endurskoðun. Á þessu lokastigi áttar nýliðinn sig á að starfið er ekki eins og 

hann hélt að það væri. Það er kominn tími til að nota sumarið í að endurskoða 

starfskenninguna. 

Le Maistre og Paré (2010) benda á að í Bandaríkjunum sé brottfall nýliða í kennslu 50% á 

fyrstu fimm árunum í starfi. Það sem er líka mjög athyglisvert er að þeir sem gefast upp eru 

þeir sem skora hæst í náminu. Það er því áhugavert að skoða hverjir það eru sem þrauka og 

gera kennslu að ævistarfi. Rannsókn þeirra bendir til að það séu kennarar sem átta sig á því og 

sætta sig við að hin fullkomna kennslustund sé ekki til. Þetta skýrir líka hvers vegna þeir sem 

fá hæstu einkunnirnar í náminu eru líklegri til að lenda í brottfalli. Ástæðan er hugsanlega sú 

að þeir eru einfaldlega of miklir fullkomnunarsinnar. 

Lilja M. Jónsdóttir (2012a) bendir á að til margra ára hefur það verið á valdi skólastjóra 

hvort þeir greiði reyndum kennurum fyrir að taka að sér leiðsögn nýliða. Hún tekur fram að 

það sé algjörlega óásættanlegt að það hvort nýliðar hafi fengið leiðsögn eða ekki hafi verið 

háð ákvörðunum skólastjóra hverju sinni. Í grein 2.3.12 í kjarasamningi grunnskólakennara frá 

árinu 2018 segir:  

Heimilt er að fela grunnskólakennara leiðsögn nýliða við þann skóla sem þeir starfa 

eða aðra skóla í sama sveitarfélagi. Nýliði telst sá sem ekki hefur verið á föstum 

mánaðarlaunum í að minnsta kosti hálfu starfi við kennslu í eitt ár eða lengur 

einhvern tíma á síðustu fimm árum. Kennari sem tekur að sér leiðsögn nýliða 

samkvæmt ofangreindu fær eina kennslustund á viku í kennsluafslátt fyrir hvern 

nýliða þann tíma sem verkefnið varir. (Samband íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasambands Íslands, 2018) 

María Steingrímsdóttir og Guðmundur Engilbertsson (2018) framkvæmdu megindlega 

rannsókn á 239 kennurum sem voru á sínu fyrsta til þriðja ári í kennslu í janúar 2015.  

Rannsóknin náði bæði til grunn- og framhaldsskólakennara.  Þar var meðal annars kannað 

hvort kennararnir hefðu fengið leiðsagnarkennara fyrsta árið sitt í kennslu. Af nýliðum í 

grunnskóla sem voru tveir þriðju af rannsókninni sögðust 49% hafa fengið leiðsögn og 51% 
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höfðu ekki fengið leiðsögn. Í sömu rannsókn þeirra Maríu og Guðmundar (2018) kom einnig 

fram að 27% nýliðanna hugsuðu alvarlega um að skipta um starf og var ekki marktækur munur 

á milli grunn- og framhaldsskólakennara. 

Fjölmargar innlendar og erlendar rannsóknir benda á að fagleg og skipulögð leiðsögn sé 

ein besta leiðin til að draga úr brottfalli nýliða og auka starfsánægju þeirra. Um þessar 

rannsóknir verður fjallað um í næsta kafla. 

2.3 Skólasamfélagið og móttaka nýliða og kennaranema 

Ljóst er að leiðsagnarkennarinn einn og sér mun aldrei sjá alfarið um móttöku nýliða og 

kennaranema. Skólasamfélagið í heild skiptir miklu máli þegar kemur að móttökunni. Í þessum 

kafla mun ég fjalla um þrennt sem gjarnan er talið hafa mikil áhrif á það hversu farsæll þáttur 

skólasamfélagsins getur verið í móttökunni. Þar er átt við lærdómssamfélag, teymiskennslu og 

skólastjórnendur. 

2.3.1 Lærdómssamfélag 

Hugtakið lærdómssamfélag hefur verið áberandi í skólaumræðunni í mörg ár.  Hugtakið hefur 

verið skilgreint á ýmsan hátt af mörgum ólíkum fræðimönnum. Þessar skilgreiningar eiga það 

flestar sameiginlegt að um sé að ræða hóp fólks sem vinni að því að þróa saman þekkingu sína, 

gildi og sameiginlega sýn til að ná ákveðnu markmiði sem þjónar bæði hagsmunum hópsins og 

einstaklinganna innan hans (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). 

Peter Senge (1990) leggur til grundvallar fimm meginreglur til að stofnanir geti orðið 

lærdómssamfélag. Í fyrsta lagi er það persónuleg hæfni einstaklinganna. Í öðru lagi er talað 

um hugræn líkön. Í þriðja lagi er það teymisvinna og í fjórða lagi er það sameiginleg sýn.  

Fimmta og síðasta reglan og sú sem Senge telur vera þá mikilvægustu er heiltæk hugsun. Með 

heiltækri hugsun er átt við að kennarar þurfa að átta sig á því að þeir eru ekki einungis ábyrgir 

gagnvart sinni kennslu, nemendum eða faggrein. Ábyrgðin sé ekki síður gagnvart öðru 

samstarfsfólki og allri heildinni í skólasamfélaginu. Teymiskennsla, starfendarannsóknir og 

samstarf þvert á skóla eru dæmi um aðferðir til að styrkja og bæta lærdómssamfélagið og miða 

þær allar að því að rjúfa einangrun kennara og hvetja til sameiginlegrar ígrundunar (Senge. 

1990). 

Samvirkir samstarfsmenn líta á sig sem hluta af heild. Þar eru allir einstaklingarnir háðir 

hver öðrum innbyrðis líkt og um keðju sé að ræða. Gæði skólastarfsins byggir á sameiginlegu 

framlagi þeirra og starfsþroski hvers og eins liður í starfsþróun allrar heildarinnar. Þeir eru 

mjög meðvitaðir um það að þeir verða að afsala sér ákveðnu faglegu sjálfstæði til að geta orðið 

hluti af heild. Heildin stendur sameinuð að því að ígrunda og skoða starfið á gagnrýnin hátt 
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með það að leiðarljósi að ný þekkinging verði til og bæti skólastarfið (Trausti Þorsteinsson, 

2001). 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) bendir á að í lærdómssamfélagi skólans eru allir 

mikilvægir þátttakendur, til dæmis kennarar, foreldrar, nemendur, stjórnendur og starfsfólk. 

Hún beinir sjónum sínum aðallega að kennurum og stjórnendum. Bent er á að styrking 

lærdómssamfélagsins sé árangursrík leið til að efla starfsþróun kennara og styrkja jafnframt 

forsendur skólans til umbóta og aukins árangurs. Í lærdómssamfélagi er leitast við að skapa 

nýja þekkingu og aðlaga hana að umhverfi, aðstæðum og nemendum.    

Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara skilgreinir starfsþróun kennara á 

eftirfarandi hátt: 

Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og jákvæðrar 

þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með nemendum og er skipulögð 

í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. Hún hefur skýran tilgang og markmið 

og miðar að því að efla færni og þekkingu starfsfólks skóla og auka gæði í starfi 

þeirra. Hún á sér stað í faglegu lærdómssamfélagi, er augljós og samofinn hluti 

daglegs starfs fagfólks skóla og ber einkenni af menningu samfélags í þróun. Hún 

felur m.a. í sér formlegt nám, innleiðingu í starf á fyrsta starfsári, námskeið, 

rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í þróunarverkefnum, ráðgjöf, ráðstefnur, 

fræðilestur, skólaheimsóknir svo eitthvað sé nefnt. Stefnumiðuð starfsþróun 

stuðlar að aukinni starfsánægju, hefur áhrif á árangur í starfi og minnkar líkur á 

kulnun eða brotthvarfi kennara úr starfi. (Fagráð um símenntun og starfsþróun 

kennara, 2016, bls. 3) 

2.3.2 Teymiskennsla 

Í rannsókn á starfsháttum í grunnskólum sem framkvæmd var í 20 íslenskum grunnskólum á 

árunum 2009-2013 er teymiskennsla skilgreind sem kennsla þar sem tveir kennarar eða fleiri 

eru ábyrgir saman fyrir ákveðnum bekkjum eða námshópum. Kennararnir í teyminu undirbúa 

kennslu saman, kenna saman og sjá saman um námsmat að öllu eða einhverju leyti. 

Andstæðan við teymiskennslu er hin hefðbundna bekkjarkennsla þar sem hver og einn kennari 

ber einn ábyrgð kennslu í bekk eða námshópum (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014).  

Í sömu rannsókn kom í ljós mikill munur á milli bekkjarkennsluskóla annars vegar og 

teymiskennsluskóla hins vegar. Samstarf var algengt í báðum tegundum skóla en mun meiri  

áhersla var lögð á samvinnu í teymiskennsluskólunum. Samstarf í teymiskennsluskólunum var 

mun meira er kom að undirbúningi, námsefnisvali og viðfangsefni kennslunnar. Einnig virtist 
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vera meira um fagleg tengsl kennara í teymiskennsluskólunum auk þess sem kennarar í 

teymiskennsluskólunum voru virkari í að sinna og koma af stað þróunarverkefnum. Með 

þróunarverkefnum eru höfundar rannsóknarinnar að vísa til formlegrar framgöngu á 

skipulögðum þróunarverkefnum sem byggja á markmiðum, leiðum, mati og skýrslugerð. 

Markmið þróunarverkefna er ávallt sú viðleitni að bæta starfshætti skóla. Í 

teymiskennsluskólunum gekk líka mun betur að innleiða óformlegar breytingar í skólastarfinu 

er miðuðu að aukinni samvinnu, breyttu kennsluskipulagi og kennsluháttum (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014).  

Teymiskennsla þar sem kennarar vinna saman að undirbúningi og kennslu getur orðið til 

þess að rjúfa einangrun þeirra auk þess sem slíkt samstarf getur leitt til aukinnar starfsánægju 

og faglegs áhuga (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2017). Ingvar og Ingibjörg benda 

einnig á að mikilvægt sé að gera greinarmun á teymiskennslu og teymisvinnu kennara en 

hvorutveggja kallar á samvinnu kennara. Hægt er að mynda alls konar teymi í skólum og 

teymin eru alls ekki bundin við það að tveir eða fleiri kennarar séu samábyrgir fyrir einum bekk 

eða nemendahópi. Hægt er að vera með faggreinateymi þar sem kennarar sem kenna sama 

fag mynda teymi og einnig árgangateymi þar sem kennarar innan sama árgangs eða skólastigs 

mynda teymi.  

Fleiri rannsóknir benda einnig til þess að teymiskennsla getur dregið úr einangrun 

kennara, til dæmis rannsókn Troen og Boles (2010). Teymiskennslan getur líka aukið samhug 

og stuðning á meðal kennaranna. Hún ýtir undir sameiginlega notkun á efni og hugmyndum, 

og hvetur kennara til að nýta sér styrkleika sína og hæfileika, bæði hver í sínu lagi og saman.  

Ókostir teymiskennslu samkvæmt Troen og Boles (2010) eru í fyrsta lagi hversu mikill tími 

fer í fundi og hversu illa nýttir þeir eru oft, meðal annars sökum ólíks starfshlutfalls 

kennaranna. Einnig er erfitt að tryggja jafnt vinnuframlag allra innan teymisins. Þær benda 

einnig á mikilvægi þess að hafa í huga hvernig teymin geta orðið sterk og árangursrík þegar 

þau eru búin til. Til að kostir teymiskennslu náist fram þarf samvinnan að ganga upp. Þess 

vegna er ekki vænlegt til árangurs að búa teymin til á handahófskenndan hátt án samráðs við 

kennarana. 

2.3.3 Skólastjórnendur 

Skólastjórnendum ber að sjá um faglega forystu hvers skóla fyrir sig. Það hlutverk er 

óumdeilanlegt enda bundið í lögum landsins. Um hlutverk skólastjórnenda segir í Lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 í 7. grein: „Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður 

grunnskóla, stjórnar honum, veitir faglega forystu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart 

sveitarstjórn. Skólastjóri stuðlar að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins.“  Samkvæmt lögum 

um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 
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framhaldsskóla nr. 95/2019 hafa skólastjórnendur einnig það hlutverk að sjá um ráðningar 

kennara við skólann. Það er því nokkuð ljóst að skólastjórendur bera faglega ábyrgð á nýjum 

kennurum sem þeir ráða við skólann sem og kennaranemum sem koma þangað í 

vettvangsnám. 

Skólar eru flóknar stofnanir sem þurfa að vera í stöðugri þróun og fylgja breytingum í 

samfélaginu. Hlutverk skólastjóra sem faglegur leiðtogi er því viðamikið. Á grundvelli laga og 

reglna er það undir hverjum skólastjóra komið hvernig hann mótar hlutverk sitt. Hann ræður 

því hvaða verkefni hann setur í forgang og hvernig hann útdeilir verkefnum. Framsýnn 

skólastjóri þróar skólastarfið í heild sinni í samvinnu við kennara skólans (Börkur Hansen og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018). 

Það er flókið mál að endurbæta skólastarf og einangrun kennara verður ekki auðveldlega 

breytt. Það tekur tíma og þolinmæði að innleiða breytingar í skólastarfi. Það getur því tekið 

langan tíma að fá kennara til að þykja eðlilegt að vinna saman, fylgjast með vinnu annarra og 

breyta eigin vinnubrögðum. Að endurbæta skólastarf snýst ekki bara um að koma inn nýrri 

skólastefnu heldur þarf að breyta öllu umhverfinu og menningunni og þess vegna þurfa allir 

starfsmenn að taka þátt í þeirri innleiðingu (Fullan, 2016). 

Í áðurnefndri rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2007, 2010) á átta nýliðum sem höfðu 

starfað í fimm ár í kennslu var fjallað um upplifun nýliða á stjórnendum. Þar kom fram að 

nýliðarnir upplifðu að skólastjórar og aðstoðarskólastjórar væru lítið sýnilegir í daglegu 

skólastarfi.  Mikil fjarlægð væri milli þeirra og bæði kennara og nemenda. Nýliðarnir upplifðu 

að það væri lítið sem ekkert eftirlit með starfi þeirra. Endurgjöf væri mjög takmörkuð eða nær 

engin og hvatning mjög sjaldgæf. Einnig fannst þeim lítil hvatning til endurmenntunar og sú 

endurmenntun sem boðið var uppá miðaðist við heildina en ekki sérhæfðari þætti 

kennarastarfsins. Þá sögðust nýliðarnir fyrst leita til samkennara eftir aðstoð, síðan 

millistjórnenda eins og fag- og deildarstjóra en allra síðast til skólastjóra. 

2.4 Leiðsögn 

Starfsheitið leiðsagnarkennari er nýtt skilgreint hugatak í íslensku samhengi. Í þessum kafla 

verður gerð greine fyrir hlutverki leiðsagnarkennara samkvæmt niðurstöðum og 

greinagerðum yfirvalda. Einnig verður fjallað um nám fyrir leiðsagnarkennara, kenningar um 

leiðsögn og þau hugtök sem helst er beitt í tengslum við þær kenningar og gætu lýst og nýtst 

í starfi leiðsagnarkennara. Þetta eru hugtökin fagleg ígrundun, seigla, virk hlustun, 

starfskenningin og þróun hennar. Síðast er fjallað um starfendarannsóknir sem nálgun við að 

rýna í eigið starf í samhengi hins nýja starfsheitis leiðsagnarkennara.  



 

29 

2.4.1 Leiðsagnarkennarinn 

Samkvæmt skýrslu frá Fagráði um símenntun og starfsþróun kennara (2016)  er leiðsögn við 

nýliða veikur þáttur í íslensku skólakerfi. Nýliðarnir eru eins ólíkir og þeir eru margir og því þarf 

sveigjanleiki að vera til staðar í leiðsögninni og mikilvægt er að taka mið af þörfum hvers og 

eins. Stuðningurinn getur verið á ýmsa vegu, til dæmis jafningjahópar, þátttaka í þróunarstarfi 

og samvinna milli kennara. Lögð er áhersla á í skýrslunni að þeir sem veiti leiðsögn hafi til þess 

menntun og þekki hlutverk sitt vel. Fagráðið hvetur því til að áfram verði boðið upp á nám í 

starfstengdri leiðsögn og að aðstæður séu til staðar svo kennarar geti sinnt þessu námi 

samhliða starfi sínu. Bæði nýliðinn og leiðsagnarkennarinn þurfa að hafa skilgreindan tíma 

innan vinnutímans til að tryggja svigrúm fyrir leiðsögnina. Ávinningurinn við faglega og 

skipulagða móttöku nýliða sé minna brottfall og aukin fagmennska í skólum.  

Í  heftinu Aðgerðir í menntamálum: Fjölgum kennurum (mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2019) kemur fram í því sem kallast „Aðgerð 3“ að leiðsagnarkennarar skipti 

höfuðmáli þegar kemur að brottfalli nýliða sem sé mest fyrstu þrjú árin í starfi. Í heftinu 

(mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019) segir að ráðuneytið muni styrkja HÍ og HA til að 

fjölga þeim kennurum sem útskrifist með starfstengda leiðsögn sem sérhæfingu. Námið sem 

er þrjú misseri (diplóma á meistarstigi) skuli vera sniðið að þörfum starfandi kennara.  

Boðið er upp á 30 eininga viðbótardiplómanám í starfstengdri leiðsögn – kennsluráðgjöf, 

sem og 120 eininga meistaranám sem lýkur með M.E.-gráðu. Í kennsluskrá Háskóla Íslands 

(e.d.) er náminu lýst á eftirfarandi hátt: 

Námið er ætlað kennurum í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum, 

ráðgjöfum í skólaþjónustu og öðru fagfólki á sviði kennslufræða, uppeldis og 

menntunar. Með sérhæfingunni er komið til móts við brýna þörf á sérstakri 

menntun fyrir þá kennara og ráðgjafa sem annast starfstengda leiðsögn í skólum, 

sérstaklega með nemendum í vettvangsnámi, nýliðum í kennslu og reyndari 

kennurum. Krafist er tveggja ára kennslureynslu við inntöku í námið. (Háskóli 

Íslands, e.d.) 

Á heimasíðu háskólans er einnig gerð grein fyrir markmiðum námsins, tilgangi og gildi 

þess fyrir skóla: 

Markmiðið er að efla leiðsagnarhæfni þeirra sem annast starfstengda leiðsögn og 

ráðgjöf við kennara og skóla á sviði kennslufræði, uppeldis og menntunar. Sjónum 

er einkum beint að hlutverki kennsluráðgjafa, skólaþjónustu og kennara sem 

annast leiðsögn í starfi s.s. til kennaranema í vettvangsnámi, nýrra kennara eða 

samkennara í skólaþróun. Leiðsögninni er ætlað að efla starfshæfni og fagmennsku 
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einstaklinga, hópa og starfseininga út frá hugmyndafræði lærdómssamfélags. 

(Háskóli Íslands, e.d.) 

Greinilegt er að stjórnvöld sjá hag sinn og þörf fyrir að mennta reynda kennara í 

starfstengdri leiðsögn því að á sömu heimasíðu Háskóla Íslands (e.d.) eru eftirfandi skilaboð 

frá yfirvöldum:  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið veitir starfandi kennurum námsstyrk til að 

stunda nám í starfstengdri leiðsögn og kennsluráðgjöf. Styrkurinn nemur allt að 

150 þúsund kr. miðað við þriggja missera samfellt nám. Sækja þarf um styrkinn 

fyrir hvort skólaár fyrir sig og nauðsynlegt er að staðfesting skólastjórnenda um 

störf viðkomandi fylgi umsókn. (Háskóli Íslands, e.d.) 

Það var mikið gleðiefni okkar sem höfum annast móttöku nýliða og kennaranema þegar 

grunnskólakennarar fengu fregnir af nýju starfsheiti. Þorgerður Diðriksdóttir, formaður félags 

grunnskólakennara, sendi tölvupóst til félagsmanna þann 31. maí 2019  (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2019) og kynnti nýjan samning þar sem nýtt starfsheiti innan félagsins var 

lögfest. Í samningnum kemur meðal annars eftirfarandi fram: 

• Nýtt starfsheiti leiðsagnarkennara:  

Samningsaðilar eru sammála um að taka upp eftirfarandi starfsheiti 

leiðsagnarkennara.  

• Skilgreining á hugtakinu leiðsagnarkennari  

Kennari sem tekur að sér leiðsögn við starfsnámsnema, nema/vettvangsnema og 

nýliða í starfi ber starfsheitið leiðsagnarkennari. Leiðsagnarkennari er faglegur leiðtogi 

í lærdómssamfélagi grunnskóla og er/getur verið starfandi kennurum til ráðgjafar 

þegar kemur að starfsþróun og endurmenntun. Starf við leiðsögn skal aldrei vera 

minna en 20% starfshlutfall og er alltaf tímabundið til eins skólaárs í senn. Skilyrði er 

að leiðsagnarkennari  hafi a.m.k. þriggja ára starfsreynslu og leyfisbréf til kennslu í 

grunnskóla.  

Viðfangsefni leiðsagnarkennara skulu útfærð nánar að frumkvæði skólastjóra í 

hverjum grunnskóla fyrir sig í samráði við kennara sem falið er að sinna leiðsögn. 

Starfið skal þá taka mið af umfangi leiðsagnar s.s. útfrá fjölda nema, nýliða eða annarra 

þeirra verkefna sem kunna að snúa að hlutverki leiðsagnarkennara sem faglegur 

leiðtogi í lærdómssamfélagi grunnskóla.  

(Samband íslenskra sveitafélaga, 2019) 

Hobson o.fl. (2009) benda á að rannsóknir á góðri og faglegri leiðsögn sýna fram á að hún 

sé árangursrík og nauðsynleg leið til þess að styðja við innleiðingu nýliða í kennslu. Sýnt hefur 

verið fram á að leiðsögnin dragi úr einangrun nýliðans. Leiðsögnin eykur líka sjálfsöryggi 
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nýliðans og styrkir hann í að leysa úr vandamálum á eigin forsendum. Helsti ávinningur góðrar 

leiðsagnar samkvæmt rannsóknum er stuðningur við nýliðann á tilfinningasviðinu (Hobson 

o.fl., 2009). Stuðningur á þessu sviði hjálpar nýliðanum við að vinna úr erfiðleikum um leið og 

stuðningurinn eykur sjálfsöryggi hans og starfsánægju.  

Ýmislegt bendir líka til þess að leiðsagnarkennarar hagnist sjálfir á leiðsögninni, bæði 

persónulega og faglega. Leiðsögnin verður gjarnan til þess að þeir fara í sjálfskoðun og 

ígrundun gagnvart starfi sínu. Með leiðsögninni fá þeir kærkomið tækifæri til að ígrunda starfið 

sitt. Einnig hefur nýliðinn sem er nýkominn úr námi ýmislegt fram að færa sem gagnast 

leiðsagnarkennaranum. Á þann hátt fá þeir nýjar hugmyndir og sjá starfið sitt í nýju ljósi í 

gegnum leiðsögnina. Þeir þjálfa einnig samskiptafærni sína og efla skilning sinn á áskorunum 

og erfiðleikum nýliðans. Rannsóknir benda einnig á að leiðsagnarkennarinn upplifi sjálfur 

minni einangrun. Þeir njóti samvinnunnar og samskiptanna í leiðsögninni. Þeir upplifa aukið 

sjálfsöryggi í starfinu sínu og virðast bæta samskipti sín við bæði nemendur og samstarfsfólk. 

Rannsóknir benda jafnframt til þess að leiðsagnarkennarar upplifi stolt og ánægju gagnvart 

leiðsögninni ef hún reynist árangursrík (Hobson o.fl., 2009). 

Kjarni leiðsagnar eru samskipti á félagslegum grunni. Með samskiptum í leiðsögn er ekki 

einungis átt við samtal á milli tveggja eða fleiri einstaklinga heldur þarf einnig að hafa í huga  

hið óyrta, svo sem líkamstjáningu og framkomu. Tengslin sem skapast í þessum samskiptum 

eru það sem skiptir mestu máli. Það að ná að skapa trúnað, virðingu og traust í þessum 

samskiptum skipir höfuðmáli til að skapist góð samvinna á milli aðila í leiðsögninni (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). 

2.4.2 Fagleg ígrundun 

Korthagen (2004) tengir hugtakið faglega ígrundun við náms- og vitsmunaþroska einstaklinga. 

Til að þroskast sem fagmaður verða einstaklingar að ígrunda reynslu sína með öðrum.  

Það er nauðsynlegt að ígrunda starfið á kerfisbundinn hátt. Faglegar umræður kennara um 

starfið eru mikilvæg leið til þess að efla og þróa skilning þeirra á starfinu. Með umræðunum 

getur kennarinn bætt við þekkingu sína á starfinu og mótað væntingar sínar til starfsins. 

Kennarar sem ígrunda reglulega um starfið fá einnig fleiri hugmyndir um hvernig hægt sé að 

nálgast viðfangsefni á ólíkan hátt, sem og að leysa úr ágreiningi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Samkvæmt Korthagen (2013) er grunnurinn að ígrundun að flæði sé á milli hugsana, 

langana og tilfinninga. Einstaklingur sem tengir til dæmis ekki tilfinningar sínar við reynslu sína 

nær ekki þessu flæði og getur lent í þroti. Með faglegri og markvissri ígrundun er hægt að bæta 

þetta flæði á milli hugsana, langana og tilfinninga. Ef flæðið er gott geta kennarar áttað sig 

betur á starfinu, unnið úr erfiðri reynslu og þróað starfskenningu sína. Þess vegna er ígrundun 

afar mikilvæg í leiðsögn.   
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Ígrundun felst í því að kennarar rýna í reynslu sína, upplifun, þekkingu, ríkjandi hugmyndir 

og sannfæringu stöðugt og á gagnrýninn hátt. Í starfi kennara koma upp vandamál og álitamál 

sem þeir verða að velta fyrir sér í þeim tilgangi að bæta eigin starfshætti og til að þróast í 

starfinu. Þeir geta gert það með öðrum einstaklingum, í hópum eða með sjálfum sér. Kennarar 

sem ígrunda starfs sitt reglulega þróa með sér hæfni og gagnrýna sýn sem gerir það að verkum 

að þeir bregðast skjótt og faglega við þegar upp koma óvænt atvik í starfinu (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). 

Forsenda ígrundunar eru samtöl. Tilgangurinn með samræðunum er að ígrunda saman, 

heyra önnur sjónarmið, leita lausna á raunverulegum vandamálum og á þann hátt þroskast 

faglega. Grunnurinn að því að dýpka skilning sinn á starfinu er að heyra hugmyndir annarra og 

meðtaka þær. Með ígrunduninni gerir kennarinn sér grein fyrir gildum sínum í starfi. Hann 

skoðar eigin sjónarmið og ber þau saman við sjónarmið annarra. Notkun virkrar hlustunar í 

þessum samtölum skiptir höfuðmáli. Leiðbeinandinn þarf að vita hvenær eigi að spyrja 

spurninga og hvernig spurningar eigi að nota. Forðast ber að nota ráðleggingar þegar kennarar 

ígrunda saman. Ráðleggingar geta oft virkað sem ytra eftirlit auk þess sem leiðbeinandinn fer 

oft með ráðleggingum sínum að setja öðrum markmið og á þann hátt gera hugmyndir sínar og 

skoðanir mikilvægari en hugmyndir annarra. Það sem virkar fyrir einn þarf ekki endilega að 

virka hjá einhverjum öðrum og þess vegna er ekki hægt að finna einhverja allsherjarlausn fyrir 

alla (Charteris og Smardon, 2013). 

Í vettvangsnáminu er mjög algengt að kennaranemar vinni saman í pörum. Það má því 

segja að þar fái þeir sína fyrstu reynslu í teymiskennslu. Hastings (2010) bendir á mikilvægi 

þess að kennaranemar ígrundi saman. Þeir deila reynslu sinni í kennslunni saman og læra hver 

af öðrum. Í flestum tilfellum er samtal þeirra og úrvinnsla af reynslunni rædd í trúnaði.  

Kannanir sýna að kennaranemar sem geta spjallað saman og unnið úr reynslu sinni upplifa 

æfingakennslu sem mun jákvæðari reynslu Í öðru lagi skapa umhverfi fyrir kennarann auk þess 

sem þessi samvinna virðist einnig verða til þess að æfingakennslan verði mun lærdómsríkari 

(Hastings, 2010).   

2.4.3 Seigla 

Le Cornu (2009) bendir á þá staðreynd að hátt hlutfall kennara hættir eða brennur út á fyrstu 

fimm árum í starfi. Það hefur orðið til þess að fræðimenn horfa í auknum mæli til hugtaksins 

„seiglu“ (e. resilience) í tengslum við kennarastarfið. Nýliðar sem aðlagast starfinu vel virðast 

búa yfir þessum þætti. Seiglan gerir það að verkum að þeir mynda stuðningsnet í kringum sig 

og fá þannig aðstoð við að standa frammi fyrir hinum ólíku aðstæðum sem þeir lenda í fyrstu 

árin í starfi. Niðurstaða hennar er því sú að seiglan sé einn mikilvægasti eiginleiki nýliðans.  
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Seiglan gagnast ekki bara nýliðanum heldur benda rannsóknir til að seiglan sé hæfileiki 

sem einnig er gagnleg reyndari kennurum, einkum hvað varðar gæði kennslunnar, hún eykur 

starfsgleði þeirra og hæfileikann til að takast á við síbreytilegar aðstæður í starfi (Le Cornu, 

2009). Einnig verða kennarar sem sýna seiglu í verki góðar fyrirmyndir nemenda sinna. Það er 

viðurkennt að sífellt eru gerðar meiri og meiri kröfur til tilfinningahæfni kennara og miklar 

breytingar hafa orðið á starfsskilgreiningu þeirra eins og rætt var hér að framan. Á sama tíma 

vex umræðan um mikilvægi seiglu í fari kennarans. Ef seiglan er til staðar þá hlýtur að vera 

hægt að þjálfa hana upp. Le Cornu (2009) hefur dregið saman þrjár leiðir sem hægt er að nota 

til þess að þjálfa upp seiglu hjá nýliðum. Í fyrsta lagi að búa til aðstæður þar sem þeir geta 

fengið jafningjastuðning. Þar geta nýliðarnir borið saman bækur sínar og leiðbeint hver öðrum. 

Í öðru lagi að skapa umhverfi fyrir kennarann þar sem ákveðin viðhorf og hæfni í starfinu eru 

rædd og þjálfuð. Í þriðja og síðasta lagi að skilgreina hlutverk allra sem taka þátt í leiðsögninni. 

Þess má geta að í umfjöllun um mikilvægi seiglunnar í starfi kennarans bendir Tait (2008) 

á að mikið hefur verið skrifað um þá þætti sem buga nýliðann og valda honum streitu, svo sem 

hve yfirgripsmikið hlutverk kennarans er, misvægi milli væntinga og raunveruleikans, 

einangrun og skort á stuðningi. Minna hefur verið fjallað um styrkleika þeirra sem halda áfram 

og eflast við hverja raun og ljóst er að það vantar frekari rannsóknir á því sviði. Það eru þessir 

þættir sem leiðsagnarkennarar þurfa að greina og efla af fremsta megni.  

2.4.4 Virk hlustun 

Að hlusta af athygli og áhuga er mikilvægur eiginleiki góðs leiðbeinanda (Weger, 2014). Í því 

felst að sá sem hlustar veitir þeim sem talar alla athygli sína og leggur sig einlæglega fram við 

að heyra og túlka það sem viðmælandi segir, en leiðir hann líka áfram í frásögninni með 

viðeigandi spurningum. Þannig þarf hlustandinn að sýna ekki bara áhuga með spurningum 

heldur einnig með líkamstjáningu eins og svipbrigðum. Gott getur verið að endurtaka eða 

umorða það sem viðmælandinn hefur sagt svo viðmælandi geti brugðist við ef hann telur 

hlustandann ekki skilja frásögn sína rétt. Eins er mikilvægt að góður hlustandi hafi hemil á 

athugasemdum eða gagnrýni áður er viðmælandi hefur lokið frásögn sinni  og gefi þannig 

viðmælanda það svigrúm sem hann þarf til að koma frásögn sinni óhindrað til skila (Mineyama, 

Tsutsumi, Takao, Nishiuchi og Kawakami, 2007). 

Markmiðið með virkri hlustun getur verið misjafnt frá einu tilviki til annars. Barker og 

Watson (2000) útskýra fjórar tegundir hlustenda í þessu samhengi. Þær eru: 

1. Persónumiðaður hlustandi. Hann veitir viðmælanda sínum óskerta athygli og leggur 

mikla áherslu á þann sem er að tala. Hann reynir af fremsta megni að setja sig í spor 

viðmælandans og hans tilfinningar. Færni hans liggur í að ná nánum tengslum og áhugi hans á 

viðmælanda er mjög einlægur. Ókosturinn við persónumiðaða hlustandann er að honum 
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hættir til að vera meðvirkur með ráðþeganum. Persónumiðaði ráðgjafinn sem oft er mjög fær 

í að mynda tengsl við ráðþega á það til að hafa áhyggjur af ráðþeganum og missa jafnvel sjónar 

á mistökum hans. 

2. Verkefnamiðaður hlustandi. Hinn verkefnamiðaði hlustandi hefur lítinn áhuga á 

tilfinningum og áhyggjum viðmælandans. Áhersla hans er á verkefnin og framkvæmd þeirra. 

Hann vill ná fram skýrum upplýsingum sem aðeins snúa að verkefnunum. Hann vill koma sér 

að kjarna málsins og hefur lítið umburðalyndi fyrir hártogunum og því sem kemur 

verkefnunum ekki við. Hann á það til að grípa fram í og vera óþolinmóður og virkar sem 

gagnrýninn á aðra. 

3. Innihaldsmiðaður hlustandi. Hinn innihaldsmiðaði hlustandi vill fá nákvæmar 

upplýsingar. Hann leitar eftir heimildum til að staðfesta upplýsingarnar sem hann fær og leitast 

við að kafa djúpt. Hann vill gjarnan fá dæmi til að vera viss um að hann skilji frásögnina rétt og 

hefur gaman af samtölum. Fyrir honum eru ákvarðanir ekki léttvægar. Til þess að taka 

ákvörðun þarf að safna áreiðanlegum upplýsingum og gögnum svo hægt sé að taka upplýsta 

ákvörðun. 

4. Tímamiðaður hlustandi. Eins og nafnið gefur til kynna snýst þessi tegund hlustunar um 

tímastjórnun. Skipulagið á tímanum skiptir hann öllu máli og hann er mjög meðvitaður um það 

hvernig tíminn líður. Hann getur hlustað af athygli og einlægni á persónuleg mál sé það inna 

tímarammans. Þegar tíminn er að renna út fer hann að ókyrrast og hlustunin fjarar út. 

Tímastjórnunin gerir það að verkum að viðmælandinn geti ekki náð að tjá sig óheflað og 

umræðuefni fá ekki þá athygli sem þau þurfa. 

Aðstæður hverju sinni ráða því hvaða tegund hlustunar er notuð. Það hefur ekkert með 

persónu hlustandans að gera. Hugsanlega tekur tímamiðaði hlustandinn við ef hlustandinn 

þarf að mæta í kennslu eftir hálftíma. Persónumiðaðri hlustandi er væntanlega meira notaður 

í frítíma með nánum einstaklingum. Í leiðsögn eftir kennslu er líklegt að beitt sé 

innihaldsmiðaðri hlustun. Flestir eiga það líka til að hlusta á gagnrýninn hátt á vandamál 

samstarfsmanna. Auk þess koma líka fyrir tímar það sem hlustandinn vill fá skilvirkar 

upplýsingar þegar verið er að leysa verkefni (Barker og Watson, 2000). 

2.4.5 Starfskenningin 

Hugtakið starfskenning er fremur nýtt af nálinni þótt færa megi fyrir því rök að hún hafi líklega 

alltaf verið ómeðvituð og til staðar hjá kennurum. Hugtakið starfskenning kemur ekki fyrir í 

lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) en kemur hins vegar fyrir einu sinni í gildandi Aðalnámskrá 

í kafla um erlend tungumál og þá í sambandi við námsmat: „Með markvissu námsmati, 

athugunum og ígrundun öðlast kennarinn skilning á námsferli nemenda og eigin 

starfskenningu“ (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 136). 
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Íslenskir fræðimenn hafa rýnt í þróun starfs kennara víða um heim og í því ljósi lagt áherslu 

á að efla rýni kennara í eigin starfskenningu í allri leiðsögn (Hafdís Guðsjónsdóttir, 2004). Hér 

á landi virðist rannsóknum á starfskenningu kennara vera að fjölga síðustu árin. Þessar 

rannsóknir eru af ýmsum toga en snúast allar um starfsþróun kennara þar sem sjónum er beint 

að eigin hugmyndum um stafið, viðhorf til þess og gildin sem liggja til grundvallar. Dæmi um 

nýlegar rannsóknir má nefna rýni er í eigið starf og stafskenningu sem hluta af 

starfendarannsókn (Vigdís Þyrí Ásmundsdóttir, 2012), ígrundun kennara á eigin starfskenningu 

(Sigurrós Erlingsdóttir, 2013) og greiningu á fagmennsku kennara sjálfra (Hjördís Kvaran 

Einarsdóttir, 2017). Skilgreining á hugtakinu starfskenning kennara getur því haft 

blæbrigðamun eftir fræðimönnum en verður hér rætt í samhengi þess hvernig megi stuðla að 

þroska nýliðans í kennslu.  

Handal og Lauvås (1983) telja starfskenninguna vera grundavallarhugtak þegar kemur að 

leiðsögn kennanema og nýliða. Þeir skilgreina starfskenninguna sem þær hugmyndir sem 

kennarar hafa um starfið og kemur fram í öllum athöfnum þeirra í starfinu. Kenningin er 

persónulegur og faglegur grunnur sem kennarar byggja starf sitt á. Hún mótast af 

siðferðiskennd, gildum, skoðunum og viðhorfum sem jafnvel ná aftur til barnæskunnar. 

Faglegi grunnurinn mótast af námi þeirra, reynslu og ígrundun með öðrum. Í leiðsögninni 

verður starfskenningin að verkfæri og þróun hennar verður markmið með leiðsögninni. Þeir 

mæla með þeirri aðferð að nota hugtök úr starfskenningunni á myndrænan hátt til að hvetja 

kennara til að ígrunda og ræða starfskenningu sína. Markmið leiðsagnarinnar er að 

starfskenningin verði meðvituð og fái tækifæri til að þróast.  

Það að kennarar þekki eigin starfskenningu og geti rætt hana við aðra kennara er af 

mörgum talið vera forsenda þess að kennarar vaxi í starfi og nái að þróa það til betri vegar. 

Starfskenning hvers kennara er mjög persónubundin og hún er í stöðugri þróun hjá hverjum 

og einum. Starfskenningin er mynduð af nokkrum þáttum sem spinnast saman, meðal annars 

af siðferðilegum gildum kennarans, fræðilegu námi hans og reynslu í starfi. Samræður og 

ígrundun um starfskenninguna með öðrum kennurum hafa líka sín áhrif á starfskenninguna. Í 

ljósi þess hversu persónuleg starfskenningin er, er ljóst að sjálfsmynd og tilfinningar hvers og 

eins hafa sín áhrif á mótun hennar (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). 

2.4.6 Starfendarannsóknir 

Ýmis verkfæri í starfendarannsóknum nýtast í leiðsögn og þau geta hjálpað nýliðum til að 

skoða reynslu sína og upplifun af starfinu á mjög ólíka vegu. Starfendarannsóknir þurfa ekki að 

vera formlegar og þau verkfæri sem falla undir starfendarannsóknir nýtast alla starfsævina. 

Í starfendarannsóknum beinir rannsakandinn athyglinni að eigin starfsháttum í þeim 

tilgangi að skilja betur sitt eigið starf og þróa það til betri vegar. Kennarar eiga það til að þróa 
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með sér óæskilega starfshætti sem þeir festast í ár eftir ár. Starfendarannsóknir geta komið í 

veg fyrir slíka þróun. Það sem er tekið til skoðunar og prófað í verki býr áfram með viðkomandi 

og verður lifandi þekking sem birtist í athöfnum hans, viðbrögðum og viðmóti. Þess vegna er 

mikilvægt fyrir kennara að hittast og ræða saman um starfið. Á þann hátt miðla þeir 

hugmyndum, þekkingu og reynslu sem aðrir geta nýtt sér. Samtal og ígrundun með öðrum 

eykur skilning á kennarastarfinu og meðvitund um eigin starfskenningu. Þekkingin sem áður 

var séreign kennarans verður sameign allra þeirra sem taka þátt í starfendarannsókninni. Í 

starfendarannsóknum kennara er tilgangurinn að skoða með öðrum það sem gerist inni í 

kennslustofunni og á þann hátt stuðla að aukinni fagmennsku kennara og skólaþróun (Hafþór 

Guðjónsson, 2011). 

Í starfendannsóknum er gagna aflað á svipaðan hátt og í öðrum rannsóknum. Eini 

munurinn er sá að í starfendarannsóknum er kennarinn rannsakandi, rannsóknarefnið og sér 

um að afla gögnum. Dæmi um gagnaöflun í starfendarannsóknum eru: 

Dagbækur. Mjög mikilvæg gögn í starfendarannsóknum eru dagbækur kennara. Þar skrá 

kennarar meðal annars vangaveltur sínar, atburði, ígrundun og upplýsingar. Dagbækurnar 

þurfa að vera skipulagðar og dagsettar, auk þess sem skráning þeirra þarf að vera nokkuð 

regluleg. 

Athuganir. Erfitt getur reynst fyrir kennara að gera athuganir á eigin starfi. 

Myndbandsupptökur geta verið gagnlegar eða jafnvel að fá aðra kennara til að fylgjast 

með kennslunni. Einnig geta gátlistar verið gagnlegir. 

Ljósmyndir. Til að sýna hvað fólk gerir og hvaða breytingar hafa orðið hafa ljósmyndir 

reynst gagnlegar. Þær nýtast líka til að skrásetja atburði, til upprifjunar og umræðu. 

Áþreifanleg gögn. Mikilvægt er að halda utan um áþreifanleg gögn, svo sem bréf til og frá 

foreldrum, verkefni nemenda og skipulagsblöð af ýmsu tagi. 

Viðtöl. Sökum eðlis starfendarannsókna eru viðtöl yfirleitt óformleg. Þar er spurt hvers 

vegna fólk gerir hlutina á einn hátt eða annan, hver upplifun þess sé og hvað sé mikilvægt. 

Þar er líka reynt að skilgreina ákveðið ástand eða aðstæður. 

Myndbandsupptökur. Kennarar geta tekið upp til dæmis eigin kennslustundir og skoðað 

þær með öðrum til ígrundunar. Þeir geta líka skoðað athafnir sínar og borið þær saman 

við eigið gildismat og hugmyndir.  

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009) 

Lykilatriðið í starfendarannsóknum samkvæmt McNiff og Whitehead (2005) er að 

rannsakandi sem skoðar sjáfan sig í starfi sé sjálfsgagnrýninn. Rannsakandinn þarf að skoða 

hvort hann sé að starfa samkvæmt gildum sínum og hvaða hugmyndir séu á bak við athafnir 
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hans, á gagnrýninn hátt. Í krafti reynslunnar er hægt að skapa nýja þekkingu og setja fram 

kenningar sem byggðar eru á eigin reynslu.  

Nýliði í kennslu kemur uppfullur af hugmyndum úr náminu sem hann ætlar að nýta í 

kennslu. Hann þarf einnig að kynnast skólamenningunni og aðlagast veruleikanum í skólanum. 

Hann þarf líka að kynnast nemendum með ólíkar þarfir, sem búa við misjafnar aðstæður og 

eru með mismikla getu. Hvernig honum gengur að aðlagast starfinu snýst ekki síður um það 

hvernig hann nýtir reynslu sína og upplifun í kennslu til frekara náms og að hann fái tækifæri 

til að skoða og meta reynsluna og ræða við aðra. Enn fremur að skoða á þann hátt með öðrum 

hvað gekk vel og hvað hefði mátt gera öðruvísi. Nýliðar sem fá þetta tækifæri eru líklegri til að 

verða meðvitaðri um starfskenningu sína og starfshugmyndir (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

2.5 Kenningar um leiðsögn og ráðgjöf 

Hér verða skoðaðar kenningar um leiðsögn sem geta nýst leiðsagnarkennurum. Ragnhildur 

Bjarnadóttir (2015) hefur flokkað leiðsagnarkenningar í fjóra flokka sem sagt verður frá hér. 

Ljóst er af því sem á undan hefur verið fjallað um að leiðsögn snýst að miklu leyti um ráðgjöf.  

Carl Rogers (1961) hefur greint sjö stig í ráðgjafarferlinu. Þessi stig Rogers útskýra hvers vegna 

sumir hafna ráðgjöf og aðstoð en aðrir ekki. Kenning Rogers varpar líka ljósi á það ferli sem 

ráðgjöfin fer í gegnum. 

2.5.1 Fjórir flokkar leiðsagnarkenninga 

Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) fjallar um fjóra helstu flokka sem hún kallar leiðsagnarstefnur. 

Flokkarnir fjórir eiga ýmislegt sameiginlegt, svo sem að góð tengsl eða samskipti séu 

nauðsynleg á milli þeirra sem veita og fá leiðsögnina. Umburðarlyndi, virk hlustun og hvatning 

eru líka hugtök sem koma fyrir í öllum fjórum leiðsagnarstefnunum. Að mati Ragnhildar eiga 

þessar leiðsagnarstefnur bæði við um nýliða og kennaranema. Í umfjöllun um þessar fjórar 

stefnur hér fyrir neðan verðar nýliðarog kennaranemar kallaðir einu nafni nafni ráðþegar. Hér 

verður fjallað um hverja og eina stefnu í stuttu máli, hvert aðalmarkmiðið með hverri og einni 

er og enn fremur verður fjallað um helstu gagnrýni sem þær hafa fengið.  

1. Ígrundun um starfið og eigin starfskenningu. Hér er lög áhersla á að ráðþeginn læri af 

reynslunni í gegnum starfið. Leiðsögnin felur aðallega í sér að styðja og ögra ráðþeganum. 

Samkvæmt þessum flokki ber leiðsagnarkennaranum að ýta undir ígrundun ráðþegans í 

gegnum reynslu hans í starfinu með samtali. Á þann hátt er gert ráð fyrir að ráðþegar öðlist 

skilning og ábyrgð sem starfinu fylgir og móti á þann hátt sína eigin starfskenningu. Ígrundun 

er því bæði aðferð hér og markmið. Þessi flokkur hefur helst verið gagnrýndur fyrir að vera of 

einstaklingsmiðaður og að of mikil áhersla sé á þá sýn að þekking verði til í félagslegum 

samskiptum. Einnig er líka erfitt að meta hvort ígrundun hafi átt sér stað.  
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2. Lærlingurinn verður meistari. Í þessari stefnu er leiðsagnarkennarinn fyrirmyndin sem 

býr yfir mikilli reynslu og hefur djúpa þekkingu á starfinu. Leiðsögnin felst ekki eingöngu í 

samræðum heldur einnig í virkri þátttöku ráðþegans í skólasamfélaginu. Kenningar í þessum 

flokki eru mjög vinsælar og talið er að þær eigi mikinn þátt í háværum kröfum um aukinn hlut 

vettvangsnáms í starfsnámi. Vettvangurinn skiptir höfuðmáli og hlutverk leiðsagnarkennarans 

er að styðja við nemann þannig að hann verði smátt og smátt hæfari í starfinu. Takmarkmið 

með þessari stefnu er að ráðþeginn verði að lokum fullgildur meistari á sínu sviði. Kenningar í 

þessum flokki hafa helst verið gagnrýndar fyrir það að leiðsögnin taki of mikið mið af ríkjandi 

gildum og viðhorfum. Einnig hefur verið bent á að þessar kenningar hafi upphaflega verið 

þróaðar í tengslum við verkmenntun og að þær hafi ekki sannað gildi sitt þegar nám byggist á 

huglægum fræðum. 

3. Persónulegur styrkur og félagsleg hæfni kennarans. Í stuttu máli er hlutverk 

leiðsagnarkennarans hér að styrkja sjálfstraust ráðþegans, efla trú hans á eigin hæfni og hjálpa 

honum við að leita lausna á vandamálum. Hér er hugtakið seigla í stóru hlutverki og markmið 

kenninganna að efla persónulegan styrk ráðþega í hinu erfiða kennarastarfi. Fleiri hugtök 

koma líka við sögu, svo sem sjálfstraust, samskipta- og tengslahæfni og fagvitund. Skortur á 

þessum eiginleikum er helsta vandamál nýliða í starfi. Í þessum kenningum er áhersla á góð 

tengsl á milli leiðsagnarkennara og ráðþega. Einnig er talið mikilvægt að ráðþegi kynnist ólíkum 

námssamfélögum og samvinnu með jafningjum. Helsti ókostur kenningarinnar er að of mikil 

áhersla er lögð á persónulegan þroska án þess að gert sé ráð fyrir áhrifum frá menningu og 

aðstæðum.     

4. Leiðsögn – afl í kennaramenntun og skólaþróun. Í þessum flokki leiðsagnar fer áherslan 

frá leiðsagnarkenningunum yfir á skólasamfélagið. Þessar kenningar gera ráð fyrir mikilli 

samvinnu allra í skólasamfélaginu og  að leiðsagnarkennarinn sé einn af þeim þátttakendum 

enda hluti af skólasamfélaginu. Skilningurinn á starfinu á sér stað bæði í félagslegum 

samskiptum og í menningartengslum. Kjöraðstæður fyrir kenningar í þessum flokki eru í 

teymisvinnu. Í teymsvinnunni verður þekkingin og skilningurinn að sameiginlegri merkingu 

allra í teyminu. Hér er lögð áhersla á tvö hugtök, jafningjaleiðsögn og faglegt námssamfélag.  

Helsta markmiðið með þessum kenningum er að allir sem koma að leiðsögninni læri og því 

verði leiðsögnin hluti af skólaþróun. Helsta gagnrýnin sem þessar kenningar fá er að 

útfærslurnar séu óljósar og markmiðin of víðtæk. Flestar kenningar um leiðsögn eru með 

samskipti sem hinn rauða þráð en í þessum kenningum virðist vanta persónulega þáttinn í 

leiðsögninni (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

Leiðsagnarkennarar verða að átta sig á þessum kenningum og hvaða flokkur hentar þeim 

best og þeir vilja fylgja. Reyndar er mín reynsla sú að í leiðsögn ólíkra einstaklinga er ekki hægt 
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að fylgja ákveðnum flokki. Stundum nýtir maður í leiðsögn jafnvel ýmsa þætti úr öllum 

flokkunum fjórum í leiðsögn hjá sama einstaklingnum. 

2.5.2 Stigin sjö í ráðgjafarferlinu 

Rogers (1961) velti fyrir sér hvað þyrfti að eiga sér stað til að ráðgjöf við einstaklinga bæri 

árangur. Til að svara þessum spurningum endaði hann með kenninguna sem hann kallar stigin 

sjö í ráðgjafarferlinu. Það skal tekið fram að Rogers bendir á að ákveðið flæði geti verið á milli 

stiga. Kenningin varpar líka ljósi á það hversu misjafnlega einstaklingar taka leiðsögn. Hann 

tekur það fram að fólk geti verið á ólíkum stigum gagnvart ólíkum þáttum í lífi sínu og  að 

nauðsynlegt sé fyrir leiðsagnarkennara að átta sig á því í upphafi leiðsagnar á hvaða stigi 

einstaklingurinn sé. Þegar það hefur tekist þarf leiðsagnarkennarinn að veita leiðsögn sem 

hentar hverju stigi fyrir sig. Einnig ber að hafa í huga að þegar unnið er í gegnum stigin með 

einstaklingum þá er um langhlaup að ræða en ekki eitthvað sem gerist í nokkrum samtölum 

(Rogers, 1961). 

1. stig. Á þessu stigi er einstaklingurinn þrjóskur og fjarlægur og ekki líklegur til þess að fara 

sjálfviljugur í ráðgjöf. Einstaklingurinn á erfitt með að koma auga á vandamál sín, er hvorki 

heiðarlegur gagnvart tilfinningum sínum né líðan og er ekki líklegur til vera einlægur í svörum. 

2. stig. Lítið er vitað um það hvernig einstaklingur kemst af fyrsta stigi yfir á stig tvö. Mjög 

líklegt er að hann hafi farið í einhvers konar hópmeðferð eða verið innan um aðra þar sem 

hann hefur fundið fyrir viðurkenningu. Tilfinningar einstaklingsins eru staðreyndir og hann sér 

ekkert samhengi á milli líðanar, tilfinninga og atburða. Enn síður sér hann að eitthvað sé hægt 

að gera svo honum líði betur og einstaklingurinn er neikvæður. 

3. stig. Ef hugsanir og líðan einstaklinga festast ekki á stigi tvö fer hann að skoða líðan sína 

og tilfinningar á mun jákvæðari hátt. Þetta gætu verið áframhaldandi áhrif af því að hann hefur 

fundið fyrir viðurkenningu einhvers staðar. Á þessu stigi eru einstaklingar líklegastir til að leita 

sér ráðgjafar og verða hér eftir kallaðir ráðþegar. Ráðþeginn er kominn á það stig að hann áttar 

sig á því að tilfinningar hans og líðan eru honum fjötur um fót og hugsanlega er hægt að gera 

eitthvað til þess að honum líði betur. 

4. stig. Þegar ráðþegi finnur fyrir skilningi, að hann sé velkominn og finnur fyrir 

viðurkenningu gagnvart hans reynsluferli. Hér fara því breytingar að eiga sér stað. Meira flæði 

kemst á hugsanir og tilfinningar og hann finnur fyrir ákveðinni samfellu á milli hugsana og 

tilfinninga. Ráðþeginn er á þessu stigi að átta sig á því að reynsla hans og líðan tengist 

hugsunum hans og gjörðum. Flestir sem starfa við ráðgjöf af ýmsu tagi þekkja þetta stig og þau 

næstu sem koma á eftir mjög vel. 

5. stig. Á þessu stigi verður mikil umbreyting á samskiptum. Ráðþegi fer að geta sett 

hugsanir sínar og tilfinningar í orð. Hann fer að tengja saman reynslu sínu við tilfinningar og 
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líðan. Þegar það gerist er hætta á vanlíðan sem fylgir þessari tengingu. Ráðþegi fer að byrja að 

púsla saman sjálfsmynd sinni. 

6. stig. Í allri ráðgjöf er þetta stig ákaflega mikilvægt. Ráðþegi fer að losa um tilfinningar 

sem hafa hugsanlega verið bældar lengi og það verður meira flæði meðal þeirra. Þessar gömlu 

og gleymdu tilfinningar sem hér rifjast upp geta kallað fram tár og sársauka. Sjálfsmyndin sem 

er í mótun tekur mið af margþættari tilfinningum og reynslubankinn er skoðaður á mun dýpri 

hátt. Þessu fylgir ákveðin sjálfsvæntumþykja og sátt við sjálfan sig. Samskiptin á milli ráðþega 

og ráðgjafa verða sífellt nánari og einlægari. Ef þetta stig er skoðað í tengslum við leiðsögn 

kennaranema og nýliða getur leiðsagnarkennarinn verið nokkuð sáttur við árangurinn. 

7. stig. Á þessu síðasta stigi er í raun ekki lengur þörf fyrir leiðsagnarkennarann. Hins vegar 

virðist ráðþeginn leita til hans þar sem hann flýtur á milli stigs sex og sjö. Leiðsagnarkennarinn 

virðist vera einhvers konar öryggislína sem ráðþeginn á erfitt með að sleppa. Ráðþeginn fer að 

nýta sér það sem hann hefur lært í leiðsögninni í sínu daglega lífi þannig að framfarir hans eiga 

sér ekki einungis stað í viðtölum með leiðsagnarkennara heldur einnig í öðrum samskiptum. 

Þessu fylgja nýjar víddir. Ráðþegi er meðvitaður um tilfinningar sínar og sjálfsmynd hans hefur 

mótast. 

Tilfinningar og tjáning þeirra er lykilatriði í kenningum Rogers (1965). Mikilvægt er að geta 

tengt tilfinningar við reynslu og líðan og geta sett þær í orð. Það að viðurkenna að vandamál 

séu til staðar sýnir ákveðið þroskaferli. Að skoða vandamál sem koma upp í kennslu, tengja 

það við tilfinningar, reynslu og líðan er það sem veitir þroska í starfi. Ferlið fer frá því að afneita 

algjörlega eigin tilfinningum sem koma upp í kennslu yfir í að viðurkenna þær og tengja við 

reynslu og líðan. Lokaferlið er svo að geta rætt upplifun sína og tilfinningar á opinskáan hátt. 

Til þess að þroski eigi sér stað verður leiðsagnarkennarinn að hafa í huga að hann þarf að láta 

ráðþegann finna að að hann sé velkominn og að það sé skilningur til staðar. Þess vegna felst 

hlutverk leiðsagnarkennarans fyrst og fremst í að skapa aðstæður til sjálfsvinnu. Þeir sem eru 

fastir í fyrstu stigum kenningarinnar eru líklegir til að forðast samskipti við annað fólk og geta 

jafnvel lent í hættulegu ástandi ef ekki er reynt að skapa aðstæður til leiðsagnar, til dæmis 

með jafningahópum. Forsendurnar eru allar hjá nýliðanum og leiðsagnarkennari verður að 

geta sett sig í hans spor ef einhverjar framfarir eiga að geta átt sér stað. Það að nýliðar og 

kennaranemar verði meðvitaðir um tilfinningar sínar, geti sett þær í orð og tengt við reynslu 

er svo það sem veldur þroska þeirra. Kjarnahugtakið í ráðgjafakenningum Rogers er virk 

hlustun (Rogers, 1965). 

Kenning Rogers (1961) er í takt við hugmyndir Korthagen (2013) sem fjallað var um í 

kaflanum um ígrundun. Korthagen bendir á að ef ekki sé flæði á milli hugsana, langana og 

tilfinninga geti einstaklingar lent í kulnun í starfi. 
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2.6 Samantekt 

Á síðustu áratugum hafa kröfur til starfs í íslenskum grunnskólum tekið miklum breytingum. Á 

sama tíma hefur nám kennara hefur verið lengt úr þremur árum í fimm ár. Lenging námsins 

kann að eiga þátt í því að aðsókn í námið hefur minnkað og undanfarin misseri hafa ekki 

útskrifast nægilega margir kennarar til að anna eftirspurn í framtíðinni.  

Mikið er til af rannsóknum um upplifun nýliða í kennslu á starfinu. Niðurstöður þeirra 

benda til þess að nýliðar mæti áskorunum í upphafi starfsferilsins og margt bendir til þess að 

ýmsu sé ábótavant í móttöku nýliða hér á landi. Starf leiðsagnarkennarans sem Félag 

grunnskólakennara kynnti vorið 2019 bendir til þess að bæði Kennarasamband Íslands og 

sveitarfélögin sjái mikilvægi þess að bæta leiðsögn nýliða í kennslu. Í stefnu mennta- og 

menningarmálaráðherra „Aðgerðir í menntamálum: Fjölgum kennurum“ frá 2019 er einnig 

fjallað um gildi leiðsagnar og hugtakið starfsnámsneminn kynnt til leiks.   

Mótun og þróun lærdómssamfélags virðist vel til þess fallið að styðja þróun starfs bæði 

nýliða og reyndra kennara og sérstaklega virðist teymiskennsla nýtast vel í leiðsögn. Hér virðist 

hlutverk skólastjórnenda veigamikið því þeir eru skilgreindir sem faglegir leiðtogar sem þurfa 

að vera meðvitaðir um leiðsagnarþörf síns fólks og í því samhengi að vanda valið á 

leiðsagnarkennurum og fylgja eftir aðgerðaráætlun mennta- og menningarmálaráðherra. 

Leiðsagnarkennarar þurfa að þekkja til fræðilegra kenninga um leiðsögn og ráðgjöf. Nám í 

starfstengdri leiðsögn er mikilvægur þáttur í því að undirbúa leiðsagnarkennara fyrir nýja 

starfið. Þarfir ólíkra einstaklinga eru ein af áskorunum leiðsagnarkennara og því verður starfið 

að taka mið af þörfum þeirra einstaklinga sem leiðsagnarinnar njóta. Enn er þó ósvarað hverjir 

teljast til nýliða innan íslenskra grunnskóla og hvert er meginhlutverk og áskoranir 

leiðsagnarkennara við ólíka hópa nýliða. 
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3 Aðferð 

Í undirbúningi rannsókna þarf að velja rannsóknaraðferð sem hæfir best þeim spurningum 

sem leita á svara við. Markmið þessa meistaraverkefnis var að rannsaka viðhorf til nýs starfs 

leiðsagnarkennara í grunnskólum, hvert meginhlutverk leiðsagnarkennara ætti að vera og 

hverjar séu megináskoranirnar. Í þessu felst að greina á reynslu fólks og upplifun, hvernig það 

skynjar hlutverk sitt og stöðu og hvernig það vinnur úr þeirri upplifun. Því var ákveðið að beita 

eigindlegri aðferð. 

Hér verður gerð grein fyrir rannsóknarspurningum, rannsóknarsniði, þátttakendum og 

gagnaöflun og greiningu gagna. Þá verður í lokin fjallað um siðferðileg álitamála og 

takmarkanir rannsóknarinnar, en kaflinn endar á samantekt. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Í þessar rannsókn var sjónum beint að sjónarmiðum einstaklinga og upplifun þeirra með 

hliðsjón af hlutverki leiðsagnarkennara. Sett var fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

Hvert er hlutverk leiðsagnarkennara? 

Til að afla svara við þessari spurningu voru mótaðar þrjár undirspurningar: 

4. Hverjir innan grunnskólanna þurfa á leiðsögn að halda og teljast nýliðar? 

5. Hvert er umfang starfsins og hvernig er best að skipuleggja það? 

6. Hvaða áskorunum standa leiðsagnarkennarar frammi fyrir? 

Val á rannsóknaraðferð og hvaða gagna þyrfti að afla tók síðan mið af þessum spurningum. 

3.2 Rannsóknarsnið 

Markmið eigindlegra rannsókna (e. qualitative research) snúast fyrst og fremst um að auka 

skilning á því fyrirbæri sem verið er að skoða hverju sinni sem og í hverju reynsla og upplifun 

einstaklinga á félagslegum fyrirbærum felst (Lichtman, 2010).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir snúast um gögn sem rannsakandi safnar og túlkar út frá 

upplifun og þekkingu rannsakanda (Lichtman, 2010). Kostir slíkra rannsóknaraðferða er að þá 

er kafað á dýptina og túlkun á viðfangsefninu er beitt í leit að dýpri þekkingu um það. Eigindleg 

aðferð er því oft byggð á viðtölum eða rannsóknum á hegðun, skilningi og viðhorfi fólks.  

Gallinn við eigindlegar rannsóknaraðferðir er hins vegar gjarnan sá að þær feli í sér að erfitt 

er alhæfa út frá niðurstöðunum og að erfitt getur verið að endurtaka þær því þær byggjast oft 

á breytilegum fyrirbærum (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2016).  

Í þessari rannsókn er beitt eigindlegum aðferðum sem felast í viðtölum, 

vettvangsathugunum og rýni í eigið starf. 



 

43 

3.3 Þátttakendur  

Val á þátttakendum byggðist á hentugleikaúrtaki. Tilgangurinn er að ná til þeirra sem geta veitt 

rannsakandanum sem bestu upplýsingarnar um rannsóknarefnið (Braun og Clark, 2013).  

Hentugleikaúrtak snýst þannig um að valinn er hópur sem uppfyllir þau skilyrði sem þarf til 

að lenda í úrtaki og er líklegur til að láta sig viðfangsefnið varða (Braun og Clark, 2013). Í þessari 

rannsókn komu til greina í úrtak annars vegar þeir sem eru skólastjórnendur, nýliðar og 

kennarar sem hafa reynslu af leiðsögn við nýliða í grunnskólum og hins vegar þeir sem sóttu 

vinnusmiðju starfsnámsnema í október 2019 að meðtöldum rannsakanda.  

Þátttakendur má greina í þrjá hópa. Fyrsti hópurinn eru þeir sem svöruðu spurningum í 

vefpósti eða voru viðmælendur í einstaklingsviðtölum enda svöruðu þeir í meginatriðum sömu 

spurningum. Annar hópurinn eru þátttakendur í vinnusmiðju starfsnámsnema. Þriðji hópurinn 

eru rannsakandi sjálfur og þeir sem hann veiti leiðsögn veturinn 2014–2015 er hann vann 

starfendarannsókn sína. 

Við val á þátttakendum í fyrsta hópinn var ákveðið að leita til skólastjóra og kennara sem 

rannsakandi vissi í gegnum fyrri störf og meistaranám að hefðu haft kennaranema í sínum 

skóla og sérstakan aðila (kennara eða skólastjóra) sem hefðu sinnt leiðsögn við nema og nýliða. 

Haft var samband við fimm skólastjórnendur, fimm reynda kennara og fimm nýliða með 

tölvupósti um miðjan október 2019 og þeir beðnir um að taka þátt í rannsókninni. Þeir gerðu 

það allir fúslega og fengu sendar spurningar með vefpósti í kjölfarið (sjá viðauka A) með 

upplýsingum um réttindi sín (sjá viðauka B). Um miðjan nóvember höfðu borist svör frá 

þremur skólastjórnendum, þremur reyndum kennurum og fjórum nýliðum. 

Í öðrum hópi þátttakenda voru þeir sem tóku þátt í hópavinnu í vinnusmiðju 

starfsnámsnema. Rannsakandi var kynntur og í hvaða hlutverki hann væri á staðnum. 

Viðstaddir í smiðjunni voru þannig þátttakendur í þessari rannsókn. 

Þriðji hópur þátttakenda eru svo rannsakandi sjálfur og þeir sem hann veitti leiðsögn 

veturinn 2014–2015. Þetta var einn nýliði og tveir kennaranemar á þriðja ári í B.Ed.-námi.  

3.4 Gagnaöflun 

Í þessari eigindlegu rannsókn var ákveðið að byggja á þrenns konar gögnum. Í fyrsta lagi á 

svörum kennara, skólastjórnenda og nýliða við spurningum í vefpósti, sem og tveimur 

einstaklingsviðtölum við starfandi leiðsagnarkennara. Í öðru lagi á vettvangsnótum þar sem 

fylgst var með vinnusmiðju starfsnámsnema. Í þriðja lagi á dagbókarskrifum höfundar um 

veitta leiðsögn, markmiðum hennar og eigin upplifun af því að veita hana sem og upplifun og 

viðbrögðum þiggjenda leiðsagnarinnar. Eru þessi dagbókarskrif hluti af starfendarannsókn 

höfundar og rýni í eigið starf. 
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3.4.1 Spurningar í vefpósti og einstaklingsviðtöl 

Mótaðar voru spurningar sem notaðar voru annars vegar í vefpósti til kennara, 

skólastjórnenda og nýliða í október og nóvember 2019 og hins vegar í einstaklingsviðtölum við 

starfandi leiðsagnarkennara sem fram fóru í janúar 2020 (sjá viðauka A). 

Viðfangsefni spurninganna gera í fyrsta lagi ráð fyrir ákveðinni bakgrunnsþekkingu 

svarenda á fyrirbærinu leiðsögn. Þær snúast í öðru lagi um viðhorf svarenda þar sem leitast er 

við að greina viðhorf og skoðanir svarenda. Í þriðja lagi snúast spurningarnar um reynslu 

svarenda því ekki var hægt að gera ráð fyrir að allir þátttakendur hefðu sjálfir reynslu af 

leiðsögn (Lichtman, 2010).  

Form spurninganna var tvenns konar. Annars vegar voru hálfopnar spurningar notaðar til 

þess að reyna að fá svör við því sem leitað var eftir en einnig gefa svarendum svigrúm til að 

nefna atriði sem þeir sjálfir tengja við viðfangsefnið leiðsögn. Hins vegar var höfð opin spurning 

í lokin sem gaf svarendum tækifæri til að bæta því við sem þeir vildu koma á framfæri en 

rannsakandi hafði ekki haft hug á að spyrja um (Lichtman, 2010). 

Braun og Clark (2013) lýsa framkvæmd spurninga í gegnum vefpósta í eigindlegum 

rannsóknum á nokkuð skýran og einfaldan hátt. Viðtöl sem tekin eru í gegnum vefpósta eru 

yfirleitt framkvæmd þannig að þátttakendur fá sendar spurningarnar í ritvinnsluskjali sem 

viðhengi frá rannsakanda. Þátttakendur lesa spurningarnar og skrifa svör sín í skjalið. Þegar 

þeir hafa lokið við að svara spurningunum vista þeir skjalið og senda aftur til rannsakanda. 

Meginkosturinn við slík viðtöl í gegnum vefpósta er að þau eru þægileg í framkvæmd og gefa 

svarendum svigrúm til að svara þegar þeim hentar og taka þann tíma til þess sem þarf. Hins 

vegar er ókostur þeirra sá að oft reynist erfitt að innheimta svör (Braun og Clark, 2013). 

Í einstaklingviðtölunum var byggt á niðurstöðum svara úr vefpósti og nánar grennslast fyrir 

um reynslu viðmælenda af starfi þeirra þennan fyrsta vetur sem starfsheitið leiðsagnarkennari 

er í gildi. Kostur persónulegra viðtala er sá að hægt er að spyrja gagnspurninga og óska eftir 

nánari upplýsingum en líka að hægt er bregðast við ófyrirséðum þáttum sem spyrja má nánar 

út í (Creswell, 2013). Ókostur persónulegra viðtala er að þau eru tímafrek, bæði framkvæmd 

þeirra og úrvinnsla. Þess vegna eru þátttakendur í persónulegum viðtölum oft frekar fáir 

(Lichtman, 2010). Í einstaklingsviðtölunum var reynt að skapa frjálslegt og þægilegt 

andrúmsloft og reynt að vekja áhuga viðmælenda með því að spyrja í upphafi hvernig þeim 

litist á nýja starfsheitið leiðsagnarkennari sem reyndist árangursrík leið eins og Lichman (2010) 

hefur bent á.  

Viðmælendurnir tveir voru valdir í kjölfar vinnusmiðju starfsnámsnema, haustið 2019, en 

þá hitti höfundur kennara sem störfuðu sem leiðsagnarkennarar samkvæmt hinu nýja 

starfsheiti. Höfundur hafði samband við tvo þeirra í janúar 2020 og spurði hvort þeir væru 

tilbúnir að ræða við mig um reynslu sína. Þeir voru sérstaklega valdir sökum þess að þeir voru 
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báðir með diplóma í starfstengdri leiðsögn auk þess sem höfundur upplifði þá mjög jákvæða 

gagnvart starfi sínu. Þeir voru báðir mjög jákvæðir fyrir þátttöku. Viðmælendur fengu að velja 

bæði stað og tíma fyrir viðtölin sem fóru fram í heimaskóla hvors um sig. Viðtölin voru tekin 

upp og afrituð frá orði til orðs.  

3.4.2 Vettvangsnótur 

Gerðar voru vettvangsathuganir sem fólu í sér að rannsakandi fylgdist með vinnusmiðju 

starfsnámsnema í október 2019 en það eru þeir sem starfa í skólum og eru jafnhliða á síðasta 

ári í kennaranámi.  

Einn kostur vettvangsathugana eru að afla má mikilla gagna á stuttum tíma. Hins vegar er 

það ókostur að erfitt er að spyrja spurninga í vettvangsathugnum þar sem rannsakandi er 

einungis að fylgjast með (Creswell, 2013).  

Nótur voru teknar um skilning þátttakenda og spurningar þeirra sem tengjast hlutverki 

leiðsagnarkennara en líka þröskulda sem þeir virðast hafa staðið andspænis sem 

starfsnámsnemar. Teknar voru myndir af veggspjöldum sem kynnt voru og sýndu meginatriði 

og niðurstöður hópavinnu starfsnámsnemanna. 

Fylgst var með vinnusmiðju starfsnámsnema sem stóð einn dag. Þar unnu saman 

starfsnámsnemar, háskólakennarar, leiðsagnarkennara og æfingakennarar og ræddu reynslu 

allar aðila af starfsnáminu það sem af var, en þetta nám hófst eins og áður sagði haustið 2019. 

Skipt var í hópa og voru í hverjum hópi um átta þátttakendur, yfirleitt frá um þremur 

grunnskólum, og einn háskólakennari. Hlutverk háskólakennarans var að stýra umræðum í 

hverjum hópi fyrir sig. Rannsakandi leitaðist við að taka ekki þátt í samræðum og reyndi að 

skrá eins mikið og hægt var um skilning þátttakenda og spurningar þeirra sem tengjast 

hlutverki leiðsagnarkennara en líka þröskulda sem starfsnámsnemar virðast hafa staðið 

andspænis. Einnig voru teknar myndir af veggspjöldum sem hver hópur kynnti í lok 

vinnusmiðjunnar.  

3.4.3 Dagbókarskrif 

Veturinn 2014–2015 vann höfundur starfendarannsókn sem hluta af fyrri hluta meistaranáms 

og snerist um leiðsögn við nýliða í grunnskólum. Haldin var dagbók allan veturinn og snerust 

skráningar sérstaklega um veitta leiðsögn, markmið hennar og eigin upplifun af því að veita 

hana, sem og upplifuð viðbrögð þiggjenda leiðsagnarinnar.  

Starfendarannóknin byggði á vinnulagi Hafþórs Guðjónssonar (2011) þar sem rannsakandi 

leitast við að skoða starf sitt og beita til þess ákveðnum verkfærum (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Verkfæri starfendarannsókna sem nýtt voru eru dagbækur og upptökur. Haldin var eins ítarleg 

dagbók og frekast var unnt um samskipti höfundar við nýliðann og nemana, bæði á formlegum 
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fundum og óformlegu spjalli. Höfundur skráði enn fremur upplifun sína og hvernig honum 

fannst til takast á hverjum tíma. Dagbókin var alltaf skráði í einrúmi.    

3.5 Greining gagna 

Eins og áður hefur komið fram beiti höfundur nokkrum ólíkum aðferðum við öflun gagna í 

þessari rannsókn. Hins vegar notaði höfundur sömu greiningaraðferðir á öll gögnin. 

3.5.1 Innihaldsgreining 

Fyrsta skrefið í greiningarferlinu var innihaldsgreining (e. content analysis). Samkvæmt þeirri 

greiningu les rannsakandi yfir gögnin og byrjar á því að finna þau atriði sem snúa að 

spurningum rannsóknarinnar (Bryman, 2016). Þetta var gert við allar gerðir gagna þessarar 

rannsóknar.  

Einnig var farið yfir svör frá þátttakendum eftir því í hvaða starfi eða hlutverki þeir eru, t.d. 

skólastjórnandi, kennari eða nýliði. Þetta krafðist ákveðinnar túlkunar og til að tryggja eigin 

hlutlægni fékk rannsakandi til liðs við sig tvo reynda kennara sem ræddu ýmis túlkunaratriði. 

3.5.2 Þemagreining á svörum þátttakenda  

Svör þátttekenda við spurningum í vefpósti og einstklingsviðtölum voru síðan sérstaklega 

þemagreind. Það fólst í að leita að kóðum (e. code) sem fram koma í gögnunum (Bryman, 

2016). Talið var hversu oft ákveðnir kóðar komu fram en tíðni þeirra bendir til mikilvægis hvers 

kóða fyrir sig.  

Bryman (2016) útskýrir að kóða þarf texta og búa til lykla/kóða sem geta staðið sjálfir án 

gagnanna. Beina þarf athygli að öllum textanum en ekki þarf að kóða texta sem hefur enga 

merkingu út frá rannsóknarspurningum. Þannig getur hver kóði í rannsókn einungis verið 

talinn einu sinni hjá hverjum þátttakanda fyrir sig í hverri spurningu (Bryman, 2016). 

Þegar höfundur hafði innhaldsgreint svörin frá viðmælendum sínum, fundið kóðana í 

textanum og talið tíðni þeirra voru kóðarnir þemagreindir. Með þemagreiningu (e. theme 

analysis) er verið að leita að ákveðnum þemum í gögnunum og athugað hvort fram komi 

ákveðin mynstur og þá hvað eiga þau sameiginlegt. Þemun eru mun víðtækari en kóðarnir og 

segja má að þeir kjarni þá kóða sem hafa sama fræðilega grunn.  

Þemagreiningu er hægt að nota á marga ólíka texta, till dæmis viðtöl, blaðagreinar og 

bækur. Þemun eru hugmyndaklasar sem koma upp úr greiningu gagnanna og geta ekki verið 

eitt orð því heiti hvers þema þarf að lýsa hugmyndinni sem liggur að baki. Þannig má segja að 

rannsakandi sé í samtali við gögnin og þörf er á því að sannreyna túlkunina á þeim. Það er gert 

með því að skoða hvað vinnur gegn túlkuninni en við það fæst dýpkun á greininguna (Braun 

og Clark, 2013).  
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Kóðarnir voru skrifaðir upp, klipptir niður og þeim raðað á stórt borð (sjá mynd 1). 

Kóðunum var raðað og endurraðað, þeir flokkaðir og á endanum urðu til sjö þemu. 

Mynd 1  Kóðar sem mynduðu þemu niðurstaðna 

3.6 Siðferði rannsókna 

Allar rannsóknir þurfa að standast siðferðislegar kröfur. Í rannsókninni er byggt á 

Vísindasiðareglum Háskóla Íslands (2014). Í þeim kemur fram að rannsakendur hafi 

trúnaðarskyldu og þurfi að gæta persónuupplýsinga og vera vissir um hvort sem þeir hafi 

upplýst samþykki eða ekki. Í þessari rannsókn eru ekki notuð nein nöfn en svör viðmælenda 

eru flokkuð eftir starfsheitum þeirra.  

3.6.1 Vefpóstaviðtöl 

Samkvæmt Vísindasiðareglum Háskóla Íslands (2014) þarf ekki samþykki þátttakenda þegar 

aðstæður í rannsóknum eru á þann hátt að rannsakandi hafi engin bein afskipti af 

þátttakendum. Þar kemur einnig fram að séu gögnin sem unnið er með ekki flokkuð sem  

viðkvæmar persónuupplýsingar og gögnin séu ópersónugreinanleg þurfi ekki upplýst 

samþykki. Vefpóstaviðtölin sem höfundur tók eru ópersónugreinanleg og spurningarnar  

snerust ekki um viðkvæmar persónuupplýsingar. Auk þess hafði höfundur ekki bein afskipti af 

þátttakendum. Því er ekki þörf á upplýstu samþykki. 

Skólastjórnendur, reyndu kennararnir og nýliðarnir gáfu sitt leyfi þegar þeir samþykktu 

þátttöku í rannsókninni. Þá voru þeir upplýstir um réttindi sín (sjá viðauka B) og að ekki yrði 

vísað til orða þeirra með nafni. 

3.6.2 Einstaklingsviðtöl 

Viðtölin við starfandi leiðsagnarkennara voru tekin upp og afrituð eins og áður kom fram. 

Samkvæmt Vísindasiðareglum Háskóla Íslands (2014) þarf upplýst samþykki þegar tekin eru 

slík viðtöl og er það jafnframt almenna reglan þegar gerðar eru rannsóknir með þátttöku fólks. 

Upplýsa þarf þátttakendur meðal annars um framkvæmd rannsóknar, tilgang hennar og 
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hverjir standa að rannsókninni (sjá viðauka C). Þar sem gögnin úr þessum viðtölum eru ekki 

persónugreinanleg og nafnleyndar gætt í allri úrvinnslu þarf ekki að tilkynna rannsóknina til 

Persónuverndar (Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, 2014). 

3.6.3 Vettvangsathuganir  

Athugunin sem fór fram í vinnusmiðju starfsnámsnema flokkast undir vettvangsathugun. 

Vinnusmiðjan var haldin á opinberum stað (í matsal nemenda í húsnæði Háskóla Íslands í 

Stakkahlíð). Þessi athugun er því um margt sambærileg við það ef verið væri að skoða hegðun 

fólks í verslunarmiðstöð. Eins og í annarri greiningu þessarar rannsóknar voru upplýsingar úr 

vettvangsathugunum ekki tengdar persónum og engin bein afskipti voru höfð af 

þátttakendum. Þess vegna er ekki þörf á upplýstu samþykki eða þörf á að upplýsa 

þátttakendur að öðru leyti en að gera grein fyrir veru rannsakanda og tilgangi hans þar. 

3.6.4 Starfendarannsóknir 

Það er nokkuð ljóst að þegar rannsakandi framkvæmir rannsókn á sjálfum sér þarf ekki 

upplýsingablað, upplýst samþykki eða að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar. Á þeim tíma 

sem starfendarannsóknin stóð voru tekin upp viðtöl við nýliðann sem var undir leiðsögn 

rannsakanda. Höfundur fékk samþykki hans fyrir upptökunum og upplýsti um að rannsóknin 

snerist um starfsþróun höfundar og að nafn hans kæmi hvergi fram. Eftir að rannsókninni var 

lokið var upptökunum eytt. 

3.6.5 Takmarkanir rannsóknar og áhrif rannsakanda 

Ein af takmörkunum rannsókna þar sem talað er við fólk um tiltekin málefni er skilningur fólks 

á hugtökum. 

Í þessari rannsókn eru tvö ný lykilhugtök. Annars vegar er það hugtakið leiðsagnarkennari 

og hins vegar er það hugtakið starfsnámsnemi. Bæði hugtökin lýsa nýjum störfum komu til 

framkvæmda haustið 2019. Það er því alls ekki öruggt að slíkir starfsmenn séu við störf í öllum 

grunnskólum. Séu slíkir starfsmenn í skólum má búast við að ekki sé komin nógu mikil reynsla 

til að hægt sé að álykta um ágæti þeirra. Það má því gera ráð fyrir að einhverjir af 

viðmælendum mínum þekki ekki fólk í þessum störfum, hafi jafnvel ekki skoðanir á störfum 

þeirra eða hlutverki eða að þeir byggi skilning sinn á öðrum eldri hlutverkum og hugtökum 

sem um þau hefur verið haft. 

Tvö önnur hugtök eru mikilvæg í samhengi þessarar rannsóknar. Það eru hugtökin 

æfingakennari og leiðsagnarkennari, merking þeirra og munur þar á. Til að reyna að gera þeim 

sem svöruðu spurningum í vefpósti muninn ljósan og hvaða skilning ég byggi á fengu þeir 

stutta lýsingu á merkingu þeirra með vefpóstinum. Hins vegar kom í ljós að margir gera ekki 

greinarmun á þessum hugtökum og hefur það áhrif á niðurstöðurnar. 
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Hafa verður skýrt í huga í öllum eigindlegum rannsóknum að rannsakandi er sjálfur miðja 

rannsóknarinnar og ekki verður komist hjá áhrifum hans. Hann ákveður hvaða spurningar eru 

lagðar fram og skipulag rannsóknarinnar. Hann safnar upplýsingunum sem koma fram í 

rannsókninni, túlkar þær og ákveður hvaða upplýsingar hann nýtir og birtir. Allar þessar 

ákvarðanir sem rannskandi tekur litast svo af reynslu og þekkingu hans (Lichtman, 2010).  

3.7 Samantekt 

Í kaflanum hér að ofan er gerð grein fyrir rannsóknarspurningum þessarar 

meistararannsóknar, rannsóknarsniði sem valið var, þátttakendum og gagnöflun og greiningu 

gagna. Í lokin var fjallað um siðferðileg álitamála og takmarkanir rannsóknarinnar. 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina meginhlutverk leiðsagnarkennara í grunn-

skólum og áskoranir þeirra í vinnu með ólíkum hópum nýliða. Í þessu felst að greina á reynslu 

fólks og upplifun, hvernig það skynjar hlutverk sitt og stöðu og hvernig það vinnur úr þeirri 

upplifun. Því var ákveðið að beita eigindlegri aðferð, sem felst í viðtölum, vettvangsathugunum 

og rýni í eigið starf. 

Markmið eigindlegra rannsókna (e. qualitative research) snúast fyrst og fremst um að auka 

skilning á því fyrirbæri sem verið er að skoða hverju sinni sem og í hverju reynsla og upplifun 

einstaklinga á félagslegum fyrirbærum felst (Lichtman, 2010).  

Þátttakendur skiptast í þrjá hópa, þeir sem svöruðu spurningum í vefpósti eða voru 

viðmælendur í einstaklingsviðtölum, þeir sem voru þátttakendur í vinnusmiðju starfs-

námsnema og svo rannsakandi sjálfur og þeir sem hann veiti leiðsögn er hann vann starfenda-

rannsókn sína. 

Í rannsókninni er byggt á þrenns konar gögnum. Í fyrsta lagi svörum kennara, 

skólastjórnenda og nýliða við spurningum í vefpósti, sem og tveimur einstaklingsviðtölum við 

starfandi leiðsagnarkennara. Í öðru lagi vettvangsnótum þar sem fylgst var með vinnusmiðju 

starfsnámsnema. Í þriðja lagi dagbókarskrif höfundar um veitta leiðsögn, markmið hennar og 

eigin upplifun af því að veita hana sem og upplifuð viðbrögð þiggjenda leiðsagnarinnar. Eru 

þessi dagbókarskrif hluti af starfendarannsókn höfundar og rýni í eigið starf. 

Í rannsókninni fólst greining gagna annars vegar á innihaldsgreiningu allra gagna og hins 

vegar á þemagreining á svörum þátttakenda. Þá var fjallað um siðferðilegu atriði rannsókna 

sem þessarar og takmarkanir sem þær hafa. 
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4 Niðurstöður 

Markmið þessa meistaraverkefnis var að rannsaka viðhorf til nýs starfs leiðsagnarkennara í 

grunnskólum, hvert meginhlutverk leiðsagnarkennara ætti að vera og hverjar séu 

megináskoranirnar. Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeim 

sjö þemum sem greind voru en þau eru  

• Starfsnámsnemar og fleiri eru líka nýliðar. 

• Aðstoða nýliða við undirbúning og framkvæmd kennslu. 

• Leiða nýliðana í gegnum vinnustaðinn og þjónustu hans. 

• Sjá um handleiðslu og ráðgjöf nýliða. 

• Vera tengiliður við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

• Stuðla að styrkingu lærdómssamfélags í skólanum. 

• Vinnutími leiðsagnarkennara þarf að vera sveigjanlegur. 

 

Verður hér gerð grein fyrir niðurstöðum um hvert þema fyrir sig. 

4.1 Starfsnámsnemar og fleiri eru líka nýliðar 

Við greiningu niðurstaðna komu fram fjórir kóðar sem saman mynda fyrsta þemað af 

niðustöðum (sjá töflu 1) sem bendir til þess að hugtakið nýliði sé notað um alla þá sem sinna 

kennslu og bera ábyrgð á nemendum. 

Tafla 1 Þema: Starfsnámsnemar og fleiri eru líka nýliðar 

Kóðar Tíðni 

Starfsnámsnemar eru nýliðar 8 

Veita starfsnámsnemum svigrúm til að sinna námi sínu við Menntavísindasvið 6 

Nýir reyndir kennarar við skólann eru líka nýliðar 2 

Nýliðar með minna en fimm ára reynslu eru nýliðar 3 

 

Þessir kóðar birtust í svörum viðmælenda sem voru sammála um að starfsnámsnemi væri 

nýliði, líkt og þeir sem væru nýútskrifaðir, og þyrfti leiðsögn sem slíkur. Viðmælendur mínir 

töldu upp fleiri hópa sem þyrftu leiðsögn. 

Leiðsagnarkennari 2: 

Í mínum skóla eru held ég eitthvað tíu leiðbeinendur það er rosalegt. Hér eru – er 

ekki viss en eitthvað um sextíu kennarastöður. Þau eru reyndar held ég flest í 

kennaranáminu og eru komin mislangt. Það byrjaði ein hérna í fyrra. Var að flytja 

heim frá Þýskalandi og fór beint í kennslu og fékk umsjón. Hún hafði aldrei kennt 
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áður – hún var alveg blaut á bak við eyrun. Ég meina hvað er hægt að gera? Það 

vantar svo svakalega kennara! 

Leiðsagnarkennari 2 benti á að sjaldan væri litið á leiðbeinendur sem nýliða. Þeir væru frekar 

hugsaðir til að „leysa tímabundið vandamál skólaársins“.   

Leiðsagnarkennari 1: 

Veistu þessir leiðbeinendur sem koma og kenna hérna. Kannski bara með BA í 

sagnfræði eða eitthvað. Þeir hafa ekkert verið að fá leiðsögn. Ef einhverjir þurfa 

leiðsögn þá eru það þeir. Ég man eftir að fundið eina hágrátandi á 

kennaraklósettinu. Engin leiðsögn eða ekki neitt. Þau eru bara eins skítugu börnin 

hennar Evu. Til hvers er þetta kennaranám ef fólk af götunni er bara treyst til að 

redda þessu einir – Ha? 

Þegar haft var samband við einn nýliða til þess að biðja hann um að taka þátt í rannsókninni 

svaraði hann: „Ég er ekki nýliði. Ég er bara á þriðja ári í kennaranáminu“ Hann var þá spurður 

að því hversu lengi hann væri búinn að starfa við kennslu. Hann reyndist þá vera á sínu öðru 

ári í kennslu og sínu fyrsta ári sem umsjónarkennari. Hann kannaðist ekki við að hafa fengið 

einhvern sérstakan leiðsagnarkennara. Þegar honum var bent á að hann hefði rétt á leiðsögn 

var svarið „já! Er það til? Sniðugt“. 

Kóðinn, Nýir reyndir kennarar við skólann eru líka nýliðar, kom einungis upp í viðtölum við 

starfandi leiðsagnarkennara og í svörum eins stjórnanda. Þegar við ræddum um umfang 

leiðsagnarinnar kom í ljós að báðir leiðsagnarkennararnir eru með reynda kennara í leiðsögn. 

Leiðsagnarkennari 1: 

Ég er með einn sem er reyndur kennari í framhaldskóla. Hann er alveg lost. Ég 

meina þetta er allt öðruvísi að kenna framhaldskólakrökkum og sjöunda bekk – þú 

veist agamálin, foreldrarnir og allt það. Já og svo er ég að aðstoða einn sem er 

búinn að kenna í sjö ár og var fyrst í vetur að taka umsjónarbekk – það getur nú 

verið snúið maður lifandi. 

Leiðsagnarkennari 2: 

Það byrjaði ein hérna hjá okkur í haust. Búin að kenna ég veit ekki hvað lengi. Hún 

sko bað um að fá leiðsögn. Allir skólar eru svo flóknir og ólíkir. Ég meina ef þú flytur 

til Danmerkur – þú kannt tungumálið og siðareglurnar allt það. En þú þarft aðstoð 

við alveg fullt. Hvernig skráir þú krakkana þína í skóla? Hvernig sækir maður um ef 

maður þarf læknisþjónustu? Hvar er best að kaupa í matinn og svoleiðis? Eða bara 

skattamálin? Þetta er bara mjög svipað þegar maður færir sig um skóla. 
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Í þessum svörum leiðsagnarkennara koma fram þrír reyndir kennarar, með ólíkan 

bakgrunn, sem þurfa á leiðsögn að halda. Það er kennari sem er að flytja sig á milli skólastiga, 

kennari sem er að taka að sér umsjónarbekk í fyrsta sinn og kennari sem er að flytja sig á milli 

skóla. Einn skólastjórnandi bætti fleirum sem þurfa á leiðsögn að halda í sínum svörum: 

„Aðstoða kennara sem eru að skipta um faggrein“ og hann bætir við: „Aðstoða kennara sem 

eru að flytja sig á milli stiga“. Íslenskir grunnskólar skiptast flestir í yngsta stig, miðstig og 

unglingastig. Þar sem þessi stjórnandi starfar í skóla sem er með öll þessi stig er gert ráð fyrir 

því að „flytja sig á milli stiga“ þá sé átt við að kennari færi sig á milli þessara þriggja stiga.  

Starfsnámsnámið er hluti af námskeiðinu: Nám og kennsla − Fagmennska í starfi I og II hjá 

Menntavísindasviði. Til þess að geta sótt námskeiðið þurfa nemendur að vera á lokaári í M.Ed 

námi sínu og því má gera ráð fyrir að þeir séu að vinna að M.Ed lokaverkefni. Einnig má gera 

ráð fyrir að þeir séu líka í öðrum námskeiðum og að stefnan sé tekin á það að útskrifast með 

leyfisbréf vorið 2020. Ætlast er til að starfsnámsnemarnir séu í að minnsta kosti 50% 

starfshlutfalli eða meira.   

Leiðsagnarkennari 1: 

Starfsnámsneminn minn er að vinna að því að klára lokaritgerðina sína hún er líka 

í einhverjum öðrum áföngum – veit ekki alveg hverjum. Hún byrjaði í 50%. Svo allt 

í einu var hún kominn í 70% – búið að troða henni í einhverja valáfanga. Henni 

fannst það bara allt í lagi svo ég bara Okey – örugglega blönk greyið. Svo er ég á 

kennarastofunni og heyri að aðstoðarskólastjórinn er að plana að biðja hana um 

að taka að sér félagsstarfið. Þá sagði ég nú bara STOPP – þetta er ekki hægt – hún 

er í námi! 

Á vinnusmiðju starfsnámsnema kom fram hjá mörgum af mínum viðmælendum að þeir 

væru í meira en 50% starfshlutfalli og af þeim tólf sem spurðir voru um starfshlutfall voru sjö í 

100% eða meira.   

Rætt var við tvo starfsnámsnema sem skipta á milli sín einni kennarastöðu og umsjón í 

einum bekk. Þær voru mjög sáttar með það fyrirkomulag og fannst góður stuðningur felast í 

því að vinna þetta saman fyrsta árið. 

Hins vegar kom í ljós að ýmsir starfnámsnemar hafa lent í vandræðum vegna þess að þeir 

eru nemar í ljósi þess orðs. Einn starfnámsnemi átti í erfiðleikum með á fá afhenta tölvu vegna 

þess að hann var nemi og annar átti í erfiðleikum með að fá aðgang að Mentor vegna þess að 

hann var nemi. Því þarf hugsanlega að breyta þessu hugtaki sem nær yfir þá sem eru svo 

sannarlega starfsmenn skóla yfir í eitthvað annað sem ekki felst í því að vera nemi.  

Undir þessu þema kom fram kóðinn að þeir sem væru með minna en fimm ára reynslu 

væru nýliðar sem er í takt við skólaumræðuna. Leiðsagnarkennari 2 sagði að í námi sínu í 
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starfstengdri leiðsögn hefði þetta oft komið upp „það er ofboðslega lógískt að maður sem  

nýliði þurfi stuðning í fimm ár eins og fjallað var um í náminu. Auðvitað ekki eins mikið og 

maður þarf fyrsta árið kannski“. 

Í hnotskurn benda niðurstöður þessa þema til þess að hugtakið nýliði sé notað um alla þá 

sem sinna kennslu og bera ábyrgð á nemendum. Í því felast líka þeir sem eru enn í 

kennaranámi, eru að hefja kennsluferil og þeir sem eru að breyta um starfsvettvang innan 

kennarastarfsins. Auk þess þarf að endurhugsa hugtakið starfsnámsnemi. 

4.2 Aðstoða nýliða við undirbúning og framkvæmd kennslu 

Við greiningu á niðurstöðum komu fram sex kóðar sem saman mynda annað þemað af 

niðustöðum (sjá töflu 2) en það snýst um aðstoð við nýliða um að hjálpa þeim að undirbúa 

kennslu. 

Tafla 2  Þema: Aðstoða nýliða við undirbúning og framkvæmd kennslu 

Kóðar Tíðni 

Gerð kennsluáætlana og verkefnaval 7 

Benda á fjölbreyttar kennsluaðferðir 6 

Aðstoða með námsmat 5 

Skólamenningin 6 

Kennsla á Mentor 5 

Kynna sameignardrifið 4 

 

Þessir kóðar birtust í svörum viðmælenda sem voru sammála um að hlutverk 

leiðsagnarkennara fælist í. Þetta þema er líklega augljósasti hluti leiðsagnar og sá hluti sem allt 

skólasamfélagið hefur og getur tekið þátt í. Sérstaklega í ljósi fjölbreyttra kennsluhátta. 

Leiðsagnarkennari 1: 

Ég hef reyndar voða lítið þurft að aðstoða í því sem viðkemur kennslunni beint. 

Þau í árganginum hafa verið að róta í þessu með henni. Hún kennir stærðfræði það 

er ekki mitt fag og veit ekkert hvernig þau gera þetta. Fór aðeins yfir mentor með 

henni. Þú veist, hvernig maður skráir mætingu í mentor og þetta helsta. Hún er líka 

að nota svo skemmtilega kennsluaðferð þarna í stærðfræðinni og ég var að segja 

við skólastjórann að hún ætti að kynna þetta á kennarafundi. Kenna okkur hinum 

sko. Þá fær hún líka meira vægi hérna. 

Í sama streng tekur leiðsagnarkennari 2 „Þau í teyminu vinna mikið með henni. Ég er ekkert 

að skipta mér af því. Þau eru náttúrulega að gera þetta einhvern veginn. Námsmatið, 
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kennsluáætlanir og svoleiðis. Ég veit það ekki. Ég er ekkert í þessu teymi“. Seinna í viðtalinu 

bætir leiðsagnarkennari 2 við „Ef hún er að basla við eitthvað þá nefnir hún það á fundunum 

okkar. Varðandi skipulag og svoleiðis. Þau eru með puttann á fræðunum sem við erum ekki 

lengur með. Hvetja þau til að framkvæma og aðstoða við skipulag“.  

Reyndur kennari skrifaði í svörum sínum  „Skoða hvernig við skipuleggjum skólaárið“. Einn 

nýliði skrifaði „Fara yfir fasta liði yfir veturinn“ og annar nýliði skrifaði „Fara yfir uppbrotsdaga 

í skólanum“. Þessi hluti skólamenningarinnar þykir kennurum sem starfað hafa við sama skóla 

oft svo sjálfsagður og augljós að ekki sé þörf á að útskýra. Einn starfsnámsneminn á 

vinnusmiðjunni sagði að í sínum skóla hefðu verið Listadagar á haustmánuðum. Hann sagði að 

hann hefði ekkert skilið í hverju slíkir dagar fælust og hvert hans hlutverk væri á þeim dögum. 

Hann var spurður hvers vegna hann hefði ekki beðið einhvern í skólanum að útskýra fyrir sér 

þessa daga. Þá sagði hann að hann hefði upplifað það að hann væri að væri að viðurkenna 

fávisku sína með því að vita ekkert um þessa daga.  

Leiðsagnarkennari 1 benti á það hvernig hann nýtti skóladagtal skólans að útskýra 

skólahefðina og uppbrotsdaga. Hann sagði „Sumt finnst mér bara svo augljóst að ég fatta ekki 

að tala um það“. Leiðsagnarkennari 2 fer aðra leið „Ég vil ekki vera að demba öllu skólaárinu 

yfir hana strax. Ég reyni bara að skoða reglulega hvað er framundan. Með henni á fundunum 

okkar, skilurðu?“ Hann nefndi það líka að sér þætti erfitt að útskýra suma þætti 

skólamenningarinnar þar sem þeir væru of huglægir og persónubundnir. Sem dæmi um það 

nefndi hann hversu hæfileg heimavinna nemenda ætti að vera. 

Leiðsagnarkennari 1 bjó til handbók í einu námskeiði í M.Ed leiðinni starfstengd leiðsögn. 

Hún hefur verið að þróa þessa handbók þannig að hún nýtist sérstaklega í skólanum sem hún 

starfar við. Þó svo að handbókin sé hugsuð fyrir nýliða þá segist hún nota hana sem 

„minnispunkta fyrir sig“ til að vinna samtölin við nýliðana. 

Nokkrir viðmælenda minna nefndu einnig kennslu á Mentor og hvernig það virkar í 

kennslu. Einnig nefndu nokkrir sameignardrifið sem er í öllum skólum og geymir gögn eins og 

til dæmis próf, verkefni og kennsluáætlanir fyrri ára.  

Í hnotskurn snýst aðstoð við nýliða um að hjálpa þeim að undirbúa kennslu. Það felur í sér 

að gera kennsluáætlanir, velja kennsluaðferðir, aðstoða við námsmat, kynna fyrir þeim 

skólamenninguna á hverjum stað, leiðbeina þeim um notkun á umsýslukerfi eins og Mentor 

og notkun á rafrænum geymslusvæðum á tölvum skólans. 

4.3 Leiða nýliðana í gegnum vinnustaðinn og þjónustu hans 

Við greiningu á niðurstöðum komu fram sex kóðar sem saman mynda þriðja þemað af 

niðurstöðum (sjá töflu 3) og snúast um margskonar hagnýt mál sem hafa þarf þekkingu á þegar 

byrjað er að vinna í nýjum skóla. 
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Tafla 3  Þema: Leiða nýliðana í gegnum vinnustaðinn og þjónustu hans 

Kóðar Tíðni 

Starf leiðsagnarkennarans og hvenær sé í boði að leita til þeirra 8 

Kynna samstarfsfólk  7 

Kynna fyrir þeim húsnæðið 5 

Fara í gegnum hagnýt atriði (prentarar, bókageymsla og fleira) 5 

Kynna stoðþjónustu 4 

Skipulag kennslustofu 4 

 

Eins og áður hefur komið fram eru skólar flóknir vinnustaðir. Í gögnum kom endurtekið fram 

hversu mikilvægt er að nýliðar séu kynntar aðstæður á hverjum stað og farið yfir með þeim í 

hverju hlutverk hvers og eins felst. 

Í vinnusmiðju starfsnámsnema kom fram hjá einum starfsnámsnema að einn kennari við 

skólann þar sem hann starfaði, hefði komið til hans og spurt hvenær vettvangsnámi hans væri 

lokið. Þessa spurningu fékk hann eftir að fimm vikur voru liðnar af skólaárinu haustið 2019. 

Hann sagðist hafa verið góða stund að útskýra fyrir honum að hann væri ráðinn starfsmaður 

skólans en væri í námi samhliða kennslu.  

Leiðsagnarkennari 1: 

Ég benti starfsnámsnemanum mínum á að hann ætti að ná sér í tölvu hjá 

tölvuumsjónarmanninum. Hún kom til baka alveg miður sín. Þá hafði hann 

nefnilega sagt við hana að hann væri ekki viss hvort hann mætti láta hana tölvu 

þar sem hún væri nemi. Ég var ofboðslega lengi að útskýra fyrir honum að hún væri 

í rauninni starfsmaður skólans en ekki nemi í skólanum. Þetta kannski lagast þegar 

þetta fer að venjast hjá staffinu. Með starfsnámsnemana sko. Það er vonandi 

komið til með að vera. 

Leiðsagnarkennari 2: 

Skólastjórinn okkar passar alltaf að kynna alla nýja á haustin. Á fundunum sem eru 

á starfsdögunum. Þannig sýnir liðið meiri tillitsemi skilurðu? Eins og bara X er vön 

að sitja alltaf á sama stað á kaffistofunni og allir vita það. Ef einhver nýr sem veit 

það ekki sest í sætið þá kannski er ekkert að vera að argast út í það. Svo lærist það 

bara. Allt svona skrítið sem er ekki hægt að útskýra. 
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Margir þátttakendur í þessari rannsókn höfðu orð á húsnæðinu, hagnýtum atriðum eins og 

til dæmis prenturum, bókageymslu og bókasafni. Reyndur kennari skrifaði: „Sýna þeim hvar 

allt er í skólanum.“ 

Leiðsagnarkennari 2 sagði mér líka það að hún hefði eytt góðum tíma í það á 

hauststarfsdögum að útskýra á nokkra ólíka vegu, fyrir nýliðunum, hvernig hægt væri að 

skipuleggja skólastofuna á margvíslegan hátt. „Skipulagið á skólastofunni getur líka hjálpað til 

við að hafa stjórn á krökkunum“. 

Í hnotskurn snýst ábyrgð þeirra sem í skólum starfa í því að nýliðum séu kynnt margskonar 

hagnýt mál sem hafa þarf þekkingu á þegar byrjað er að vinna í nýjum skóla. Þetta felur í sér 

að kynna nýliðum ítarlega aðstæður á hverjum stað og farið yfir með þeim í hverju hlutverk 

hvers og eins felst. 

4.4 Sjá um handleiðslu og ráðgjöf nýliða 

Við greiningu á niðurstöðum komu fram níu kóðar sem saman mynda fjórða þemað af 

niðurstöðum (sjá töflu 4) og snúast um hlutverk leiðsagnarkennara sem ráðgjafa. 

Tafla 4  Þema: Sjá um handleiðslu og ráðgjöf nýliða 

Kóðar Tíðni 

Fylgjast með líðan nýliða 12 

Aðstoða með samskipti við forráðamenn 12 

Fylgjast með kennslunni 9 

Veita ráðleggingar 7 

Ígrunda með nýliðum 7 

Aðstoða með agavandamál 7 

Bekkjarstjórnun 7 

Virk hlustun 6 

Vera til staðar 1 

 

Allir viðmælendur höfðu ákveðna skoðanir á því sem fellur undir þetta þema. Það kom 

einnig fram að þetta þema fellur undir mikilvægasta þáttinn í hlutverki leiðsagnarkennara.   

Vanur kennari kom með setninguna „Að vera til staðar fyrir nýliðann“ sem er heitið á þessu 

verkefni. Einn nýliði skrifaði: „Passa að honum líði ekki illa“ og annar nýliði skrifaði: „Fylgjast 

með honum“.   
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Báðir leiðsagnarkennarnir voru sammála um að það væri tvennt sem væri lykilatriði í 

leiðsögn og sneri að því að fylgjast með líðan nýliða. Það fyrsta væri að funda reglulega með 

nýliðum. 

 Leiðsagnarkennari 1: 

Á fundunum okkar ræðum við um alls konar. Ég leyfi þeim alveg að stýra því. Það 

er svo margt sem veldur þeim kvíða. Hvetja þau til að vera óhrædd við að leita eftir 

hjálp og aðstoð. Aðstoða við samskipti við foreldra sem ég held að sé rosalega 

mikilvægt. Margir sem óttast það. Líka í sambandi við bekkjarstjórnun – mistök eru 

til að læra af. Við gerum öll mistök og reynum að læra af þeim. Komast yfir óttann 

og vera jarðbundinn. Allir ganga í gegnum þetta. 

Leiðsagnarkennari 2: 

Ég man alveg hvað ég var hrædd fyrsta árið. Kröfurnar til okkar kennaranna eru 

alltaf að verða meiri og meiri. Það þarf að spjalla um það. Þau eru ekki ein. Láta 

þau finna það. Við erum í þessu starfi af því að við erum reynsluboltar. Erum búnar 

að lenda í alls konar og kunnum alls konar leiðir til að tækla málin. Það þarf að 

ræða það og líka mörkin. Hvar liggja þau? Sumir foreldrar eru svo frekir. Ekkert 

okkar flýtur í gegnum þetta starf. Það er bara hluti af því að vera góður kennari. 

Finnast þetta bara pínu töff. Maður þarf bara að hlusta. 

Á vinnusmiðju starfsnámsnemanna kom einnig fram hjá þeim starfsnámsnemum sem rætt 

var við hversu nytsamlegt þeim fannst að funda með leiðsagnarkennaranum. Einn þeirra sagði 

mér það að leiðsagnarkennarinn hans væri alltaf með eitthvað eitt umræðiefni til að opna 

fundinn. Hann nefndi sem dæmi ráðleggingar varðandi bekkjarstjórnun og mentor.   

Það að vera með eitthvað ákveðið efni til að opna fundinn gæti líka hjálpað þeim nýliðum 

sem eiga erfitt með að ræða vandmál sín við leiðsagnarkennara. Í starfendarannsókninni minni 

var ég með slíkan nýliða í leiðsögn. Í dagbókum mínum hef ég skrifað: 

2.10. Ég veit ekki hvað ég á að gera við X. Hann var í dag hjá mér á þriðja fundi 

okkar. Af fimm fundum, sem ég hef boðað hann á, hefur hann aflýst tveimur. Hann 

gefur ýmsar skýringar, hans biði stór verkefnabunki og bókaður á annan fund. Mér 

finnst þetta mjög skrítið. Hann segir alltaf að allt gangi vel og að hann sé ánægður.  

15.10. Var að kenna umsjónarbekknum hans X. Greinilegt á þeim að hann á í 

vandræðum með agastjórnun. Þau viðurkenna að þau séu óþekk hjá honum. 

22.10. Fundaði með X. Hann segist halda að hann nái vel til krakkana og fylgi 

áætlun. Mér finnst hann vera orðinn eitthvað daufur. Ég bauðst til að heimsækja 

hann í tíma en hann afþakkaði.  
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Á svipuðum nótum halda dagbókarfærslunar áfram þar til í byrjun desember. Þá fæ ég þá 

hugmynd að boða þá nýliða skólans á fund sem voru með fimm ára starfsreynslu eða minna. 

Sá hópur taldi sjö manns. Ég sagði þeim að ég væri að vinna verkefni um áskoranir og hindranir 

nýliða í námi mínu við Menntavísindasvið. Ég setti þau í tvo hópa og lagði eftirfarandi 

spurningar fyrir báða hópana: 

A. Hver er skemmtilegasti hluti starfsins? 

B. Hvað er erfiðast við að byrja kennslu? 

C. Hvernig er hægt að vinna úr þeim erfiðleikum sem fylgja kennslu? 

D. Hvar eru þið sterkust í kennslunni? 

Ég yfirgaf herbergið og gaf þeim þrjátíu mínútur til að svara þessum spurningum í 

hópunum. Ég kom síðan inn aftur eftir þessar mínútur en þurfti að bíða í tuttugu mínútur til 

viðbótar svo þau gætu klárað. Í dagbókina mína skrifaði ég: „ þau þurftu greinilega að ræða 

mikið saman og ég vildi ekki trufla það“. Að lokum voru þau tilbúin að skila niðurstöðum sínum 

munnlega sem ég dró saman. Þar kom ýmislegt áhugavert í ljós sem kom mér samt ekki á 

óvart. Til dæmis fannst þeim skemmtilegast að upplifa árangur í kennslunni og að þeim fannst 

agastjórnun og samskipti við foreldra erfiðast til að byrja með. Einnig nefndu þau að samtöl 

við aðra kennara væri mjög gagnlegt og að þau væru sterkust í fræðunum.  

Eftir þennan fund tóku samskipti mín við nýliða X algjörum stakkaskiptum. Í dagbókina 

mína hef ég skrifað: 

16.12. X kom á fund í dag. Hann byrjaði á því að biðja mig um aðstoð við mentor. 

Hann sagði svo við mig: „Ég er að súpa seyðið af því að hafa verið of linur við 

krakkana í vetur“. Ég spurði hvort hann vildi að ég kæmi í heimsókn í kennslu til 

hans og hann þáði það. 

17.12. Ég er viss um það að fundurinn með hinum nýliðunum hafi opnað augu X 

fyrir því að við erum öll að upplifa það sama. Sérstaklega fyrstu árin í kennslu. Hann 

hefur kannski uppgötvað það að hann er ekki einn á báti. 

Hitt atriðið sem leiðsagnarkennararnir tveir í rannsókninni minni nefndu sem lykilatriði 

þegar kæmi að því að fylgjast með líðan nýliða væri að heimsækja kennslustundir hjá þeim.  

Leiðsagnarkennari 1 sagði mér að henni þætti mjög gagnlegt að heimsækja tíma hjá 

nýliðum „Ég læri alveg fullt sjálf. Þau eru svo klárir þessir krakkar og koma með fullt úr 

skólanum“. Hún sagði að slíkar heimsóknir væru líka gott tilefni til ígrundunar og til að skoða 

hvernig kennarar þeir vildu vera. Hún tók það einnig fram að í slíkum heimsóknum yrði 

aðaláherslan lögð á það sem gekk vel í kennslunni. Hún sagði einnig: „Þau vita alveg sjálf þegar 

eitthvað hefur gengið illa og hafa orð á því að fyrra bragði“.  
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Leiðsagnarkennari 2 nefndi einnig um slíkar heimsóknir að þær yrðu að vera með samþykki 

nýliðans og að hann vissi fyrirfram hvenær heimsóknin yrði. „Maður getur bara alveg slegið 

þau út af laginu með því að mæta svona allt í einu. Það er ekki sanngjarnt. Ekki myndi ég fíla 

það“. 

Starfsnámsnemarnir í vinnusmiðjunni höfðu líka orð á því að þeim þætti gott að fá 

heimsóknir í kennslu. Einn þeirra kvartaði yfir því að leiðsagnarkennarinn sinn kæmi ekki nógu 

oft í heimsókn. Hann hefði bara komið einu sinn í kennslustund hjá honum í haust. 

Leiðsagnarkennari 1 nefndi fleiri þætti sem nýtast til að fylgjast með líðan nýliðanna, meðal 

annars sagði hún: „Við verðum bara að hafa eyru og augu opin“. Hún nefndi líka að bæði 

nemendur okkar, hegðun nýliðans og samskipti við aðra kennara gæfu vísbendingar um 

hvernig gengi. Leiðsagnarkennari 2 kom líka með þá athugasemd að ef mikið væri um veikindi 

hjá nýliðanum þá gæti það verið merki um vanlíðan. 

Leiðsagnarkennari 1: 

Við gerum öll mistök og reynum að læra af þeim. Hjálpa þeim að sjá tækifærin í 

mistökunum. Já! Einmitt. Ég ætla að muna eftir því næst – Hvað geri ég öðruvísi? 

Komast yfir óttann. Sumir óttast krakkana – óttast að missa stjórnina. Ég held að 

það sé það líka og hjálpa þeim að vera jarðbundinn. Já, ég hugsa að það sé líka 

mikilvægt. Eins og þessi kennari sem kemur til mín og segir bara „Um hvað ertu að 

tala? Ég veit ekkert hvað ég á að gera?“ Mér finnst það svo frábært. Vera bara 

ófeimin að gera það. Allir ganga í gegnum þetta. Það eru erfið tímabil á árinu hjá 

öllum. Svo með hækkandi sól fer þetta uppá við líka. 

Í hnotskurn töldu viðmælendur hlutverk leiðsagnarkennar fyrst og fremst felast í því að 

vera ráðgjafi við nýliðann og fylgjast með líðan hans, leiðbeina um samskipti við forráðamenn. 

Þá kom fram í gögnunum að mikilvægt væri að leiðsagnarkennarinn fylgdist með kennslu 

nýliðans, veitti honum ráð um agavandmal, bekkjarstjórnun og væri honum innan handar við 

annað það sem nýliðinn vekur máls á. 

 

4.5 Vera tengiliður við háskólann 

Við greiningu á niðurstöðum komu fram þrír kóðar sem saman mynda fimmta þemað af 

niðurstöðum (sjá töflu 4) og snúast um hlutverk leiðsagnarkennara sem tengiliðar við þá sem 

bera ábyrgð á kennaramenntuninni á háskólastigi ásamt upplýsingaflæði innan skólans og milli 

skólans og háskólans. 
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Tafla 5  Þema: Vera tengiliður við háskólann 

Kóðar Tíðni 

Sjá um samskipti við Háskóla Íslands 4 

Vinna með háskólakennurum 7 

Kynna vettvangsnema fyrir starfsfólki skólans 3 

 

Lengi hafa verið umræður í skólasamfélaginu um að auka þurfi samstarf á milli vettvangs 

og háskólans til að bæta móttöku kennaranema. Samkvæmt viðmælendum mínum er það 

hlutverk leiðsagnarkennara að bæta og vinna að þessu samstarfi. 

Leiðsagnarkennari 1: 

Nú eru að koma kennaranemar frá Menntavísindasviði – á öðru ári. Í fyrsta skipti 

var því bara varpað yfir á mig. Skólastjórinn kom til mín og sagði „Nú er þetta þitt 

hlutverk.“ Þannig að það er víst mitt hlutverk að vera tengiliður við 

Menntavísindasvið. Ég er að fikra mig í því hlutverki líka. Ég er að æfa mig í því að 

bera ekki allt undir skólastjórann. Hann sá alltaf um þetta. 

Leiðsagnarkennari 2: 

Varandi samstarfið við Menntavísindasvið sæi ég alveg fyrir mér að kennararnir við 

háskólann hefðu vinnuaðstöðu í skólanum. Þó svo þeir væru ekki hér allan daginn 

alla daga eða neitt svoleiðs. Þeir kæmu hingað í lotum. Þeirra hlutverk væri ekki 

bara að leiðbeina og vinna með kennaranemunum heldur líka að styðja okkur 

æfinga- og leiðsagnarkennarann. Við verðum að vita hvað þeir vilja og hvernig þeir 

vilja að við gerum þetta. 

Eitthvað hefur verið um það að grunnskólar hafi tekið að sér vettvangsnám erlendra 

skiptinema. Kemur sú beiðni oftast í gegnum Menntavísindasvið. 

Leiðsagnarkennari 2: 

Í nokkur ár hafa komið hingað kennaranemar frá Danmörku. Eru hér alveg í fimm 

eða sex vikur. Það er pínu snúið ef þeirra námsgrein er til dæmis samfélagsfræði. 

Þeir geta ekkert kennt það. Á dönsku? Þeir fara bara inn í dönskuna og eru með 

æfingakennara sem er dönskukennari. En þeir geta alveg fylgst með 

samfélagsfræðinni, skoðað hana og svoleiðis.   

Leiðsagnarkennara 1 var spurður hvernig væri greitt fyrir skiptinemana. Hún svaraði: „það 

kemur greiðsla frá Danmörku, samkvæmt þeirra taxta. Smá vesen að græja þessar greiðslur 

en á meðan þau í dönskunni vilja taka þessa nema þá er það allt í lagi“.  



 

61 

Skipuleggjendur námskeiðsins Nám og kennsla − Fagmennska í starfi I og II, sem 

starfsnámsnemar sækja, virðast vinna markvisst að því að auka þetta samstarf á milli háskólans 

og vettvangs.  

Leiðsagnarkennari 1: 

Einu sinni sá maður ekki þessa kennara. Bara aldrei! Ekki nema maður færi á 

fyrirlestur hjá þeim. Maður þekkti bara nöfnin ekki andlitin. En núna þá er þetta 

bara allt annað, í vetur meina ég. Það kom einn að heimsækja okkur og nemann. 

Svo var vinnusmiðja bæði í haust og núna um daginn. Ég er alveg að fá fullt af 

póstum og alls konar upplýsingar frá háskólanum. 

Samkvæmt skipulagi starfsnámsins eiga nemendur rétt á bæði æfinga- og 

leiðsagnarkennara. Fyrirkomulagið er misjafnt á milli skóla.  

Í skóla leiðsagnarkennara 1 er starfsnámsneminn með æfingakennara sem styður hann 

aðallega í faggreininni en leiðsagnarkennarinn sér um handleiðsluna. Svipað fyrirkomulag er 

líka hjá leiðsagnarkennara 2. 

Einn starfsnámsneminn á vinnusmiðjunni sagðist bæði vera með æfinga- og 

leiðsagnarkennara. Þegar hann var spurður um það hvernig þeir skiptu leiðsögninni á milli sín 

kom í ljós að hann vissi ekki muninn á æfinga- og leiðsagnarkennara. Við nánari athugun kom 

í ljós í hans skóla væru sex starfsnámsnemar og tveir leiðsagnarkennarar sem skiptu nemunum 

á milli sín eftir faggreinum. Þeir voru bæði leiðsagnarkennarar og æfingakennarar. Samkvæmt 

viðmælendum mínum á vinnusmiðju starfsnámsnema virtist æfingakennari vera með í 

leiðsögninni ef að leiðsagnarkennari kenndi ekki sömu faggrein og starfsnámsneminn.  

Skólastjórnandi í sem tók þátt í rannsókninni skrifaði: „Stuðla að auknu samstarfi við 

háskólann“. 

Í hnotskurn kom fram hjá viðmælendum mikilvægi þess að greint sé á milli þeirra sem eru 

annars vegar leiðsagnarkennarar og bera ábyrgða á móttöku allra nýliða (ekki bara 

kennaranema), samvinnu við háskólann og upplýsingaflæði innan skóla og milli skólans og 

háskólans. Hins vegar æfingakennara sem eingögnu vinna með kennaranemum og leiðbeina 

þeim um starf sitt innan skólans. 

4.6 Stuðla að styrkingu lærdómssamfélags í skólanum 

Við greiningu á niðurstöðum komu fram fjórir kóðar sem saman mynda sjötta þemað af 

niðurstöðum (sjá töflu 6) og snúast um með hvaða hætti megi stuðla að þróun og mótun 

lærdómssamfélags í skólum. 
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Tafla 6  Þema: Stuðla að styrkingu lærdómssamfélags í skólanum 

Kóðar Tíðni 

Þróun lærdómssamfélags 3 

Styðja aðra kennara skólans 3 

Teymisvinna 2 

Skólaþróun  1 

 

Kóðar í þessu þema innihalda hugtök eins og til dæmis skólaþróun, lærdómssamfélag og 

teymisvinna komu fyrir í þessu þema. Þetta eru mjög víðtæk hugtök og kom fram að 

viðmælendur mínir túlka og skilja þau á ólíkan hátt.  

Einn nýliði skrifaði: „Fara í gegnum og útskýra skólaþróunarverkefnin sem eru í gangi í 

skólanum.“    

Leiðsagnarkennari 1: 

Við erum með læsisátak eins og örugglega flestir grunnskólar. Hvernig virkar það 

ha? Hvað erum við að gera í því? Það þarf að útskýra. Og svo erum við líka með 

námsmöppur og möppudaga sem við erum búin að vera að þróa – veit ekki – 

einhver ár. Þetta getur verið flókið fyrir þann sem er nýr- hefur ekki verið með í 

þróuninni – skilurðu? 

Leiðsagnarkennari 2 tekur í sama streng varðandi skólaþróunarverkefnin: „Það er allskonar 

í gangi – við erum heilsueflandi skóli – við erum í grænum skrefum hjá Borginni og ég veit ekki 

hvað og hvað“. 

Á vinnusmiðju starfsnámsnema sagði einn neminn að hann hefði þurft að fá „hugtakakort“ 

yfir öll skólaþróunarverkefnin sem voru í gagni skólanum sem hann hóf störf við núna í haust. 

Teymiskennsla og teymisvinna er sífellt að aukast í íslenskum skólum. Leiðagnarkennari 1 

virtist ekki vera mjög jákvæður gagnvart teymiskennslu. Hann sagði. „Kennararnir hér eru 

ekkert voðalega spenntir fyrir teymiskennslu. Við erum í gömlum skóla og stofurnar hér henta 

ekkert í svona teymi. Það er ekki eins og við vinnum ekki saman! Við erum að vinna í stigunum 

og árgöngum.“ Leiðsagnarkennari 2 sem starfar í teymiskennsluskóla var mun jákvæðari og 

fannst teymið vera styðjandi í leiðsögninni eins kom fram í þema 2. „Þau í teyminu vinna mikið 

með henni. Ég er ekkert að skipta mér af því.“ Leiðsagnarkennari 2 var spurður hvernig honum 

þætti kennsluhættir teymiskennslunnar. 
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Leiðsagnarkennari 2: 

Þetta var drulluerfitt þarna fyrst. Vissum ekkert hvað við vorum að fara gera. 

Vorum bara sett í einhver teymi og bamm strax um haustið. Við fengum ekkert að 

velja með hverjum við værum í teymi. Einhver sagði að það væri algjört skilyrði. 

Veit ekki. Svo einhvern veginn bara hefur þetta gengið bara allt í lagi. Hver og einn 

eða sko þeir sem vinna saman fundu eitthvað út úr þessu. Það eru alveg kostir og 

gallar. 

Líkt og kemur fram hér að ofan um teymiskennslu hafa kennarar unnið ýmis störf innan 

skólans fyrir utan kennslu og undirbúning hennar. 

Leiðsagnarkennari 1: 

Ég stýri líka stigsfundum í sjöunda og áttunda bekk og búin að gera það síðan ég 

byrjaði hérna og hef aldrei fengið borgað eða neitt sko. Ýmislegt sem ég hef verið 

að gera en ekki fengið fyrir. Ég er í samskiptateyminu líka og það fylgir því ýmislegt. 

Þú færð ekkert borgað fyrir – sama hvað þú leggur mikið á þig. Það eru fundir 

vikulega og aldrei borgað neitt fyrir það. Alveg sama hvað þú gerir meira. 

Í viðtali við leiðsagnarkennara 1 kom fram að hann væri að vinna gátlista af ýmsu tagi. Í 

fyrsta lagi nefndi hann gátlista fyrir foreldraviðtöl, í öðru lagi nefndi hann gátlista fyrir X dagana 

í skólanum og í þriðja lagi nefndi hann gátlista fyrir umsjónarkennara. Gátlistinn fyrir 

umsjónakennarana er í nokkrum flokkum, til dæmis hvernig kennarar geta stuðlað að betri 

bekkjaranda og hugmyndir um bekkjarstjórnun. Leiðsagnarkennari 1 fór til sinna stjórnenda 

og bað um að fá að halda fund með öllum umsjónarkennurum. 

Leiðsagnarkennari 1: 

Þegar ég sagði við þau að mér þætti mikilvægt að vera með fund með öllum 

umsjónarkennurum. Þá geta þeir líka hjálpa mér með gátlistana – bætt inn í. Hann 

var pínu lengi að komast í gang fundurinn en svo var hann alveg frábær. Það kom 

skólastjóranum á óvart hvað var mikil þörf á svona fundi. Skólastjórnendur eru 

ekkert alltaf inni í þessu hlutverki umsjónarkennara. Voru kannski umsjónar-

kennarar fyrir 100 árum eða eitthvað. Mér finnst þetta vera hluti af þessu starfi. 

Einn skólastjórnandi skrifaði: „Vera stjórnendum innan handar í þróun lærdóm-

ssamfélags.“  

Í viðtali við leiðsagnarkennara 2 kom ekki mikið fram varðandi skólaþróun og lærdóms-

samfélagið. Hún sagði: „Mér finnst alveg nóg að vera í þessu starfi með 100% kennslu og líka 

vera með umsjón. Svo er ég endalaust á teymisfundum“. Hún bætir við: „teymiskennslan og 

leiðsagnarhlutverkið er bara hluti af skólaþróun og þróun lærdómssamfélagsins“.  
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Á vinnusmiðju starfsnámsnema var einn leiðsagnarkennari sem er með tuttugu 

skjólstæðinga í leiðsögn, þar af fjóra starfsnámsnema. Kennarinn er í 20% leiðsagnarstarfi og 

hefur því 5 tíma á viku til að sinna þessu starfi. 

Í hnotskurn sögðu viðmælendur að starfs leiðsagnarkennara mætti ekki verða einmannlegt 

starf einyrkja heldur þyrfti það að snúast um faglega samvinnu sem stuðli að frekari þróun og 

mótun lærdómssamfélags í hverjum skóla. 

4.7 Vinnutími leiðsagnarkennara þarf að vera sveigjanlegur 

Við greiningu á niðurstöðum komu fram fimm kóðar sem saman mynda sjöunda þemað af 

niðurstöðum (sjá töflu 7) og snúast um skipulag vinnutíma leiðsagnarkennara. 

Tafla 7  Þema: Vinnutími leiðsagnarkennara þarf að vera sveigjanlegur 

Kóðar Tíðni 

Fastur vikulegur tími í töflu fyrir nýliða 5 

Lausir tímar til að geta fylgst með kennslu 4 

Hluti af starfinu, ekki yfirvinna 3 

Sveigjanlegur vinnutími 1 

Skipta starfinu á nokkra daga í vikunni 1 

 

Ýmsar skoðanir komu fram hjá viðmælendum sem snúa að þessu þema. Einn vanur kennari 

skrifaði: „Vera með fasta tíma í töflu.“ Nýliði skrifaði: „Sveigjanlegur vinnutími til að hægt sé 

að fylgjast með kennslu.“ Skólastjórnandi skrifaði: „Skipta starfinu niður á nokkra daga í 

vikunni.“ Reynsla leiðsagnarkennara í vetur ætti að gefa bestu myndina því að þó svo að 

reynsla þeirra af þessu nýja starfi sé ekki löng þá eru hún eitt af því fáa sem hægt er að miða 

við. 

Leiðsagnarkennari 1: 

Ég var búin að ákveða í vor að minnka kennslu í vetur. Svo bara kom skólastjórinn 

og bað mig um að taka þetta starf. Guð ég var svo glöð. Þannig að ég er að kenna 

75% og er 25% í leiðsögninni. Hefði alls ekki viljað vera meira. Það er í rauninni ekki 

hægt. Hvenær á maður þá að hafa tíma til að hitta fólkið í leiðsögninni? Og kíkja í 

kennslustundir? 

Leiðsagnarkennari 2: 

Ég tók þetta auka. Ég er með fulla kennslu og svo þetta 20%. Það er bara allt of 

mikið. Ég á erfitt með að finna tíma, skilurðu? Og við saman, það er bara smá 

púsluspil. Ég hef stundum verið með fund eftir kennarafundi á þriðjudögum. Þá 



 

65 

eru bara allir búnir á því. Þetta sleppur samt alveg – held ég. Ef ég tek þetta næsta 

vetur þá verð ég að vera bara með samtals 100%.  

Einn reyndur kennari í rannsókninni skrifaði: „Má ekki vera auka.“ 

Annað sem kom fram hjá báðum leiðsagnarkennurunum mínum var að þeim fannst að 

leiðsagnarkennarar ættu ekki að vera umsjónarkennarar samhliða starfinu.  

Leiðsagnarkennari 2: 

Ég gat ekkert hjálpað þeim á foreldradögunum vegna þess að ég var sjálf með 

viðtöl. Við tókum samt æfingu fyrir daginn. Það hjálpaði eitthvað. Svo líka þessir 

uppbrotsdagar – þeir geta verið töff. Hefði líka viljað hjálpað þar en ég var bara 

föst með mínum bekk inni í stofunni minni. Bað reyndar hvort væri ekki hægt að 

fá einhvern sem var ekki umsjónarkennari til að líta eftir þeim eins og til dæmis 

íþróttakennarinn. Hefði viljað gera það sjálf. 

Leiðsagnarkennari 2: 

Ég var í rauninni búin að ákveða að minnka við mig í kennslunni. Fara niður í svona 

70%. Svo kom skólastjórinn til mín í haust og spurði mig hvort ég væri ekki til í að 

fara í þetta starf. Þannig að ég er í 100% og minnkaði kennsluna. Ég er ekki með 

umsjón í vetur og finnst það mjög gott. Gott að hvíla hana. Þetta kom eiginlega í 

staðinn fyrir hana. Það hjálpar líka. Ég gat líka verið með í viðtölum. Kannski 

einhverjum erfiðum. 

Í starfendaransókninni minni skrifaði ég eftirfarandi dagbókarfærslu: „1.09. Ég reiknaði 

saman þá tíma sem ég er búin að nota til að sinna nýliðum síðan á starfsdögum og þeir eru 18 

klukkutímar.“ Það er ansi mikið sérstaklega ef að haft er í huga að á þessum tíma fékk ég 

einungis greiddan einn tíma á viku fyrir leiðsögn þar sem aðeins einn í starfshópnum var 

skilgreindur sem nýliði. 

Samkvæmt þeim sem sinna leiðsagnarhlutverki í vetur eru ákveðnir álagspunktar í starfi 

leiðsagnarkennara. Einnig geta ýmsar aðstæður skapast í skólum sem valda því að ráða þarf 

inn nýja kennara á miðju skólaári.  

Leiðsagnarkennari 1: 

Ég var alveg eftir áramót – þau eru ekkert að þurfa eins mikið á mér að halda! Þessi 

nýju sko – Það má eiginlega samt segja það að það jafnist út – því þetta var rosa 

mikil vinna í haust. Við erum ekki með neina starfslýsingu sem er agalegt. Miklu 

meira en þessi rúm 20%. En svo gerist það að forfallakennarinn kom núna eftir 

áramót sem hefur aldrei kennt í grunnskóla. Tók við 26 manna 7. bekk. Hann 
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byrjaði fyrir hálfum mánuði. Hann byrjaði á að detta inn í foreldraviðtöl. Ég fór 

auðvitað yfir þetta með honum og ég sat foreldraviðtölin með honum.  

Leiðsagnarkennari 2: 

Þetta var rosa mikið í haust. Ég var sjálf að fá nýjan bekk. Svo er það minna núna. 

Ég vann svona einhvern grunn að handbók þegar ég var í náminu. Ég ætla að vinna 

hana áfram þá get ég notaða hana næsta haust ef ég verð áfram í þessu. Er 

eiginlega með móral núna – finnst ég vinna svo lítið í þessu. Það vantar alveg 

starfslýsingu. Svo þarf að festa þetta starf í kjarasamninga. 

Í hnotskurn benda niðurstöður þessa þema til þess að vinnutími leiðsagnarkennara þurfi 

að vera sveigjanlegur þótt yfirleitt sé um lágt stafshlutfall að ræða. Leiðsagnarkennari þarf 

þannig að hafa svigrúm til að fylgjast með kennslu nýliða en einnig hafa fastna viðverutíma svo 

nýliðar geta gengið að honum sem vísum. Í þessu felst krafa um bæði festu og sveigjanleika 

sem getur verið snúin í daglegu skólastarfi og sérstaklega ef leiðsagnarkennari sinnir líka 

störfum umsjónarkennara. 

4.8 Samantekt niðurstaðna 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að greina megi hlutverk leiðsagnarkennara í 

grunnskólum og áskoranir þeirra í vinnum með ólíkum hópum nýliða í sjö þemu.   

Í fyrsta lagi benda niðurstöður til þess að hugtakið nýliði sé notað um alla þá sem sinna 

kennslu og bera ábyrgð á nemendum. Í þeim hópi felast líka þeir sem eru enn í kennaranámi 

og þeir sem eru að breyta um starfsvettvang innan kennarastarfsins. 

Í öðru lagi virðist hlutverk leiðsagnarkennara felast í aðstoð við nýliða við undirbúning 

kennslu, t.d. að gera kennsluáætlanir, velja kennsluaðferðir, aðstoða við námsmat, kynna fyrir 

þeim skólamenninguna á hverjum stað, leiðbeina þeim um notkun á Mentor og notkun á 

rafrænum geymslusvæðum á tölvum skólans. 

Í þriðja lagi snýst ábyrgð leiðsagnarkennara í því að kynna nýliðum margskonar hagnýt mál 

sem hafa þarf þekkingu á innan skólans svo vel gangi. Þetta felur í sér að kynna nýliðum 

aðstæður á hverjum stað og farið yfir með þeim í hverju hlutverk hvers og eins felst. 

Í fjórða lagi töldu viðmælendur hlutverk leiðsagnarkennara felast í því að vera ráðgjafi við 

nýliðann og fylgjast með líðan hans og leiðbeina honum um samskipti við forráðamenn. Einnig 

þykir mikilvægt að leiðsagnarkennarinn fylgist með kennslu nýliðans, veitti honum ráð um 

agavandmal, bekkjarstjórnun og sé honum innan handar við hvað eina sem nýliðinn óskar eftir 

í starfi sínu í skólanum. 

Í fimmta lagi kom fram í niðurstöðum mikilvægi þess að greint sé á milli þeirra sem eru 

annars vegar leiðsagnarkennarar og bera ábyrgða á móttöku allra nýliða (ekki bara 
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kennaranema), samvinnu við háskólann og upplýsingaflæði innan skóla og milli skólans og 

háskólans, og svo hins vegar æfingakennara sem eingöngu vinna með kennaranemum og 

leiðbeina þeim um starf sitt innan skólans. Einnig komu fram vísbeningar um það hugtakið 

starfsnámsnemi væri villandi. 

Í sjötta lagi kom fram í niðurstöðum að starf leiðsagnarkennara mætti ekki verða 

einmannlegt starf einyrkja heldur þyrfti það að snúast um faglega samvinnu sem stuðli að 

frekari þróun og mótun lærdómssamfélags í hverjum skóla. 

Í sjöunda lagi benda niðurstöður til þess að vinnutími leiðsagnarkennara þurfi að vera 

sveigjanlegur þótt yfirleitt sé um lágt stafshlutfall að ræða. Þannig sé mikilvægt að 

leiðsagnarkennari hafi svigrúm til að fylgjast með kennslu nýliða en einnig að hann hafi fastna 

viðverutíma sem tryggi að hann sé nýliðum aðgengilegur. Í þessu felst krafa um bæði festu og 

sveigjanleika sem getur verið snúin í daglegu skólastarfi og sérstaklega ef leiðsagnarkennari 

sinnir líka störfum umsjónarkennara. 
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5 Umræður 

Markmið þessa meistaraverkefnis var að rannsaka viðhorf til nýs starfs leiðsagnarkennara í 

grunnskólum, hvert meginhlutverk leiðsagnarkennara ætti að vera og hverjar séu 

megináskoranirnar.  

Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar í fjórum hlutum með hliðsjón af þeim fræðum 

sem áður voru kynnt. Fyrst er rætt um þörf nýliða fyrir leiðsögn, þá er fjallað um 

starfsnámsnema, næst er fjallað um nýliða í kennslu og síðast er gerð grein fyrir mikilvægi 

leiðsagnar í kennslu. Kaflanum lýkur á ályktunum og samantekt. 

5.1 Þörf nýliða fyrir leiðsögn 

Frá því að Lög um fræðslu barna nr. 59/1907 tóku gildi og framundir síðustu aldamót var 

skólahald, kennsla og menntun barna tiltölulega hefðbundin og hafði tekið litlum breytingum 

í ljósi laganna. Skýr skil voru á milli heimila og skóla þar sem skólinn fór með menntunar-

hlutverkið en heimilin með uppeldishlutverkið. Kennarinn var einn í sinni kennslustofu og hafði 

lítið svigrúm til samvinnu, ígrundunar eða þróunarstarfs með öðrum kennurum líkt og Gerður 

G. Óskarsdóttir (2003) hefur bent á að sé mikilvægt.  

Það hefur því lengi verið vitað að erfitt er fyrir flesta kennara að aðlagast starfinu því 

einangrunin í skólastofunni oft mikil. Það ásamt skorti á samvinnu kom skýrt fram í 

niðurstöðum þessarar rannóknar sem eitt erfiðasta áskorun nýliðana. 

Með lögum nr. 87/2008 er skóli margbreytileikans festur í lög en í þeim fólst að allir, án 

tillits til líkamlegs eða andlegs þroska, höfðu rétt á því að ganga í almennan grunnskóla. 

Misjafnar skoðanir hafa verið um þessi lög en flestir sammála um að starfið sé flókanara en 

áður og krefjist meiri sérfræðikunnáttu en áður. 

Árið 2016 fjallaði Kennarasamband Íslands um neikvæða áhættuþætti í starfi kennara og 

voru þar meðal annars taldar upp auknar faglegar kröfur, nýjar kennsluaðferðir, skortur á 

úrræðum, ósamrýmdar kröfur, samvinna, lélegt upplýsingaflæði og flóknar skráningar. 

Þessir þættir Kennarasambands Ísland (2016) komu skýrt fram í orðum viðmælenda 

þessarar rannsóknar. Í ljósi þess hversu starfið og aðstæður í skólum hafa breyst mikið þótti 

viðmælendum mikilvægt að fara með nýliðum yfir margskonar hagnýt mál í skólanum. Einnig 

þyrfti að fara yfir hvert hlutverk hvers og eins er í skólanum og hvenær væri hægt að leita til 

leiðsagnarkennaranna. Var þá meðal annars átt við tækjabúnað, stoðþjónustu og stjórnun. 

Þetta er í góðu samræmi við niðurstöður rannsóknar Maríu  Steingrímsdóttur (2007). 

Niðurstöður hér benda til að hlutverk leiðsagnarkennara þurfi að snúast um að aðstoða 

nýliða við undirbúning kennslu, gera kennsluáætlanir, skoða kennsluaðferðir, aðstoða við 
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námsmat, kynna þeim skólamenninguna á hverjum stað, leiðbeina um notkun á Mentor og 

rafræn geymslusvæðum á tölvum skólans. Þetta eru sömu þættir og koma fram í greinargerð 

OECD (2005) sem kynnir hvernig meiri og flóknari kröfur hafa í auknum mæli verið gerðar til 

kennara. Þar er kröfunum skipt upp í þrjá meginflokka: Í fyrsta lagi þær sem varða 

fjölbreytileikann í nemendahópnum. Í öðru lagi eru þær kröfur sem lúta að skilningi á 

menningarlegum málefnum og í þriðja og síðasta lagi kröfur um hvernig kennarar þurfa að 

bregðast við ólíkum bakgrunnsaðstæðum nemenda.  

Víða í þessari rannsókninni kom fram hversu óöryggir nýliðar voru gagnvart 

skólamenningunni á hverjum stað og að þeir kviðu foreldrasamstarfi og því hvernig þeir ættu 

að vinna með ólíkar þarfir nemenda. Hér er þáttur tilfinninga veigamikill eins og Hargreaves 

(1998) benti á að gerir starfir snúið á köflum. Þetta er líka í takt við niðurstöður Lilju M. 

Jónsdóttur (2012b) sem einnig benti á að ef nýliðar fá ekki faglega og skipulagða leiðsögn við 

upphaf starfsferilsins sé mikil hætta á að þeir leggi til hliðar það sem þeir hafa lært í 

kennaranáminu. Þannig skapast hætta á að þeir grípi til fyrri reynslu og beiti því sem þeir 

upplifðu sjálfir sem grunnskólanemar, en margt af því þyki ekki eftirsóknarvert í dag. Því þykir 

sýnt að nýjungar í kennslufræðum og reynslan úr námi nýliða skilar sér ekki inn í skólana ef 

þeir fá ekki þá leiðsögn sem þeir þurfa.  

Viðmælendur í þessari rannsókn sögðu, líkt og Hobson o.fl. (2009) höfðu bent á, að nýliðar 

hafa þekkingu fram að færa sem er eldri kennurum bæði mikilvæg og lærdómsrík. Nýliðarnir 

eru líka ferskir í fræðunum og því getu leiðsögnin stuðlað að því að leiðsagnarkennarinn 

ígrundi frekar starf sitt eigið og starfskenningu. Því er mikilvægt að virkt samstarf sé milli nýliða 

og leiðsagnarkennara. Ein leið til að virkja þessa samvinnu er að leiðsagnarkennarar komi 

reglulega í heimsókn til nýliðanna til að fylgjast með kennslu þeirra á sama hátt og 

æfingakennarar höfðu gert þegar nýliðarnir voru í vettvangsnámi. Það gefur tækifæri og grunn 

til að ræða kennsluna, ígrunda og þróa starfskenninguna í upphafi starfsferilsins. Einnig bendir 

allt til þess að fastir fundartímar séu forsenda þess að leiðsögn eigi sér stað. Það er í góðu 

samræmi við niðurstöður Lilju M. Jónsdóttur (2012b). 

Samkvæmt viðmælendum í þessari rannsókn hefur þörfin fyrir leiðsögn aukist á 

undanförnum árum samhliða breyttu starfsumhverfi kennara. Stuðningurinn snýst ekki síst um 

þann andlega stuðning sem nýliðar þurfa og lýtur annars vegar að samskiptum við nemendur 

og forráðamenn þeirra og hins vegar að samskiptum nýliða og þeirra sem leiðbeina þeim í 

skólanum. 

5.2 Starfsnámsnemar 

Kennaramenntun var með nokkuð óbreyttu sniði frá því að Kennaraskólinn tók til starfa 1909 

(Freysteinn Gunnarsson, 1958) og þar til Alþingi staðfesti lög um Kennaraháskóla Íslands nr. 
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29/1988. Með þeim lögum var nám í Kennaraháskóla Íslands flutt á háskólastig og 

stúdentspróf gert að inntökuskilyrði. Námið var áfram þrjú ár líkt og við stofnun 

Kennaraskólans. Við það að færa námið á háskólastig öðluðust nemendur B.Ed.-gráðu og gátu 

sótt um leyfisbréf til Menntamálaráðuneytisins. Árið 2007 með lögum nr. 37/2007 var skólinn 

síðan sameinaður Háskóla Íslands og fékk þá sviðið heitið Menntavísindasvið. Ári seinna með 

lögum nr. 87/2008 var kveðið á um lengingu kennaranámsins á öllum skólastigum og krafa 

gerð um meistaragráðu til að fá leyfisbréf til kennslu. 

Í ljósi þessara breytinga á menntun kennara lýstu viðmælendur í þessari rannsókn yfir 

áhyggjum af auknu hlutfalli leiðbeinenda við grunnskóla og töldu brýna þörf á að hvetja 

leiðbeinendur til að ljúka kennaranámi sínu. Þannig kom fram brýn þörf fyrir að styðja betur 

við kennaranema til að koma í veg fyrir brottfall og sporna við þeim kennaraskorti sem blasir 

við í framtíðinni.  

Í aðgerðaáætlun mennta- menningarmálaráðuneytisins (2019) boðar Lilja Alfreðsdóttir 

styrk til þeirra sem ljúka M.Ed.-verkefnum. Auk þess boðar hún launað starfsnám til handa 

þeim sem eru á lokaári í M.Ed.-námi þar sem þeir eru í að minnsta kosti 50% starfi samhliða 

námi sínu. Þessi aðgerð er í takt við þær kröfur sem lengi hafa verið uppi um að auka hlut 

vettvangsnáms í kennaranámi. Nýliðarnir í rannsókn Lilju M. Jónsdóttur (2012) bentu m.a. á 

þetta því þeir tóku fram að auka þyrfti hlut vettvangsnáms í kennaranáminu.  

Fleiri þjóðir hafa séð gildi þess að auka vettvangsnám til að auka gæði kennaramenntunar. 

Norðmenn hafa frá síðustu aldamótum verið að breyta kennaranáminu með áherslu á aukið 

vettvangsnám og kröfu um meistarapróf. Þeir leggja einnig áherslu á að leiðsögnin sem 

kennaranemarnir fá sé persónuleg og að í henni felist fagleg þróun (Sundli, 2007). Aukið 

vettvangsnám hefur faglegar forsendur því með því að fara í gegnum stigvaxandi þátttöku í 

kennslu öðlast nemarnir smátt og smátt skilning á henni (Borko, 2004). 

Í aðgerðaráætlun mennta- og menningarmálaráðuneytissins (2019) er tekið fram að 

starfnámsnemarnir eigi að hafa bæði æfingakennara og leiðsagnarkennara. Í rannsókn þessari 

kom fram að margir skilja ekki muninn á þessum starfsheitum og því þarf að skýra vel hvert 

hlutverk þeirra er og í hverju munurinn felst. Ljóst er að þarna þarf samvinnu og kynningu eins 

og í öllu lærdómssamfélaginu þannig að hlutverk beggja sé skýrt. 

Af orðum viðmælenda að dæma virðist almenna ánægja vera með starfsnámið. Einnig 

benda niðurstöður til þess að samvinnan á milli vettvangs og háskólans sé í mikilli framför 

þegar kemur að nýja starfsnáminu. Hastings (2010) bendir á að háskólakennarar hafi ákveðnar 

upplýsingar um kennaranema sem vettvangurinn veit ekki um og vettvangurinn hefur aðrar 

upplýsingar sem háskólinn hefur ekki hugmynd um. Misræmi á skilaboðum frá háskólanum 

annars vegar og vettvangnum hins vegar getur skapað óþarfa togstreitu hjá nemunum. Þess 

vegna er samvinna á milli þessara tveggja stofnana afar mikilvæg.  
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Niðurstöður benda til þess að með starfsnáminu sé verið að koma til móts við þörf skólanna 

fyrir fleiri kennara. Einnig kemur fram að stjórnendur verða að gæta þess að auka ekki á 

starfshlutfall starfsnámsnema til að mæta yfirvofandi kennaraskorti. Það væri í andstöðu við 

áherslur áðurnefndrar aðgerðaráætlunar mennta- og menningarmálaráðherra sem leggur 

áherslu á að skólar þurfi að veita starfsnámsnemum svigrúm til að ljúka við lokaverkefnin sín.  

Skólastjórnendur sem fara með faglega forystu skóla samkvæmt lögum um grunnskóla 

(91/2008) verða að gæta þess að leggja ekki of mikið á nýliða. Það á sérstaklega við um 

starfsnámsnemana sem eru að reyna að ljúka kennaranáminu. Í viðtölunum við 

starfsnámsnema og leiðsagnarkennara kom skýrt fram að sífellt virðist verið að auka við 

starfshlutfall þeirra vegna breyttra aðstæðna í viðkomandi skólum. Það er í andstöðu við 

stefnu ráðherra og liggur í augum uppi að ef álagið á þeim er of mikið og ef þeir fá ekki faglega 

leiðsögn, er með því verið að draga úr tækifærum nýliða til að öðlast þá hæfni sem þeir eiga 

að fá. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mikil ánægja flestara aðila sé með 

starfsnámsnámið. Það hefur aukið samvinnu á milli háskóla og vettvangs og brúað bilið á milli 

vettvangs og námsins. Þá virðist skýr metnaður vera lagður í gæði samstarfsins á milli 

vettvangs og háskólans. Hins vegar virðist hugtakið starfsnámsnemi flækjast fyrir sumum 

starfsmönnum skóla þar sem það vísar til þess að starfsnámsnemi sé kennaranemi og því ekki 

fullgildur starfsmaður skóla og eigi t.d. ekki að njóta sömu starfsaðstæðna og aðrir sem sinna 

kennslu í skólum. Þetta má hugsanlega leysa með því að skipta um hugtak og tala ekki  

starfsnámsnema heldur starfsnámskennara.  

5.3 Nýliðar í kennslu 

Í auknum mæli eru þeir sem rannsaka upplifun og reynslu nýliða farnir að skoða starfsferil 

þeirra fystu fimm ár þeirra í starfi. Það gerði Lilja M. Jónsdóttir (2012b) sem rannsakaði 

upplifun nýliða í fimm ár eftir útskrift og einnig María Steingrímsdóttir (2007 og 2010) sem 

fylgdi átta útskrifuðum kennurum eftir fimm ár í kennslu. Le Maistre og Paré (2010) benda 

einnig á að mesta hættan á brottfalli nýliða í kennslu sé fyrstu fimm árin. Rannsóknir Le Cornu 

(2009) á brottfalli nýliða miðast líka við fimm ár í starfi. Þannig bendir margt til þess að styðja 

þurfi við nýliða í fimm ár eftir að þeir byrja að kenna. 

Einn viðmælenda í þessari rannsókn benti á að 17% þeirra sem sinntu kennslu í hans 

heimaskóla væru leiðbeinendur. Þessum hópi þurfi að sinna sérstaklega og veita leiðsögn. 

Leiðbeinendur geta vissulega verið kennaranemar sem eru langt komnir í kennaranámi sínum 

en þeir geta líka verið hópur sem hefur hvorki sinnt kennslu né hlotið menntun á sviði 

kennslufræða. Ef fyrrnefndar tölur um útskrift kennara undanfarin ár eru skoðaðar gefur það 

augaleið að óumflýjanlegt sé að fylla kennarastöður hvers skóla með því að ráða leiðbeinendur 
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og ljóst að þeim muni fara fjölgandi. Ingvar Sigurgeirsson (2013) bendir einnig á að fylgifiskur 

þess að of fáir kennarar útskrifist sé hækkandi meðalaldur kennara á Íslandi. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að hugtakið nýliði hafi mun víðtækari skírskotun 

en áður hefur verið talið. Viðhorf viðmælenda byggðust á þeirra eigin reynslu af því að hafa 

breytt um starfsvettvang innan skólanna eða reynslu sinni af leiðsögn ólíkra hópa innan 

skólanna.   

Að mati viðmælenda í þessari rannókn telja reyndir kennarar sem flytja sig á milli skóla líka 

vera nýliðar. Margir kennarar flytja sig á milli aldursstiga innan grunnskólans, skipta um 

faggrein eða færa sig á milli skóla. Viðmælendur í þessari rannsókn bentu á að slíkar breytingar 

geri það að verkum að kennarar endurupplifa fyrsta árið í kennslu og þurfa því faglega 

leiðsögn. Þetta tekur María Steingrímsdóttir (2007) undir en bendir jafnframt á að 

skólamenning í hverjum skóla fyrir sig geti bæði verið flókin og mjög ólík öðrum skólum. Hafþór 

Guðjónsson (2011) tekur í sama steng og bendir á að það sé óumflýjanlegt að nýliðar þurfi að 

aðlagast skólamenningu hvers skóla og veruleikanum sem þar ríkir. 

Reyndir kennarar sem tóku þátt í þessari rannsókn bentu ítrekað á það hversu miklum 

breytingum kennarastarfið hafi tekið undafarin ár. Þetta hafði komið fram í rannsókn Sólveigar 

Karvelsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur (2010) sem gaf til kynna að hlutverk kennara felist 

ekki lengur bara í að bregðast við námsörðugleikum heldur þurfi kennarar einnig að bregðast 

við félags- og hegðunarvandamálum. Auk þessa felist hlutverk kennara í að viðhalda þekkingu 

sinni með endurmenntun og auka færni sína í notkun nýjustu tækni. Þetta margsnúna hlutverk 

kennara er svo áréttað í Aðalnámskrá grunnskóla sem segir að kennurum beri að sjá til þess 

að nemendur tileinki sér heilbrigða lífshætti og að bæði starfsgleði nemenda og frjóa hugsun 

þeirra svo þeir njóti örvunar (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13). 

Rannsóknir OECD (2005) styðja við þessar niðurstöður.  

Lilja M. Jónsdóttir (2012) benti á að það sé á valdi skólastjóra í hverjum skóla hvort nýliða 

sé úthlutað leiðsagnarkennara eða ekki. Raunin virðist vera að svo sé ekki alltaf því í rannsókn 

Maríu Steingrímsdóttur og Guðmundar Engilbertssonar (2018) kom fram að af nýliðum í 

kennslu fékk rúmlega helmingur (51%) ekki leiðsögn fyrsta árið sitt í kennslu. Gildi 

rannóknainnar er mikið í ljósi stærðar úrtaksins sem var 239 nýliðar á sínu fyrsta til þriðja ári í 

kennslu snemma árs 2015. Til að tryggja nýliðum leiðsögn benda niðurstöður þessarar 

rannsóknar til að festa þurfi starf leiðsagnarkennara í kjarasamningum svo skilgreining á 

starfinu, umfangi þess og umbun fyrir það sé skýr. 

Margt í niðurstöðum hér virðist benda til þess að það sem reyndari kennurum þyki 

eðlilegur hluti starfsins valdi nýliðum kvíða. Má þar nefna foreldrasamstarf, bekkjar- og 

agastjórnun. Rannsóknir Maríu Steingrímsdóttur (2007 og 2010) styðja þessar tilgátur.  
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Le Maistre og Paré (2010) hafa bent á hvernig fagaðilar í sambærilegum stéttum og 

kennarar fái gjarnan mun meiri stuðning í upphafi starfsferils síns. Þá virðast nýliðar í 

iðjuþjálfun, þroskaþjálfun og félagsráðgjöf fá langan aðlögunartíma í starfi en nýliðar í kennslu 

þurfa að ganga inn í starfið með fullum þunga frá fyrsta degi og oft án leiðsagnar (Tait, 2008). 

Ef marka má orð viðmælenda í þessari rannsókn virðist það enn tíðkast. 

Rannsóknir á nýliðum í kennslu miðast flestar við að þeir séu nýútskrifaðir og að hefja sinn 

kennsluferil. Niðurstöður þessa verkefnis bera þess skýran vott að þessi hópur er í raun mun 

fjölbreyttari en áður hefur verið fjallað um. Í hópi nýliða eru í raun leiðbeinendur, 

starfsnámsnemar, kennarar sem hefja störf í nýjum skóla, kennarar sem skipta um faggrein og 

kennarar sem flytja sig á milli skólastiga.  

Samkvæmt niðurstöðum virðist eitt mikilvægasta verkefni leiðsagnarkennara að fylgjast 

með líðan nýliða og hjálpa þeim að vinna úr þeirri reynslu sem þeir öðlast, en líka að tryggja 

að þeim sé ekki dembt af fullu þunga í fullt starf án stuðnings. 

5.4 Mikilvægi leiðsagnar í kennslu 

Fagráð um um símenntun og starfsþróun kennara (2016) benti á hversu veikur þáttur í íslensku 

skólakerfi leiðsögn við nýliða sé. Í skýrslunni kemur fram að mikilvægt sé að taka tillit til ólíkra 

einstaklinga og hversu ólíkar leiðir sé hægt að fara í leiðsögninni. Lögð er áhersla á að tími til 

leiðsagnar sé skilgreindur. Einnig er tekið fram í skýrslunni að ávinningurinn af leiðsögn sé 

minna brottfall nýústskrifaðra kennara úr kennslu og aukin fagmennska í skólum.  

Í heftinu Aðgerðir í menntamálum: Fjölgum kennurum (mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2019) er tekið fram að leiðsagnarkennarar skipti höfuðmáli þegar kemur að 

brottfalli kennara fyrstu þrjú árin í starfi. Samkvæmt skýrslunni skal lögð áhersla á að þeir sem 

sinna leiðsögn hafi til þess menntun og þekki hlutverk sitt vel. Þessar niðurstöður eru í takt við 

bæði mína eigin reynslu og viðmælenda minna. Báðir leiðsagnarkennararnir sem tóku þátt í 

rannsókninni töldu að nám þeirra í starfstengdri leiðsögn hefði nýst þeim mjög vel í starfinu. 

Námið hefði einnig orðið til þess að þeir nálguðust leiðsögn nýliða og kennaranema á mun 

faglegri hátt. 

Hér gæti verið sérstaklega gagnlegt að hafa til hliðsjónar fjóra flokka leiðsagnar sem 

Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) hefur útskýrt. Þessa flokka þyrftu leiðsagnarkennarar að þekkja 

og nýta þegar þeir taka ákvarðanir um það hvernig hentugast sé að leiðbeina fólki, sérstaklega 

kennaranemum. Á sama hátt gætu sjö stig Rogers (1961) gagnast leiðsagnarkennurum við að 

greina hvers vegna sumir nýliðar hafna ráðgjöf og hvernig þróun ráðgjafar á sér stað. Stigin 

komu höfundi að gagni þegar nýliði hafnaði leiðsögn þar til hann komst í þrot. Viðfangsefnið 

var þá að finna leiðir fyrir nýliðann til að vinna úr reynslu sinni og ígrunda með öðrum.  
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Ráðgjafarhlutverkið sem felst í leiðsagnarstarfinu ber ávallt að nálgast af fagmennsku og 

virðingu og kom það skýrt fram í þessari rannsókn. Virk hlustun er afar mikilvæg en samkvæmt 

Weger (2014) snýst virk hlustun um það að hlusta á aðra af athygli og áhuga. Einnig ber 

leiðsagnarkennurum að hafa í huga seiglu skjólstæðinga sinna (Le Cornu, 2009). Seiglan á fyrst 

og síðast við hæfileikann til að takast á við síbreytilegt starf. Að lokum þurfa leiðsagnar-

kennarar að hafa ígrundun á jafningjagrundvelli í huga þegar kemur að leiðsögn við nýliða. 

Korthagen (2004) leggur áherslu á að til þess að þroskast sem fagmaður sé nauðsynlegt að 

ígrunda með öðrum. Grunnurinn að ígrunduninni felist í flæði milli hugsana, tilfinninga og 

langana. Ef þetta flæði er til staðar geta kennarar unnið úr erfiðri reynslu og þróað 

starfskenningu sína.  

Handal og Lauvås (1983) skilgreina starfskenningu sem allar þær hugmyndir sem kennari 

hefur um starfið sitt. Þessar hugmyndir geta verið faglegar sem og persónulegar og eru í raun 

það sem kennarar byggja starf sitt á. Hafdís Ingvarsdóttir (2004) ítrekar einnig gildi 

starfskenningarinnar í leiðsögn. Hún telur að kenningin sé mynduð af nokkrum ólíkum þáttum, 

meðal annars námi kennara, siðferðilegum gildum þeirra og reynslu í starfi. Hafdís telur einnig 

að það að ræða starfskenninguna við jafningja sé forsenda þess að hún þróist og þroskist.  

Nauðsynlegt er því að leiðsagnarkennarar séu meðvitaðir um starfskenninguna og þróun 

hennar þannig að hún festist í sessi og verði hluti af samvinnu kennara. Korthagen (2013) 

bendir á að starfskenning kennara er í þróun alla starfsævina, hvort sem þeir eru meðvitaðir 

um það eða ekki. 

Í svörum viðmælenda kom hugtakið starfskenning hvergi fram. Greina mátti í svörum 

þeirra að þeir væru raun að fjalla um starfskenninguna án þess þó að nota orðið starfskenning. 

Starfskenning kemur aðeins einu sinni fyrir í gildandi Aðalnámskrá (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 136). Niðurstöður þessarar rannsóknar bendir til þess 

að hugtakið hafi ekki náð fótfestu í íslensku skólakerfi. 

Ljóst er að leiðsagnarstarfið er ekki einyrkjastarf. Í fjórða flokki leiðsagnar (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015) sem nefnist Leiðsögn – afl í kennaramenntun og skólaþróun er vikið að 

samvinnu. Þar er áhersla lögð á þátt alls skólasamfélagsins í leiðsögninni. Mikilvægt er að allir 

í skólasamfélaginu vinni saman að leiðsögninni á einn eða annan hátt undir forystu 

leiðsagnarkennara. Sú leið minnir á lærdómssamfélag. 

Peter Senge (1990) bendir á að mikilvægasta forsenda þess að skólar verði faglegt 

lærdómssamfélag sé heiltæk hugsun. Með því á hann við að kennarar átti sig á að þeir bera 

ekki einungis ábyrgð á kennslu sinni og nemendum heldur einnig á samstarfsfólki og 

skólasamfélaginu í heild. Hann nefnir teymiskennslu sem dæmi um leið til að styrkja 

lærdómssamfélagið.  
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Viðmælendur í rannsókninni nefndu þessa samvinnu endurtekið. Einnig kom fram í orðum 

annars leiðsagnarkennarans að hann hefði fengið góðan stuðning í leiðsögninni frá teyminu í 

skólanum. Í þessu birtist gildi og mikilvægi teymisvinnu. 

Teymiskennsla fer vaxandi í íslenskum skólum og er talin vera ein besta leiðin til að rjúfa 

einangrun kennara. Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir (2014) skilgreina teymiskennslu þannig að einn eða fleiri kennarar bera 

samábyrgð á bekkjum eða námshópum. Það gerir það að verkum að þeir undirbúa kennsluna 

saman, kenna saman og vinna námsmatið saman. Annað sem Senge (1990) nefnir til að styrkja 

lærdómssamfélagið er starfendarannsóknir. Í starfendarannsóknum beinir rannsakandinn 

athyglinni að sjálfum sér og starfi sínu með það fyrir augum að þróa það til betri vegar (Hafþór 

Guðjónsson, 2011). 

Lilja Alfreðsdóttir ráðherra mennta- og menningarmála (2019) leggur áherslu á að styðja 

þurfi við reynda kennara sem sækja nám í starfstengdri leiðsögn á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Vorið 2019 var kennurum sem sóttu þetta nám boðinn fjárhagslegur styrkur og áhersla 

lögð á að námið væri sniðið að starfandi kennurum. Það sýnir í raun hversu mikinn hag 

menntamálayfirvöld sjá í því að í skólum sé stutt við nýliða og kennaranema á faglegan hátt 

með því að mennta og fræða þá sem taka að sér leiðsögn.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsókn virðist mikilvægt að leiðsagnarkennarar hafi 

hlotið menntun í starfstengdri leiðsögn. Þá virðast lykilhugtök tengd leiðsögninni vera 

ígrundun, virk hlustun, starfskenningin, seigla, lærdómssamfélag, teymiskennsla og þekking á 

ráðgjafarhlutverkinu. 

 Skilgreindur tími til leiðsagnar er líka veigamikill þáttur í leiðsögn. Niðurstöður benda til 

að starf leiðsagnarkennara verði að rúmast innan fulls starfs svo að hann hafi tíma til að sinna 

leiðsögninni og hún lendi ekki sem viðbót og hugsanlega á hakanum. Þá benda niðurstöður til 

að æskilegt sé að leiðsagnarkennarar séu ekki líka umsjónakennarar. Ástæðan er að 

leiðsagnarkennarar þurfa til dæmis að vera til taks í margskonar aðstæður og síður bundnir í 

foreldraviðtölum og á uppbrotsdögum þar sem umsjónarkennarar gegna lykilhlutverki.  

5.5 Ályktun og samantekt 

Í ljósi fræða, fyrri rannsókna hérlendis og erlendis og niðurstaðna þessarar rannsóknar má 

draga saman meginþætti nýs starfs leiðsagnarkennara sem þjónað geta sem grundvöllur að 

starfslýsingu þeirra. Hér er sum þekkt en annað ekki, því það byggist á viðhorfi og skammri 

reynslu af nýju starfi í íslensku grunnskólastarfi. 

Hlutverk leiðsagnarkennara virðist því byggja á eftirfarandi sjö meginþáttum, auk þriggja 

þátta um skipulag starfs þeirra og svo hæfniskröfur. 
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Meginþættir starfslýsingar leiðsagnarkennara: 

• Leiðsagnarkennari er tengiliður við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í því felst að 

leiðsagnarkennari skipuleggur og mótar stefnu varðandi móttöku kennaranema í 

samráði við æfingakennara og háskólakennara.  

• Leiðsagnarkennari hefur umsjón með móttöku og þjálfun nýliða. Með nýliðum er átt 

við alla þá sem starfað hafa skemur en fimm ár við kennslu, án tillits til menntunar. 

Undir nýliða flokkast líka allir þeir kennarar sem skipt hafa um vettvang innan skólans 

eða fært sig á milli skóla. Kynna þarf nýliða fyrir skólamenningu viðkomandi skóla og 

öðru starfsfólki skólans á þann hátt að allir innan skólans séu meðvitaðir um hlutverk 

hvers og eins.  

• Leiðsagnarkennari veitir nýliðum þann stuðning, handleiðslu, þjálfun og leiðsögn sem 

nauðsynleg er og gerir þeim jafnframt kleift að aðlagast nýju starfi og/eða nýjum 

vettvangi eins vel og kostur er. Leiðsögnina ber alltaf að veita á jafningjagrundvelli. 

• Leiðsagnarkennari og nýliði þurfa að koma sér saman um skilgreindan tíma innan 

vinnurammans til að tryggja ígrundað samtal þar sem virk hlustun er höfð að leiðarljósi 

og stuðla þannig að því að leiðsögn eigi sér stað. Leiðsagnarkennara ber að hafa í huga 

að tilgangur leiðsagnarinnar er ávallt að efla starfshæfni nýliða og hjálpa þeim að 

aðlagast nýrri skólamenningu þegar það á við. 

• Leiðsagnarkennara ber að stuðla að því að þær nýjungar í kennslu sem nýliðinn kann 

að hafa í farteskinu nýtist skólanum og að hægt sé að miðla þeim til annarra 

starfsmanna skólans þannig að allir hagnist.  

• Leiðsagnarkennara ber að fylgjast með líðan og upplifun nýliða og vera til staðar ef 

hann lendir í erfiðri reynslu eða gerir mistök sem tengjast kennslu. 

• Leiðsagnarkennara ber ávallt að framfylgja og hafa innihald hugtaksins um 

lærdómssamfélag að leiðarljósi í starfi sínu, bæði í leiðsögn sinni til nýliða, sem og í 

samstarfi sínu við aðra kennara skólans. 

 

Skipulag starfs leiðsagnarkennara: 

• Leiðsagnarkennara er úthlutað einni kennslustund á viku á hvern skjólstæðing sem 

flokkast sem nýliði. Honum ber að skipuleggja þann tíma í samráði við viðkomandi. Það 

kann að vera með föstum vikulegum viðtalstíma, heimsóknum í kennslustundir eða 

bjóða að leitað sé til sín þegar erfið og viðkvæm mál koma upp.   

• Æskilegt er að starfandi leiðsagnarkennari sinni ekki umsjónarkennslu samhliða 

starfinu og starf leiðsagnarkennara þarf að rúmast innan 100% starfshlutfalls. 

• Samningur um starf leiðsagnarkennara er gerður fyrir eitt skólaár í senn í samráði við 

skólastjórnendur og miðast við umfang starfsins hvert skólaár. 
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Hæfniskröfur til leiðsagnarkennara: 

• Leyfisbréf til kennslu er skilyrði. 

• Diplóma eða M.Ed. í starfstengdri leiðsögn og kennsluráðgjöf er skilyrði. 

• Reynsla af umsjónarkennslu í grunnskóla er skilyrði. 

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi er æskilegt. 

• Góð skipulagshæfni er æskileg. 

• Framúrskarandi samskiptahæfni er æskileg. 

• Góð almenn tölvufærni er æskileg. 

• Gott menningarlæsi er æskilegt. 

• Geta og vilji til að deila og ræða reynslu er æskileg. 

• Rík þjónustulund er æskileg. 

• Reynsla og þekking á leiðsögn er skilyrði. 

 

Hafa ber í huga að starfslýsing leiðsagnarkennara þarf alltaf að vera lifandi skjal enda getur 

starfið tekið óvænta stefnu við margvíslegar breytingar sem orðið geta á starfsliði skóla. 

Hlutverk leiðsagnarkennara miðast þannig við að starfslýsingin sé samin í samstarfi við 

stjórnendur og þess ávallt gætt að hún sé öllum sýnileg og gagnsæ, ekki síst nýliðunum. 
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6 Lokaorð 

Við sem höfum áhyggjur af framtíð kennarastarfsins, hversu fáir hafa útskrifast undanfarin ár 

og hversu mikið brottfall er úr hópi nýliða fögnuðum aðgerðaráætlun Lilju Alfreðsdóttur 

mennta- og menningarmálaráðherra (2019). Við fögnuðum einnig samningi þeim sem 

Kennarasamband Íslands og Samband íslenskra sveitarfélag (2019) gerðu með sér og kynntur 

var félagsmönnum vorið 2019. Í þessu fólst viðurkenning á þörf fyrir starf leiðsagnarkennara 

sem okkur kennurum hefur verið ljós um árabil, enda höfum við öll verið í hlutverki nýliða. 

Eftir rannsókn mína og viðtöl við fólk sem málið varðar er ljóst að víða vantar talsvert upp 

á til að styðja við nýliða og tryggja að þeir haldist í starfi. Þeir leiðsagnarkennarar sem ég tók 

viðtal við voru sammála um að mikil þörf væri á að móta og skilgreina hlutverk 

leiðsagnarkennara sem og starfslýsingu þeirra. Tilgangurinn væri ekki síst að tryggja að 

leiðsagnarkennurum væri skapaður tími og svigrúm til að sinna starfinu. Án ramma um starfið 

hafa stjórnendur nokkuð frjálsar hendur um ráðstöfun þess tíma sem ætlaður er í leiðsögn því 

fram að þessu hefur starfið verið afar óljóst. Starfslýsing leiðsagnarkennara gæti verið ólíkt á 

milli skóla en hún þyrfti að liggja fyrir strax að hausti og um hana þyrfti að vera fagleg sátt. 

Slíkur rammi utan um starfið gerir það að verkum að stjórnendur, samkennarar, leiðsagnar-

kennarar og skjólstæðingar þeirra vita til hvers er ætlast og hvert hlutverk hvers og eins er. 

Þrátt fyrir erfiða og ógleymanlega byrjun á starfsferlinum er ég þakklát fyrir það að hafa 

hafa ekki gefist upp, sýnt seiglu og gert kennslu að ævistarfi. Umbunin hefur verið ríkuleg 

reynsla og ég þess fullviss að spor mín í kennslu, vinnu með nemendum og góðum 

vinnufélögum hafa verið ein af stóru gæfusporunum mínum.   

Það er von mín að starf leiðsagnarkennara festist í sessi á komandi árum. Ég tek undir orð 

eins viðmælanda míns um að nauðsynlegt sé að festa starfsheiti leiðsagnarkennara í 

kjarasamningum kennara, en líka að halda verði áfram að rannsaka starfið á komandi árum því 

með aukinni reynslu og þekkingu á starfinu getur það þróast í rétta átt til hagsbóta fyrir nám 

nemenda. 
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Viðauki A – Spurningar 

 

Hlutverk leiðsagnarkennari (vefpóstur) 
 
 

A. Gagnvart nýliðum í kennslu ber leiðsagnarkennara að: 

B. Gagnvart starfsnámsnemum ber leiðsagnarkennara að: 

C. Gagnvart vettvangsnemum ber leiðsagnarkennara að: 

D. Miðað við 20% starf leiðsagnarkennarans hvernig er æskilegast að haga 

vinnutímanum? 

E. Annað sem leiðsagnarkennara ber að gera? 

 

Ath: Kennari sem tekur tímabundið að sér móttöku nema / vettvangsnema sem ekki eru í 

starfsnámi á lokaári, svo sem kennari á tilteknu námssviði, fellur ekki undir starfsheitið 

Leiðsagnarkennari. Þessum kennurum (æfingakennarar) er greitt á sama hátt og hefur 

alltaf verið með því fjármagni sem skólanum berst vegna þess vettvangsnema sem um 

ræðir frá viðkomandi háskóla. 

----------------------------------------------------- 

 

Hlutverk leiðsagnarkennari (einstaklingsviðtöl) 
 

A. Gagnvart nýliðum hvert er þitt hlutverk sem leiðsagnarkennari? 

B. Gagnvart starfsnámsnemum hvert er þitt hlutverk sem leiðsagnarkennari? 

C. Gagnvart vettvangsnemum hvert er þitt hlutverk sem leiðsagnarkennari? 

D. Miðað við 20% starf leiðsagnarkennarans hvernig er æskilegast að haga 

vinnutímanum? 

E. Annað sem leiðsagnarkennara ber að gera? 
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Viðauki B – Réttindi þátttakenda 

 

Hlutverk leiðsagnarkennarans  
 
Hver stendur fyrir þessari rannsókn og um hvað snýst hún? 
Rannsóknin unnin af Eddu Kristínu Hauksdóttir M.Ed nemandi við Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands. Rannsóknin er hluti af M.Ed.-lokaverkefni hennar um starf leiðsagnarkennarans. 
 
Hver getur tekið þátt? 

• Þátttakendur eru skólastjórar, aðstoðarskólastjórar, nýliðar með minna en 5 ára 

reynslu í kennslu og reyndir kennarar. 

Hvað felur þátttaka í sér? 

• Þátttakendur svara meðfylgjandi spurningum. 

Réttindi þátttakenda 
Allar persónurekjanlegar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakandi 
tryggir nafnleynd.  
Ég get hætt þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp ástæðu. Ég get neitað að svara 
tilteknum spurningum ef mér hugnast svo. 
Ég hef lesið upplýsingarnar sem ég fékk sendar frá rannsakanda og gat spurt um það sem ég 
skildi ekki og fengið útskýringar. 
Ég hef sjálf/ur/t ákveðið að taka þátt í rannsókninni. 

• Ykkur ber engin skylda til  

• Með fyrirfram þökk, 

Edda Kristín Hauksdóttir 
s. 6938494  
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Viðauki C – Upplýst samþykki 

Reynsla og upplifun leiðsagnarkennara 
 
Markmið rannsóknarinnar er að öðlast þekkingu og skilning á hver reynsla og upplifun 
starfandi leiðsagnarkennara er af nýja starfinu 
 
Þátttaka felur í sér að rannsakandi taki viðtal við mig undirritaða. Upplýsingar úr viðtalinu 
verða notaðar í rannsókn undirritaðs rannsakanda og fræðilegu efni sem tengist því. Viðtalið 
er hluti af M.Ed ritgerð undirritaðrar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Öllum gögnum 
verður eytt eftir að ritgerðin hefur farið í gegnum lokaskil. 
 
Allar persónurekjanlegar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakandi 
tryggir nafnleynd.  
 
Ég get hætt þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp ástæðu. Ég get neitað að svara 
tilteknum spurningum ef mér hugnast svo. 
 
Ég hef lesið upplýsingarnar sem ég fékk sendar frá rannsakanda og gat spurt um það sem ég 
skildi ekki og fengið útskýringar. 
Ég hef sjálf/ur/t ákveðið að taka þátt í rannsókninni. 
Ég er samþykk/ur/t því að viðtalið sé hljóðritað. 
 

------------------------------------------------------------ 
Dagsetning og undirskrift þátttakanda  

 
Rannsakandi staðfestir hér með að hafa veitt þátttakanda upplýsingar um eðli og tilgang 
rannsóknarinnar. 
 

----------------------------------------------------------- 
Dagsetning og undirskrift rannsakanda 

 
Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda 

 

 
 

 

 

 


