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Formáli 

Tilurð þessa rannsóknarverkefnis má rekja til lærdómsferðalagsins sem byrjaði þegar ég hóf 

nám í starfstengdri leiðsögn og kennsluráðgjöf haustið 2018. Námið opnaði nýja sýn og veitti 

aðgang að verkfærum sem ég gat leikið mér við að gera tilraunir með í mínu starfi í samvinnu 
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starfsþróun mína og dýpkaði faglega samræðu á starfsvettvangi. Starfendarannsókn þar sem 
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faghópum í skólasamfélaginu hverskonar fagleg leiðsögn er líkleg til að styðja við starfsþróun. 

Þverfaglegar rætur mínar sem þroskaþjálfi, kennari, ráðgjafi og stjórnandi í sérdeild fyrir fötluð 

börn í landshluta eru hvatinn að verkefnavalinu. Leiðarljós mitt er að móta leiðir til að styðja 

við þverfaglega samvinnu í átt að heiltæku skólastarfi. 

Ég varð þeirrar gæfu aðnjótandi að fá námsleyfi skólaárið 2019 -2020 sem er lykilþáttur í 

því að þessi rannsókn varð að veruleika. Meðrannsakendum þakka ég kærlega fyrir að gefa sér 

tíma til að eiga hlutdeild í þessari rannsókn og gefa mér innsýn inn í þeirra veruleika.  

Ég þakka leiðbeinanda mínum Dr. Önnu Kristínu Sigurðardóttur og Súsönnu Margréti 

Gestsdóttur sérfræðingi fyrir gagnlega og gefandi leiðsögn. 

 Fjölskyldu minni þakka ég umburðarlyndi, hvatningu og ómetanlegan stuðning í að láta 

þennan draum um meistaraverkefni verða að veruleika. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands.  

Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Selfossi, 11.5. 2020 

 

Kristín Björk Jóhannsdóttir 



 

4 

Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að greina hverskonar fagleg leiðsögn og ráðgjöf styður við 

starfsþróun í þverfaglegu lærdómssamfélagi. Leiðarljósið er að hlusta eftir 

hugmyndafræðilegri sýn í orðræðu, rýna í form leiðsagnar og greina hvaða áhrif hún hefur til 

starfsþróunar. Sjónarhornið snýr að því að leita svara við þeirri tregðu sem einkennt hefur 

þróun þverfaglegs samstarfs og skoða þátt verklags í faglegri leiðsögn hvað það varðar. 

Rannsóknin var unnin á skólaárinu 2019 – 2020. Um er að ræða eigindlega rannsókn sem 

byggir á opnum viðtölum við fjórtán meðrannsakendur sem starfa í tveimur grunnskólum á 

höfuborgarsvæðinu og einum á Suðurlandi. Meðrannsakendur eru hópur grunnskólakennara, 

sérkennara, þroskaþjálfa og stjórnenda með víðtæka reynslu úr skólastarfi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa sterklega til kynna að dýrmætasta verkfærið í faglegri leiðsögn til 

starfsþróunar sé samtalið á milli fagfólks, samtal þar sem ríkir traust og trúnaður til að ræða á 

dýptina um fagleg álitamál með víðsýni og opnum huga, formlegt samtal sem styður við mótun 

sameiginlegrar sýnar í skólasamfélaginu. Greina má í orðræðu faghópa opnara viðhorf 

gagnvart faglegri leiðsögn til starfsþróunar sem tengja má við félagslega sýn í skólaþróun en 

um leið þversagnir í starfsháttum sem birtast í verklagi læknisfræðilegrar flokkunar. 

Vísbendingar eru hinsvegar um að aðgengi að formlegu ígrundunarsamtali til fagmennsku sé 

ólíkt á milli faghópa skólasamfélagsins. Þróun á starfsháttum sem skapa vettvang fyrir 

ígrundandi samræðu virðist ekki ná til allra faghópa sem viðheldur hefðbundnu verklagi 

flokkunar og dregur þar með úr tækifærum til þverfaglegrar þekkingarsköpunar. Álykta má út 

frá niðurstöðunum að þörf sé á að móta með skýrari hætti samræðumenningu í starfsháttum 

og verklagi til að tryggja aðkomu allra fagstétta og stuðla að þverfaglegu lærdómssamfélagi í 

skóla fyrir alla. 
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Abstract 

Conversations with trust and confidentiality  

Mentoring leads to Professional Development 

The goal of the research is to analyse what kind of professional mentoring and consulting 

supports professional development in interdisciplinary learning communities.  The vision is to 

listen for the rhetoric view in discourse, looking into the form of mentoring and analyse what 

effects it has on professional development. The point of view is how to search for answers to 

the reluctancy which has characterized the development of  interdisciplinary work and how 

to perceive the impact of construct on professional mentoring.  The research was conducted 

the school year of 2019 – 2020. This is a qualitative research which was done by interviewing 

fourteen co-researchers who work in two schools in Reykjavik and then another school on the 

South Coast of Iceland. These co-researchers are teachers, special education teachers, social 

educators and directors with wide experience from the school systems. The conclusion of the 

research provides clear signs of how valuable the constant conversation between different 

professions are to professional mentoring.  Conversations conducted with integrity, trust and 

honesty will broaden the possibilities for finding the most feasible solution in difficult 

professional cases with an open mind. Formal and professional conversations that will support 

shared vision in the learning community. In the discourse of the school community, there 

exists the paradox of a more open minded view to professional mentoring which can be 

connected to the social vision of school development while practising the methods of the 

medical model of disability. On the other hand, there is evidence that the access to formal 

reflection on professionalism is inconsistent when it comes to the different professions within 

the school community. Professional developement that makes room for reflecting 

conversations does not seem to reach every profession and therefore maintaining the 

traditional classification which in turn reduces the opportunities for the multidisciplinary 

creation of knowledge. In conclusion, the results suggest that there is a need to create a 

comperhensive methods to ensure the participition of all professions in the diaglogue 

regarding procedures and practise in order to promote a multidisciplinary learning community 

within schools for everybody. 
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1 Inngangur  

Samtal þar sem ríkir traust og trúnaður er vísun í gefandi samtöl mín við meðrannsakendur 

þar sem ég fékk tækifæri til að fara út fyrir minn eigin reynsluheim og setja mig í spor skólafólks 

sem tilheyrir ólíkum faghópum. Dýrmætt er að geta miðlað þeirri reynslu hér í umfjöllun minni 

um rannsóknina. Titilsetningin gefur líka fyrirheit um hvert rannsóknin leiðir, hvað varðar 

áherslur í  faglegri leiðsögn til starfsþróunar. Lærdómsferlið á sviðið þar sem ég greini veruleika 

meðrannsakenda, vörður til að leiða faglega leiðsögn og vegvísa í átt að starfsþróun. 

Umfjöllun í inngangshlutanum er byggð upp með kafla um viðfangsefni rannsóknar sem 

greinist niður í þrjá undirhluta. Í fyrstu er hugmyndagrunnur rannsakanda kynntur, því næst 

eru markmið og gildi rannsóknar kynnt um leið og gerð er grein fyrir rannsóknarspurningu sem 

leitað verður svara við í rannsóknarferlinu. Í lokin greini ég frá inntaki og skipulagi ritgerðar í 

heild sinni. 

1.1 Viðfangsefni rannsóknar 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða eðli starfstengdrar leiðsagnar og 

kennsluráðgjafar með það fyrir augum að styrkja faglegan þekkingargrunn gagnvart faglegri 

leiðsögn. Leiðarljósið er að leggja af stað í lærdómsferðalag í samvinnu við meðrannsakendur 

á vettvangi. Hlusta eftir hugmyndafræðilegri sýn og birtingarmynd í orðræðu í 

skólasamfélaginu. Rýna í form leiðsagnar og greina hvaða áhrif hún hefur til starfsþróunar. 

Sjónarhornið snýr að því að leita svara við þeirri tregðu sem einkennt hefur innleiðingu 

skólastefnu um skóla án aðgreiningar og skoða þátt verklags í leiðsögn hvað það varðar. Horft 

er til skörunar í fötlunarfræði- og menntarannsóknum með það fyrir augum að rýna í áhrif innri 

gilda og orðræðu á umbótaferli. 

1.1.1 Bakgrunnur rannsakanda 

Viðfangsefni rannsóknar hefur margvíslega snertifleti við mína starfsþróun og faglegu sýn sem 

mótast hefur frá því starfsferill minn í grunnskóla hófst haustið 1995. Með því að gera grein 

fyrir mínum faglega bakgrunni og starfsreynslu er ég að draga fram þá þróun sem ég hef 

upplifað á fagmennsku minni og er liður í að varpa ljósi á breytingarferlið frá lærlingi til 

meistara og hvernig sú vegferð hefur verið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Ragnhildur 

Bjarnadóttir; 2015). Með þessari sjálfsrýni leitast ég við að draga fram gildismat mitt og 

hugmyndafræðilega sýn til að dýpka mína starfsþróun í lærdómsferðalaginu (Hafþór 

Guðjónsson, 2019). Mín leið til að kyrra hugann og gera mér betur grein fyrir 
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hugmyndafræðilegum forsendum mínum en það er mikilvægt áður en lagt er af stað í 

samtalsrannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Mikilvægur þáttur í lærdómsferli mínu er að 

setja skilning minn fram með myndrænum hætti og hef ég valið að fylgja máli mínu eftir með 

eigin myndum og töflum til stuðnings við umfjöllun um fræðilegan bakgrunn rannsóknar. 

Vinna með slík hugarkort er talin geta stutt við ígrundun kennara og skapað vettvang til 

samræðna (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Starfsvettvangur minn hefur samfellt verið við sérdeild sem staðsett er í einum skóla 

sveitarfélagsins en þjónar þremur skólaþjónustum í landshlutanum. Í fyrstu var ég ráðin í stöðu 

þroskaþjálfa og fékk það hlutverk að ryðja brautina hvað varðar skilning skólafólks á 

fagþekkingu stéttarinnar. Hvort það voru betri kjarasamningar sem leiddu mig áfram í 

kennaranám eða þörfin fyrir að vera viðurkennd sem fagmaður innan skólakerfisins er 

álitamál. Að loknu kennaranámi starfaði ég sem grunnskólakennari með sérhæfingu á sviði 

þroskaþjálfunar við sérkennslu og tók síðar að mér starf deildarstjóra við deildina. Reynsla mín 

sem foreldri fatlaðs barns sem stundaði nám við deildina hafði mótandi áhrif á fagmennsku 

mína, persónuleg upplifun af hindrunum dró fram ofurkrafta í skapandi kennslufræðilegri 

lausnaleit.  Straumhvörf urðu í hugmyndafræðilegu sýn minni þegar ég hóf nám í fötlunarfræði 

og öðlaðist nýjan og víðsýnni skilning á hugtakinu fötlun út frá hugmyndum um þátt hindrana 

í samfélaginu í að draga fram skerðingu einstaklingsins og samspilið á milli krafna og færni sem 

birtist í tengslaskilningi á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006).   

Sem deildarstjóri er það mitt hlutverk að veita margvíslega leiðsögn og ráðgjöf til 

stjórnenda, kennara, þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, stuðningsfulltrúa, foreldra og nemenda í 

landshlutanum sem deildin þjónar. Ég finn að veruleg þörf er fyrir að efla ráðgjafarþáttinn í 

starfsemi deildarinnar svo hægt sé að styðja betur við aðlögun skólastarfs í átt að 

skólasamfélagi sem mætir þörfum allra nemenda til að stunda merkingarbært nám í sínum 

heimaskóla. Á sama tíma upplifi ég sterkt að skólafólk hefur takmarkaða trú á að ráðgjöf frá 

deildinni feli í sér einhverja lausn fyrir skólann. Hlutverk deildarinnar er greinilega að leysa 

vandamálin með því að taka við vandanum, taka vandann í burtu úr skólanum. Slík nálgun 

gefur í skyn að skólasamfélagið líti á nemandann sem vandamál sem er einkenni 

læknisfræðilegs skilnings á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Í raun má segja að mitt starf hafi alla tíð falið í sér að horfast í augu við og milda þær 

þversagnir sem Hargreaves og Shirley draga fram með áhugaverðum hætti í fjórðu leið 

skólaumbóta (Oddný Sturludóttir, 2017) og reyna að móta ásættanlegar lausnir við að mæta 
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fjölbreytileikanum á hverju tímabili með þverfaglegri teymisvinnu. Ég lít á mig sem málsvara 

fatlaðra nemenda og foreldra þeirra við að tryggja viðeigandi aðlögun í skólastarfinu. Mín eigin 

rödd hefur hinsvegar spurt áleitinna spurninga hvað varðar mína fagmennsku. Er ég að stuðla 

að aðgreindu skólasamfélagi með því að vera í forsvari fyrir sérhæft úrræði fyrir landshluta? 

Eru mínir starfshættir að stuðla að jöfnuði?  

Reynsla mín af vettvangi hefur gefið mér góða innsýn í það hversu krefjandi aðstæður 

geta skapast í skólastarfinu þegar ráðaleysi stjórnar viðbrögðum við fjölbreytileikanum. Ég 

fann innri þörf til að efla færni mína í að veita faglega leiðsögn. Haustið 2018 hóf ég nám í 

starfstengdri leiðsögn og kennsluráðgjöf og liður í því námi var að ígrunda mitt starf. Á þessum 

tímapunkti var ég að upplifa í fyrsta skipti að fá utanaðkomandi ráðgjafa til að styðja við 

þróunarstarf í deildinni með þátttöku í daglegu skólastarfi, handleiðslu og leiðsögn. Í framhaldi 

af fyrstu vikunni, þar sem ég fylgdi ráðgjafanum eftir og tók þátt í ráðgjöf til starfsmanna í 

deildinni, ígrundaði ég með þessum hætti: 

Hugur minn er á fullu í að melta og vinna úr þessari stórkostlegu upplifun og ég sé 

fjölmörg tækifæri til að efla skólastarfið í deildinni og í ráðgjöf við heimaskóla 

nemenda. Áhugavert var að skynja áhrif leiðsagnarinnar á starfsfólkið. Ég sá á 

viðbrögðum hvað þessir dagar höfðu hrist upp í fagímynd okkar allra og hversu 

mikilvægt það er horfa með jákvæðu hugarfari til breytinga (14. okt 2018). 

Ég fann hvað þetta lærdómsferli hafði hvetjandi áhrif á mína starfsþróun en það var 

ekki fyrr en ég áttaði mig á að það var leiðsögnin sem var lykilhugtakið að starfsþróunin fór á 

fulla ferð.  ...röddin innra með mér segir mér að þetta er einmitt það sem ég á að halda áfram 

með – þetta er líklega næsta þroskaskref í mínu starfi - í raun spurningin hverskonar leiðsögn 

og ráðgjöf hefur hvetjandi áhrif (19. feb 2019). 

Starfskenningarlíkan Handal og Lauvås hjálpaði mér að sjá að styrkleikar mínir voru á 

1. þrepi þar sem hagnýt færni liggur og á 3. þrepi þar sem  traust sýn á siðferðileg gildi í 

foreldrasamstarfi nýtist vel. Á 2. þrepi fer fram úrvinnsla á þekkingu og reynslu og mitt hlutverk 

er að leiða vinnu starfsmanna í deildinni og í heimaskólum nemenda í þessari úrvinnslu. Hér 

finn ég oft vanmátt í að styðja við að teymisvinnan komist á flug í takt við verklag. Ég finn að 

ég þarf að skilgreina mitt faglega hlutverk betur á þessu sviði, finna taktinn í að veita viðeigandi 

leiðsögn og ráðgjöf án þess að draga úr faglegu sjálfstæði starfsmanna. En líkanið styður við 

að nauðsynlegt sé að veita teymum leiðsögn á hverju þrepi meðan teymið er að stilla saman 



 

14 

strengi hvað varðar  starfskenningu og verklag. Hér birtist í hnotskurn sú staðreynd að færni í 

að kenna börnum yfirfærist ekki beint yfir í að geta veitt leiðsögn til fullorðins fólks. Slík 

leiðsögn felur í sér annarskonar nálgun og þekkingu þar sem samskiptin eru meira á 

jafningjagrunni (Smith, 2015).  

Að veita faglega leiðsögn felur í sér marghliða hlutverk. Á sama tíma og ég upplifi að ég 

sé orðinn sérfræðingur í mínu fagi þá upplifi ég mig vera nýliða í að veita leiðsögn til 

starfsmanna. Leiðsögnin sem ég hef veitt hefur verið á mjög afmörkuðu sviði og meira 

gagnvart nemendum og foreldrum. Nú er ég í þeim sporum að finna bæði vaxandi áhuga og 

þörf á því að útvikka færni mína og þekkingu í að veita starfsfólki leiðsögn í átt að fagmennsku.  

1.1.2 Markmið og gildi 

Kveikjuna að efnistökum í rannsóknarverkefni mínu má rekja til atburðar á síðasta ári en þá 

var ég stödd á teymisfundi í hlutverki ráðgjafa. Atburðarásin tók óvænta stefnu þegar 

stjórnandi segir við mig með þjósti „ég hélt að þú kæmir með lausnina“ (12. febrúar 2019). Ég 

játa að orðaskiptin settu mig faglega úr jafnvægi og ég efaðist um eigin hæfni. Hugur minn 

fylltist af áleitnum spurningum varðandi hlutverk og tilgang ráðgjafar í skólastarfi. 

Forvitni mín var vakin og áhugi á að læra meira um ráðgjöf. Ég fór að ígrunda mína 

reynslu af ráðgjöf og um leið að velta fyrir mér þeim aðferðum sem ég hef beitt í ráðgjöf. Ég 

velti fyrir mér ferlinu sem fer af stað þegar ráðgjöf kemur til sögunnar. Hvað er búið að gerast 

áður og hver er hvatinn? En ekki síður að hverjum vandinn beinist. Hver á vandann? Hvað þarf 

til svo að ráðgjöf styðji við skólaþróun í átt að skólasamfélagi sem lærir saman um leiðir til að 

mæta fjölbreytileikanum? Yfirgripsmiklar spurningar sem fróðlegt er að reyna að leita svara 

við.  

Megintilgangur rannsóknarinnar er að finna leiðir til að efla starfstengda leiðsögn og 

kennsluráðgjöf sem styður við starfsþróun í þverfaglegu lærdómssamfélagi. Hér er um að ræða 

tvö stór hugtök, leiðsögn og ráðgjöf, sem fela bæði í sér bjargir en með ólíkum leiðum. Ég 

sameina hugtökin í hugsun minni og nota hugtakið fagleg leiðsögn í rannsóknninni en 

skilningur minn á hugtakinu er að það vísi til fagmennsku og miðlunar leiða til starfsþróunar í 

samstarfi ráðgjafa eða faglegs leiðtoga við faghópa. Markmiðið er að greina hverskonar fagleg 

leiðsögn styður við faglega starfsþróun og vellíðan í starfi og hvaða þættir í skólaumhverfinu 

eru líklegir til að hindra slíka þróun. Ég sé fyrir mér að rannsóknin muni geta veitt leiðbeinandi 
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vörður til að móta starfshætti sem styðji við innleiðingu á faglegri leiðsögn sem samofinn hluta 

af skólamenningu og verklagi hvers skóla. Ég vona að hún opni á leiðir og verklag til að horfast 

í augu við verkefnin af auðmýkt, miðla ólíkum þekkingargrunni og móta lausnir í samvinnu, 

styðji jafnframt við aðgengi allra faghópa að faglegri leiðsögn og efli samvinnumenningu ólíkra 

faghópa grunnskólans. 

1.1.3 Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurningin sem leitað er svara við er þessi: Hverskonar fagleg leiðsögn er líkleg til 

að styðja við starfsþróun ólíkra faghópa í grunnskólum með tilliti til starfshátta í 

skólaumhverfi?  

Horft er til þess hvernig hugmyndafræðilegur veruleiki mótar starfshætti í skólastarfi 

út frá straumum og stefnum í menntaumbótum og skilningi á hugtakinu fötlun. Hlustað er eftir 

þeirri orðræðu sem stýrir verklagi og er birtingarmynd á hugmyndagrunni skólastarfsins. 

Hlutverk og einkenni faglegrar leiðsagnar sem styður við starfsþróun hjá ólíkum faghópum  eru 

dregin fram í ljósi áhrifa og þróunar á innri og ytri hugmyndakerfum.  

1.1.4 Inntak og skipulag  

Fagleg leiðsögn í þverfaglegu ljósi er leiðarstef í rannsóknarleiðangrinum sem hér verður lýst. 

Umfjöllunin er römmuð inn í fimm kafla sem hver gegnir mikilvægu hlutverki í að tengja 

rannsóknina saman í átt að svari við rannsóknarspurningu. Hugmyndafræðilegur bakgrunnur 

rannsóknar byggir á umfjöllun um hugmyndakerfi og mótun nýrrar sýnar, skólaþróun og 

umbótastarf, starfshætti í faglegri leiðsögn og starfsþróun til fagmennsku. Aðferðafræðinni 

við framkvæmd rannsóknar er lýst í nokkrum skrefum þar sem ég geri grein fyrir 

rannsóknarferlinu í heild sinni frá rannsóknaraðferð, vali á meðrannsakendum, verklagi við 

gagnaöflun, ferli við gagnagreiningu og til þeirra siðferðilegu atriða sem höfð voru að 

leiðarljósi. Settar eru fram leiðbeinandi töflur til útskýringa á rannsóknar- og greiningarferlinu. 

Framsetning á niðurstöðum rannsóknar helgast af rannsóknarefninu og þeim faghópum sem  

meðrannsakendur tilheyra. Ég horfi til þess að fanga sýn faghópa jafnt sem þverfaglega sýn og 

leitast við að draga saman svör við rannsóknarspurningunni. Í umræðum dreg ég fram helstu 

niðurstöður og spegla við fræðilegan bakgrunn rannsóknar. Umfjöllun lýkur með lokaorðum 

þar sem kastljósinu er beint að þeim lærdómi sem draga má af rannsókninni. 
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2 Hugmyndafræðilegur bakgrunnur 

Markmið þessa hluta er að draga fram þann hugmyndafræðilega grunn sem rannsóknin byggir 

á. Áskoranir fagfólks í skólastarfi snúa gjarnan að því að finna leiðir til að mæta ólíkum þörfum 

nemenda og vaxa sem fagmenn með aukinni reynslu af margbreytileikanum. Sjónarhornið í 

rannsóknninni snýr að því að leita svara við þeirri mótspyrnu sem birtist gjarnan á vettvangi 

og togstreitu um það hver eigi vandann og hverjum beri að leysa hann. Athyglisvert er að skoða 

þátt verklags í faglegri leiðsögn í lausnaleit í ljósi tregðu sem einkennt hefur innleiðingu 

skólastefnu um skóla án aðgreiningar. Horft verður til skörunar í fötlunarfræði- og 

menntarannsóknum með það fyrir augum að rýna í áhrif innri gilda,  starfshátta í 

skólaumhverfinu og aðgengi að faglegri leiðsögn. 

2.1 Hugmyndafræðileg sýn og orðræða 

Opinber stefnumörkun í skólamálum á Íslandi tekur mið af hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017). Skólastefnan 

hefur mætt mikilli tregðu í íslensku skólasamfélagi sem ég leitast við að skoða hér út frá þeim 

forsendum sem móta hugmyndafræðilega sýn og starfshætti í skólunum. Niðurstöður 

rannsókna gefa til kynna að skýringuna á því hversu erfiðlega hefur gengið að innleiða 

skólastefnu um skóla án aðgreiningar megi rekja til rótgróinna hugmyndakerfa samfélagsins 

sem byggja á læknisfræðilegri sýn gagnvart mannlegum fjölbreytileika, þar sem lækna og laga 

á skerðinguna. Þrátt fyrir jákvæða sýn gagnvart skólastefnunni þá er kennslufræðileg hugsun 

í anda læknisfræðilegrar getuflokkunar svo greypt í hugmyndakerfi skólakerfins að skólaþróun 

leitar ómeðvitað í þennan kjarna (Gestur Guðmundsson, 2008; Hermína Gunnþórsdóttir, 

2010; Rannveig Traustadóttir, 2006). Í því ljósi fannst mér niðurstaða Eddu Óskarsdóttur í 

doktorsritgerð hennar frá árinu 2017 virkilega athyglisverð: „Stærsta áskorunin reyndist vera 

að breyta orðræðu fötlunar, meðaumkunar og læknisfræði sem stýrði hugarfari mínu og 

annarra og setti mark sitt á hvernig stoðþjónustunni var háttað“ (Edda Óskarsdóttir, 2017). 

2.1.1 Hindranir í orðræðu 

Skólastefna um skóla án aðgreiningar kallar fram árekstur hugmyndakerfa við raunveruleikann 

sem tengja má við meginhugtök í hugmyndum Bourdieu um vettvang, auð og veruhátt (Gestur 

Guðmundsson, 2008; Thomson, 2014). Þróun fagmennskuhugtaksins hjá kennarastéttinni 



 

17 

birtist í þeim hugmyndavef eða kerfi (habitus) sem mótar þekkingu og vald í samfélaginu á 

hverjum tíma í takt við hugmyndir Bourdieus um samfélagslegan auð sem mótast af samspili 

milli fjármagns-, menningar- og félagsauðs og ríkjandi viðhorfa hverju sinni. Hugmyndakerfin 

liggja djúpt í skynjun okkar og því reynist flókið að umbylta þeim. Félagsleg jaðarsetning 

minnihlutahópa dregur úr möguleikum til að öðlast menningarauð menntunar sem viðheldur 

mismunun og misrétti (Gestur Guðmundsson, 2008; Sigurjón Mýrdal, 1992; Thomson, 2014). 

Jón Torfi Jónson (2016) hefur fært rök fyrir því að tregða til breytinga sé í raun ákveðið 

verkfæri til að rýna til gagns og leita jafnvægis þegar nýjar hugmyndir kalla á endurskoðun 

gilda og starfshátta. Orðræðan sem birtist í og einkennir skólamenninguna gefur ákveðna 

mynd af hugmyndafræðilegum áskorunum sem skólasamfélagið er að takast á við. 

Stýringarorðræðan er birtingarmynd á félagslegu taumhaldi samfélagsins sem gefur til kynna 

hverskonar gildismat og hefðir eru viðurkenndar hvað varðar tilgang náms og gagnlega 

þekkingu. Kennslurorðræðan snýr að ákvörðunum um val á viðfangsefnum og kennsluháttum 

en mótast gjarnan af stýringarorðræðunni varðandi þá þætti náms sem talið er æskilegt að 

tileinka sér.  Orðræðan gefur til kynna þær grundvallarhugmyndir sem fagmennskan er byggð 

á og hvaða starfshætti skólasamfélagið aðhyllist. Óttinn við að missa tökin á aðstæðum og 

innri gildum veldur því að viðbrögð við áskorunum eru gjarnan á þá leið að stýringarorðræðan 

tekur völdin með tilheyrandi rökum um mikilvægi viðtekinna venja um eðli og skipulag náms. 

Rótgrónar venjur draga úr mætti kennsluorðræðunnar til að aðlaga nám í takt við 

margbreytileikann og um leið frelsi nemenda til að hafa áhrif á nám sitt. Hugmyndafræðileg 

sýn og persónueinkenni starfsmanna eru dæmi um innri hindrun en ytri hindranir snúa að 

stofnanamiðaðri nálgun sem setur hagsmuni skólans ofar þörfum nemenda eða kennara 

(Ingibjörg Kaldalóns, 2017). 

Togstreitan sem stefnan um skóla án aðgreiningar hefur kallað fram birtist í ólíkum 

skilningi á verðleikum nemenda og tilgangi náms í anda stýringarorðræðu og tilraunum til að 

brjótast út úr viðteknum venjum með nýjum kennsluháttum og kennslufræðilegri nálgun sem 

endurspeglar skapandi kennsluorðræðu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; Ingibjörg 

Kaldalóns, 2017). Stýringaorðræðan tekur mið af rótgrónum læknisfræðilegum skilningi 

samfélagsins á fötlun sem tengir skerðingu við ófullkomleika eða galla einstaklingsins sem þarf 

að lækna og laga og viðheldur þannig hugmyndum kennsluorðræðunnar um mikilvægi 
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íhlutunar sem byggist á flokkunarsjónarmiðum eftir eiginleikum  (Ingibjörg Kaldalóns, 2017; 

Rannveig Traustadóttir, 2006; Snæfríður Þóra Egilsson og Guðrún Pálmadóttir, 2006).  

2.1.2 Aðlögun að nýju hugmyndakerfi 

Réttur til menntunar telst til grundvallarmannréttinda svo sérhver manneskja geti 

notið þeirra lífsgæða að þroska eigið sjálf til fullnustu. Virðing fyrir meðfæddri manngöfgi felur 

í sér þá frumkröfu að samfélagið hafi þann skilning að nám hefur tilgang fyrir alla óháð andlegu 

eða líkamlegu atgervi. Krafan er að allir hafi jafnan rétt til að fullþroska hæfileika sína til að 

geta lifað sjálfstæðu lífi út frá eigin verðleikum. Viðurkenna þarf sammannlega þörf fyrir að 

takast á við áskorun og geta gert það sem öllum finnst sjálfsagt í anda hugmyndafræði um 

sjálfstætt líf (Ratzka, 2005-7). Skerðingunni er ekki hafnað en hins vegar er því hafnað að 

skerðingin hamli fötluðu fólki að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Skert aðgengi og 

skortur á viðeigandi aðstoð til virkrar samfélagsþátttöku eru meiri hindrun í daglegu lífi en 

líkamlegir eða andlegir erfiðleikar (Rannveig Traustadóttir, 2006). Hér er verið að benda á 

mikilvægi þess að við stefnumótun og áætlanagerð þarf að gera ráð fyrir þörfum allra í takt við 

hugtakið algild hönnun sem skilgreint er í 2. gr. samningsins. Algild hönnun er athyglisvert og 

víðtækt hugtak sem nær til hönnunar á umhverfi, vörum og þjónustukerfum sem eiga að þjóna 

þörfum allra (Oddný Mjöll Arnardóttir, 2010; Sameinuðu þjóðirnar, 2007).  

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er settur fram til mótvægis við 

samfélagslega mismunun og dregur fram mikilvægi þess að viðurkenna ólíkar þarfir og þörfina 

fyrir einstaklingsbundnar stuðningsaðgerðir (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Viðeigandi aðlögun 

er mikilvægt hugtak til að skapa jöfnuð og er mótað út frá félagslegum tengslaskilningi á fötlun 

þar sem fötlun verður til í neikvæðu samspili einstaklingsins við umhverfið. Þegar færni 

einstaklings fer ekki saman við kröfur samfélagsins þá upplifir hann hindrun. Viðeigandi 

aðlögun snýst um að breyta kröfum samfélagsins og styrkja forsendur einstaklingsins. Ef 

samfélagið mætir ekki þörfum fatlaðs fólks með viðeigandi stuðningi þá verður röskun á þessu 

samspili, krafna og hæfni sem veldur því að athyglin beinist öll að skerðingunni (Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Goodley, 2011).  

Hugmyndakerfin og orðræðan kallast á og eru í raun skýringin á þeirri hægfara en 

stöðugu skólaþróun sem átt hefur sér stað í samspili við samfélagsbreytingar, gerjun 

hugmynda í kennslu- og menntunarfræðum, lagabreytingar og nýja mannréttindasáttmála. 

Forsenda þess að ný sýn festist í sessi í skólastarfi er virk þátttaka og hlutdeild skólafólks sem 
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hefur tileinkað sér hugmyndafræðilegar forsendur til að hafa áhrif á orðræðuna í 

innleiðingaferli og útfærslu nýrra hugmynda í skólastarfi (Jón Torfi Jónasson, 2016; Jón Torfi 

Jónasson og Gunnhildur  Óskarsdóttir; 2016). Hugmyndir um þverfaglegt lærdómssamfélag 

mynda umgjörð í kringum þessar forsendur breytingarferlis en þær fela í sér hvetjandi og 

styðjandi samstarfsmenningu þar sem leitað er sameiginlegra leiða til að stuðla að fjölbreyttari 

kennsluháttum og aukinni starfsánægju (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013).  

Gerjun og þróun á skilningi á fötlun er liður í því að hugmyndafræðin um sjálfstætt líf 

fer að mótast og í raun sú krafa að vera viðurkenndur út frá eigin verðleikum, nýtt 

hugmyndakerfi verður til. Tengslaskilningur á fötlun verður ofan á þar sem horft er raunsætt 

á að skerðingin hefur áhrif á möguleika til náms en bregðast þurfi við með algildri hönnun og 

viðeigandi aðlögun. Hér er mikilvægt að staldra við og skoða vel í hverju viðeigandi aðlögun 

felst fyrir hvern nemanda með því að horfa frá hóplausnum sem einkenna læknisfræðilega sýn 

á fötlun og beina athyglinni að því hvernig við getum aðlagað kennsluhætti og skólabrag að 

þörfum nemenda sem eru að undirbúa sig til virkrar þátttöku í sjálfstæðu lífi (Goodley, 2011; 

Oddný Mjöll Arnardóttir, 2010; Rannveig Traustadóttir, 2006; Sameinuðu þjóðirnar, 2007). 

2.1.3 Mótun sameiginlegrar sýnar 

Sameiginleg sýn er leiðarljós skólasamfélagsins og hefur það hlutverk að varða veginn fyrir 

samstarfsteymi í skólastarfi.   

 
Mynd 1: Leið til útskýra raunveruleikann (Senge, 2018). 
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Sameiginleg sýn verður til úr sameiginlegum gildum og viðhorfum sem skólasamfélagið hefur 

mótað með ígrundandi samræðu og gerir kröfur til þess að hver og einn rýni í sín innri gildi í 

samspili við ytri veruleika. Hún mótast því ekki í tómarúmi heldur með því að ræða af auðmýkt 

um ólík hugmyndakerfi og persónuleg gildi í gegnum varðaða samræðu (Hord, 1997; Ingibjörg 

Kaldalóns, 2017; Korthagen, 2014; Ragnhildur Bjarnadóttir 2015; Smith, 2015). Mikilvægt er 

að taka því ekki gefnu að í skólasamfélaginu sé sameiginleg sýn hvað varðar faglegar áherslur 

án þess að það fari fram ígrundandi samræða sem hreyfir við hugmyndakerfum á dýptina og 

kalli fram nýja hugsun og sýn (Senge, 1990). Leið til að skilja og útskýra raunveruleikann (Mynd 

1) er að kafa á dýptina í samræmi við líkan Senge. Með því er hægt að greina orðræðuna og 

hugmyndakerfin sem móta starfshætti og viðhalda rótgrónum viðbrögðum við vanda og um 

leið að skilja eðli nýrra hugmynda og móta nýja nálgun og sameiginlega sýn út frá gildandi 

straumum, stefnum og mannréttindasjónarmiðum. Slík innri ígrundun um eigin 

hugmyndakerfi er forsenda þess að hreyfa við og stuðla að breytingum. Því dýpra sem 

ígrundað er, því meira vogarafl og tækifæri eru til að draga lærdóm af eigin reynslu (Senge, 

2008).  

Hlutverk faglegs leiðtoga er að vera meðvitaður um þau skref sem þarf að stíga saman í 

átt að sáttmála um sameiginlega sýn (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013; Hargreaves og Shirley, 

2012; Oddný Sturludóttir, 2017). Hindranir á veginum geta verið allt frá viðnámi og hörðum 

mótmælum yfir í sinnuleysi eða skyldurækna hlýðni. Vörðuð samræða byggir á að fyrir hendi 

sé framtíðaráætlun og stefna með markmiðum sem leiðir hópinn í átt að virkri þátttöku og að 

lokum að sáttmála um sameiginlega sýn (Radcliffe, 2012). Tilgangurinn er að öðlast víðsýni, 

skilja veruleika annarra og sýna hluttekningu og samlíðan með öðrum í margvíslegum 

aðstæðum (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012a; Kelley, 2014; Robinson, 2015). 

Sameiginleg sýn skólasamfélagsins veitir öryggi og er hluti af bjargráðum sem fest hafa rætur 

og styðja við jákvæðni og bjartsýni gagnvart áskorunum í skólastarfi. Ígrunduð 

samræðumenning byggir á þessu sívirka samvinnuferli sem tekst á við nýjar áskoranir í innri 

og ytri veruleika skólasamfélagsins með opnum huga og með þátttöku allra (Berglind 

Gísladóttir, Auður Pálsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir og Birna Svanbjörnsdóttir, 2019; 

Doğan og Adams, 2018; Hargreaves, 2019; Robinson, 2018). 
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2.2 Skólaþróun og umbótastarf 

Formlegt þróunar- og umbótastarf í skólakerfinu á sér stutta sögu en hún einkennist af viðleitni 

til að styrkja fagmennsku í skólastarfinu og umbætur sem styðja við lærdómsferli allra 

nemenda. Ljóst er að þróun skólastarfs er flókið ferli sem mótast út frá ólíkri menningu og 

aðstæðum sem hver skóli býr við. Hvert samfélag þarf því að móta sína stefnu og sýn í 

samræmi við aðstæður. Áherslur í þróunarferlinu hafa verið á mismunandi þætti í þriggja laga 

ferli sem byggist á þeim björgum sem til staðar eru í formi faglegrar leiðsagnar og 

ráðgjafarþjónustu, ferlinu eða starfsháttum og verklagi innan hvers skóla og útkomu eða 

árangri skólastarfsins fyrir nemendur á mörgum sviðum (Hopkins, Stringfield, Harris, Stoll, og 

Mackay, 2014). 

Ný sýn og skilningur á fötlun í átt að félagslegu réttlæti mótar skólastefnu um skóla án 

aðgreiningar. Stefnan hefur hreyft við skipulagi skólastarfs og gert kröfu um að brjótast út úr 

starfsháttum sérkennslumódelsins sem einkennir læknisfræðilegan skilning á fötlun (Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2016). Velta má því upp hvort stýringarorðræðan í skólastarfinu viðhaldi 

læknisfræðilegri sýn innan skólakerfisins með rökum fyrir því að horfa á skerðinguna sem 

hindrun til lýðræðislegrar þátttöku og með skorti á viðeigandi aðlögun náms (Gunnlaugur 

Magnússon, 2019a; Gunnlaugur Magnússon, Göransson og Lindqvist, 2019; Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). Á sama tíma gefur Salamancayfirlýsingin okkur fullkomið frelsi til að 

útfæra skóla án aðgreiningar í átt að félagslegu réttlæti og jafnrétti til virkrar þátttöku í 

skólasamfélaginu (Gunnlaugur Magnússon, 2019b).  Kerfislæg flokkun í skólakerfinu virðist 

hafa víðtæk áhrif á verklag og skipulag kennslusvæða fremur en að tilgangur og markmið náms 

móti starfshætti (Hargreaves, 2019).   

2.2.1 Stefnur og straumar í skólaumbótum 

Umbótaáætlanir í menntamálum sem tengja má við nýfrjálshyggju hafa ekki skilað tilætluðum 

árangri þrátt fyrir fögur fyrirheit um að tryggja menntun fyrir alla (Sahlberg, 2017). Draga má 

þá ályktun að markaðsvæðingin sem tengja má við alþjóðlega umbótastefnu í menntun hafi í 

raun viðhaldið og styrkt læknisfræðilega sýn á margbreytileikann. Starfshættir hafa farið að 

mótast af atferlismiðuðum mælingum á færni og uppskriftum að gagnreyndum aðferðum til 

að þjálfa grunnfærni í íslensku og stærðfræði. Þetta staðfestir að þróunarferli við innleiðingu 

nýrra menntastefna og hugmyndafræði er ekki línulegt heldur er um að ræða samverkandi 
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þætti sem lúta eigin lögmálum í tíma og rúmi (Gunter o.fl., 2016; Jón Torfi Jónasson og 

Gunnhildur  Óskarsdóttir, 2016; Jón Torfi Jónasson, 2016). 

Skólaumbætur sem byggja á félagslegri sýn líta svo á að margbreytileikanum sé mætt 

með þróun nýrra kennsluhátta og áhersla lögð á aðlögunarfærni og útsjónarsemi kennara eða 

þroskaþjálfa sem kallar á margþætta ábyrgð og ígrundaða fagmennsku. Alþjóðleg 

umbótastefna í menntun sem tengja má við nýfrjálshyggju truflar þessa félagslegu þróun með 

áherslu á stöðluð árangursviðmið sem birtast á opinberum vettvangi, s.s. niðurstöður 

samræmdra prófa og PISAkönnunar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; Gunnlaugur 

Magnússon, Göransson og Lindqvist, 2019). Þversagnirnar birtast í því að á sama tíma og við 

leggjum þunga áherslu á að virða margbreytileikann í nemendahópnum er hættan sú að 

steypa starfsfólk í sama formið í stað þess að virða ólíkan stíl þeirra sem getur dregið úr 

starfsánægju og faglegri starfsþróun (Belbin, 2010; Ingibjörg Kaldalóns, 2017). 

Fjórða leið skólaumbóta reynir að mæta ákalli skólafólks eftir jafnvægi í flóknum heimi 

krafna og væntinga með því að draga fram að fagmennska skólasamfélagsins felist fyrst og 

fremst í fagauðnum sem helgar sig rannsóknum á eign starfi, jákvæðu hugarfari til 

skólaþróunar, sameiginlegri ábyrgð á umbótum, svigrúmi til að styðja við nám sem fer á 

dýptina og meðvitaðri notkun á tækni og tækjum (Hargreaves og Shirley, 2012; Oddný 

Sturludóttir, 2017).  Greina má að félaglegur tengslaskilningur á fötlun mótar 

hugmyndagrunninn en  áhersla er lögð á að tilgangur náms sé að efla mannsandann til góðra 

verka og að stuðla að réttlátu samfélagi til framtíðar (Biesta, 2017; Goodley, 2011; Oddný 

Sturludóttir, 2017; Rannveig Traustadóttir, 2006). Á sama hátt getur þröngsýn umbótastefna 

stöðlunar á því hvað telst til mannkosta dregið úr allri nýsköpun í átt að dýpra innsæi á 

mannlegar þarfir (Gunter o.fl., 2016). Skólaþróun tekur aldrei enda og hugmynd sem virkar á 

einum stað þarf að fá að mótast í menningarlegu samhengi til að festast í sessi (Thomson, 

2014).   

2.2.2 Samfélag með jöfnuð að leiðarljósi 

Menntaávarpið, sem Biesta og Säfström (2019) settu fram, dregur fram nýja nálgun og 

hugarfar sem hvetur okkur til að staldra við og stilla áttavitann með samfélagslega ábyrgð að 

leiðarljósi. Með ávarpinu er lögð áhersla á að hreyfa við formfastri hugsun okkar um leið og 

við erum hvött til að taka ábyrga afstöðu með frelsinu með því að ígrunda og endurskoða 

langanir okkar og fá ný sjónarhorn með samræðu í samfélagi við aðra. Við verðum að tileinka 
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okkur að taka ákvarðanir á ábyrgan hátt með vísun í lýðræðisleg gildi í samspili við þarfir 

heimsins og samfélagsins (Biesta, 2017).  

 

 
Mynd 2: Ný sýn á skólann og námskrá (Biesta og Säfström, 2019). 

Hugmyndir Biesta og Säfström (2019) draga fram mikilvægi spennunar á milli núverandi 

veruleika og væntanlegrar framtiðar sem hreyfingarafls í skólaþróun. Á Mynd 2 eru þessir 

kraftar myndgerðir og samspilið við alþjóðlega umbótastefnu í menntun dregið fram. Spennan 

felst í þeim ágreiningi sem myndast þegar nýjar og róttækar hugmyndir og aðferðir líta dagsins 

ljós. Í slíkum gjörningi þar sem allt er opið gagnvart því ófyrirsjáanlega, birtist frelsið. Sjálfið 

nær að brjótast út úr vananum og skapa nýja og einstaka nálgun. Ferskleiki tekur völdin í 

tímalausu spennunni þar sem sjálfið þorir að láta í sér heyra og öðlast um leið frelsi til að vaxa 

og menntast. Áskorunin sem við stöndum frammi fyrir er að standa vörð um þennan 

möguleika til frelsis og hlúa að kjarna menntunar (Biesta, 2017; Biesta og Säfström, 2019; 

Gunter o.fl., 2016; Sahlberg, 2017).  

Skólinn er samfélag þar sem við lærum á lífið, námið þarf að miða við heiminn og 

nemandinn þarf að fá að kynnast viðnámi í raunverulegu lífi. Við verðum að skapa tækifæri til 

skoðanaskipta með fólki sem er ólíkt og um jörðina sem býr ekki yfir óendanlegum auðlindum. 

Lýðræði snýst ekki um vilja meirihlutans heldur um umbreytingu á löngunum einstaklingsins 
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yfir í það sem er sameiginlega æskilegt, að vekja  upp löngun fyrir lýðræðislega tilvist (Biesta, 

2017; Biesta og Säfström, 2019). Ljóst er að þekkingargrunnur í þverfaglegu lærdómssamfélagi 

þarf að vera víðtækur og ná til félagslegs tengslaskilnings á margbreytilegum þörfum 

nemenda.   

2.2.3 Lærdómssamfélag  

Hugmyndir um lærdómssamfélagið styðja við að þverfagleg teymi skólafólks vinni saman að 

því að móta fjölbreytta kennsluhætti og nálgun í skólastarfi. Í því felst að skólamenningin 

byggir á dreifðri forystu sem veitir aðgang að faglegri leiðsögn til starfsþróunar.  Starfshættir 

og innra skipulag skólanna styður við faglegt samstarf og skapar vettvang fyrir ígrundun og 

gagnvirka samræðu faghópa (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Virk þátttaka nemenda í eigin 

námsferli er jafnframt sett í forgang í slíku lærdómssamfélagi þar sem  hlutverk kennara er að 

finna leiðir til að námið taki mið af innri áhuga og námsstöðu í takt við félagslega sýn á fötlun 

og viðeigandi aðlögun (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; Ingibjörg Kaldalóns, 2017). Á hinn 

bóginn er hlutverk nemenda samkvæmt sérkennslumódelinu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2016) að vera þakklátir þiggjendur viðurkenndrar þekkingar sem skilgreind er út frá viðmiðum 

þroskakenninga, kennara og námsbóka sem tengja má við læknisfræðilega sýn á fötlun (Friðrik 

Arnarson, 2017; Hermína Gunnþórsdóttir, 2010; Ingibjörg Kaldalóns, 2017). 

Með því að skapa vettvang fyrir faglega samræðu opnast fyrir flæði þverfaglegrar 

þekkingar og upp á yfirborðið koma margvíslegar íhlutunarleiðir, hugmyndir og verkfæri sem 

hvert skólasamfélag býr yfir.  Þá birtist einnig þekking og bjargir sem lærdómssamfélagið 

mótar saman í nýja nálgun og lausnir úr kjarna hvers skóla. Verklagið verður samofið 

skólamenningunni og á því meiri vaxtarmöguleika (Thomson, 2014). Forsenda þessa 

lærdómsferlis er að fagfólk sé hugrænt og félagslega virkt í faglegri samræðu 

skólasamfélagsins (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

Lærdómssamfélagið er menning sem samofin er úr þeim þráðum sem fagfólkið sem þar starfar 

myndar fremur en fastmótuð umgjörð um verklag. Á Mynd 3 kemur fram að mótun þess er 

því vandmeðfarið hand- og hugverk hvers skólasamfélags sem getur á köflum virkað jafn flókið 

og að komast í gegnum völundarhús, þar sem auðveldlega er hægt að villast og nauðsynlegt 

er að staldra oft við og ígrunda leiðina og jafnvel endurskoða (Berglind Gísladóttir o.fl.,2019; 

Doğan og Adams, 2018). 
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Mynd 3: Völundarhús faglegs lærdómssamfélags (Byggt á: Berglind Gísladóttir o.fl., 2019; 
Doğan og Adams, 2018). 
 

Menningin birtist í starfsháttum og andblæ skólasamfélagsins í daglegu skólastarfi en 

ekki síður þegar tekist er á við áskorunar. Í hugarfarinu birtast viðhorf okkar og gildi gagnvart 

áskorunum, grunneðli hugmyndakerfis okkar, sem nauðsynlegt er að huga fyrst að ef stefnan 

er sett á að hreyfa við fastmótuðum hugmyndum okkar. Ábyrg og heiðarleg fagleg forysta felur 

í sér faglega leiðsögn í daglegu skólastarfi þar sem faglegir leiðtogar koma úr öllum lögum 

skólasamfélagsins. Opið og jákvætt viðhorf gagnvart ígrundun eigin starfa með hluttekningu 

og hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi. Auðmýkt gagnvart samstarfsfólki og nemendum sem 

mynda skólasamfélagið, ein heild sem við berum öll sameiginlega ábyrgð á (Berglind 

Gísladóttir o.fl., 2019; Doğan og Adams, 2018). 

2.2.4 Heiltæk nálgun 

Heiltæk nálgun snýr að því að upplifa sig sem hluta af stærri heild sem taka þarf tillit til og 

vinna að hagsmunum heildarinnar í stað þess að einangra orku sína við sína nemendur, sinn 

bekk, sitt samstarfsfólk, sína stofnun. Ferlið sem felst í því að tileinka sér heiltæka hugsun og 

sýn er mikilvægur hlekkur í átt að fagmennsku sérhvers starfsmanns. Hlúa þarf að starfsþróun 

og fagmennsku þeirra sem starfa í grasrótinni á vettvangi með nemendum með því að gefa 
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svigrúm til þekkingarsköpunar sem styður við faglega visku. Samofið og samverkandi ferli allra 

sem að skólamálum koma í byggðarlagi er nauðsynlegt til að búa til nærandi og þroskavænt 

samfélag með heildarhagsmuni í huga, umvefjandi skólasamfélag sem styður við fjölskyldur 

með þverfaglegri teymisvinnu og stoðþjónustu á öllum sviðum daglegs lífs (Hopkins o.fl., 

2014). 

Umbótaverkefni kalla á faglega leiðtoga sem hafa skýrt umboð til þess að leiða verkefni 

á jafningjagrunni frá stjórnsýslu, til skóla og heimila þar sem tekið er tillit til mismunandi stiga 

skólakerfisins, starfssviða og hæfni. Virk samræða og samstarf við gerð verkferla og samvirkni 

við ákvarðanatöku er grunnur að samstilltu umbótastarfi sem tekur tillit til aðstæðna á öllum 

sviðum skólastarfsins. Umbótaferlið skilar í fæstum tilfellum tilætluðum árangri ef 

yfirgripsmikil stýrð umbótaverkefni eru sett af stað og nálgun alhæfð um ólíkar aðstæður 

skólanna (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2019). Heiltæk nálgun umbóta á að ná yfir öll stig 

þjónustu þar sem unnið er með ólík svið íhlutunar og hugað að innra og ytra starfi skólanna 

ásamt þátttöku skólaumdæmis í slíkri vinnu. Markmiðið er að styrkja hæfni heildarinnar en slík 

nálgun hefur sannað gildi sitt til að ná fram samfelldri gæðaþjónustu,  nemendum til heilla. 

Líkan Cowan, Joyner og Beckwith um heiltæka nálgun umbóta tengir saman þrjár víddir til að 

ná fram heildarsýn á fleti skólastarfsins þar sem leitast er við að draga fram sameiginlega sýn 

á það hver tekur þátt, hvað á þróa og hvernig verklagið á að vera (Cowan, Joyner og Beckwith, 

2012).  

Árangursríkt þróunarstarf þarf að ná yfir og flæða í gegnum fjögur lög menntakerfisins 

(Labaree, 2010). Hugmyndafræðin sem þróunarvinnan byggir á þarf að vera skýr og í stöðugri 

umræðu í tengslum við stefnumótunarvinnu. Skipulag skólakerfins þarf að móta út frá 

hugmyndafræðinni og verða ljóslifandi í stefnumörkun og námskrá. Kennslan er birtingarmynd 

þess hvort breytingar nái í gegn, hvort þær endurspegli ráðandi hugmyndafræði og skipulag. 

Síðasta og jafnframt flóknasta lagið í menntaumbótum er fagmennska kennara en hún er 

lykilatriðið í að hafa áhrif á það sem gerist á vettvangi. Nám nemenda er lokapunkturinn í 

innleiðingu breytinga, ekki er sjálfgefið að árangur náist hjá nemendum þó breytingar verði í 

öðrum lögum umbótastarfsins. Samkvæmt Labaree (2010) gerist það sjaldnast að þróunarferli 

nái inn í kjarnann, kennsluna sjálfa, á vettvangi. 
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2.2.5 Samvinnu- og samræðumenning 

Hargreaves (2019) gefur greinargott yfirlit yfir þróun samvinnumenningar í skólastarfi frá 

einyrkjastarfi í tvísetnum grunnskólum yfir í samstarf í teymum, ígrundaða teymiskennslu og 

nú heiltæka nálgun skólamála frá nemanda til stjórnsýslu. Þessi þróun virðist stundum hjakka 

í sama farinu vegna ytri aðstæðna eins og kjarasamninga, breyttra starfsaðstæðna og nýrra 

áskorana í skóla fyrir alla í fjölmenningarlegu samfélagi. Athyglisverður punktur er að það sem 

hindrar hvað helst heiltæka nálgun á þarfir sérhvers nemanda er í raun kerfislæg aðgreining 

námsgreina og flokkun kennara eftir fögum. 

Skýrt kemur fram hjá Hargreaves (2019) að ef tíminn sem faghópar hafa til samstarfs 

eigi að stuðla að starfsþróun til fagmennsku og leiða af sér aukin gæði í skólastarfinu þá þurfi 

að koma til fagleg leiðsögn leiðtoga. Hins vegar getur faglegur leiðtogi farið offari í stjórnsemi 

og slökkt í raun allan sköpunarkraft hjá samvinnuteymum. Búið er að þröngva teymunum til 

samvinnu sem þau sjá ekki tilgang í. Með slíkri forystu er hætta á að við förum til baka í 

þróunarferlinu því faghóparnir fá ekki tækifæri til að næra sinn faglega neista og hrökklast 

niður á aðskilnaðarstigið vegna skorts á viðeigandi faglegum stuðningi.  

Aðskilnaðarstigið birtist í þörfinni fyrir að einangra sig frá annarra manna vandamálum 

og firra sig sameiginlegri ábyrgð á skólastarfinu. Skilaboðin verða misvísandi varðandi 

eignarhald og þátttökurétt í ákvarðanatöku og samræðu. Tilhneigingin er að faghópar dragi 

sig í hlé og finnist málefnið ekki vera sitt. Með þessum hætti missir samfélagið af dýrmætum 

fag- og félagsauði í faglegri umræðu (Hargreaves, 2019; Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, 2012b). Þetta er afleiðing verklags þar sem ákveðið er að stytta sér leið í 

samræðunum, að fara hjáleiðina, sem þýðir að í stað samræðu þá fer fram sannfæringarferli 

varðandi ákvarðanir sem aðrir hafa tekið. Tækifæri til samræðu um þau gildi og viðhorf sem 

snerta þróunarstarf er lykilatriði, en þannig gefst öllum tækifæri til að tjá sín sjónarmið og um 

leið að stilla saman strengi hvað varðar skilning og útfærslu (Mynd 4). Skólasamfélag sem 

stuðlar að slíkri samræðumenningu er betur í stakk búið til að leiða ólík sjónarmið til sátta og 

skapa þannig jákvæða samvinnumenningu sem allir eiga hlutdeild að (Robinson, 2018).  
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Mynd 4: Hjáleiðin og þátttökuleiðin til að leiða starfsþróun (Robinson, 2018, bls. 26). 

Breytingar breytinganna vegna er gjarnan tilfinning skólafólks þegar ráðist er í 

yfirstýrðar og tímafrekar breytingar sem grasrótin hefur ekki trú á. Umbótastarf á að leiða til 

breytinga sem hafa jákvæð áhrif á nemendur og styðja við starfsþróun fagfólks. Robinson 

(2018) bendir á að breytingaferli sé ekki alltaf til góðs og því sé nauðsynlegt að gera skýran 

greinarmun á annars vegar breytingaferli og hinsvegar umbótaferli. Slík aðgreining getur ýtt 

undir árverkni um hvort breytingar séu þess virði að fara af stað með þær og hvort þær virka 

til umbóta í skólastarfinu.  Rannsóknir gefa til kynna að þáttur leiðtoga í umbótum sem leiða 

til árangurs til handa nemendum sé verulegur. Fram kemur í máli Robinson að mesta fylgni við 

hágæða kennslu og nám megi tengja við forystuþáttinn að leiða nám og starfsþróun kennara 

(Mynd 5). Þetta styður enn og aftur við hversu mikilvægt er að hlúa að grasrótinni á vettvangi 

og greina vel hverskonar inngrip styður við starfsþróun (Robinson, 2018). 
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Mynd 5: Forystuhæfni (Robinson, 2018, bls. 10). 

 

2.3 Starfshættir í faglegri leiðsögn 

Hugtakið starfstengd leiðsögn var lengi vel skilgreint út frá áherslum á verklega þjálfun og 

aðlögun að starfsháttum en hefur verið að þróast að fagmennskuhugtakinu sem beinir 

athyglinni að hugrænum þáttum í starfshæfni. Þáttur starfsaðstæðna og menningar á 

starfsvettvangi spilar nú stærra hlutverk ásamt mikilvægi jafningjaleiðsagnar (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). Starfstengd leiðsögn byggist á gagnvirku samvinnuferli í starfsumhverfinu 

sem felur í sér samspil stuðnings og ögrunar í félagslegu samhengi. Hún felst í samvinnunámi 

sem miðar að því að styðja við fagmennsku kennara í átt að faglegri visku. Markmiðið er að 

fagmaðurinn geti aðlagað og nýtt þekkingargrunn sinn af faglegu öryggi við ólíkar aðstæður og 

óvæntar uppákomur (Smith, 2015). Hér má greina þróun í takt við félagslegan tengslaskilning 

og hugmyndir um lærdómssamfélag (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Fagleg leiðsögn sem stuðlar að starfsþróun er vandmeðfarin því hún felur í sér 

samskipti sem geta snert við kviku starfsmannsins og gert meiri óleik en gagn ef óvarlega er 

farið, jafnvel leitt til kulnunar (Ingibjörg Kaldalóns, 2017; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015). 

Rannsóknir sýna að ef aðgangur að viðeigandi björgum er ekki til staðar eða leiðsögn felur í 

sér þrýsting á að laga sig að hugmyndafræði stofnunar getur það haft neikvæð áhrif á 
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áhugahvöt kennara í lausnaleit gagnvart sínum nemendum (Ingibjörg Kaldalóns, 2017; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2015). 

Leiðsögn í átt að breyttum starfsháttum verður að beinast að þeim þáttum sem móta 

kennsluorðræðuna, um tilgang náms og gildismat á mannlegum eiginleikum (Ingibjörg 

Kaldalóns, 2017). Nýta þarf verkfæri ígrundunar til að greina hvaða hugmyndafræðilega sýn 

liggur á bak við ákvörðun um kennslufræðilega nálgun. Verklag í faglegri leiðsögn þarf að 

byggja á virkri ígrundun um eigin gildi og sýn í samspili við þann hugmyndafræðilega bakgrunn 

sem mótar áherslur í umbótum í menntamálum (Ingibjörg Kaldalóns, 2017; Ragnhildur 

Bjarnadóttir 2015; Smith, 2015).  

 

2.3.1 Lagalegar stoðir 

Athyglisvert er að rýna í þróun starfstengdrar leiðsagnar og kennsluráðgjafar í samspili við 

skólaþróun og áherslur í umbótastarfi. Hugtakið kennsluráðgjöf gegnir mikilvægu hlutverki í 

þeirri ráðgjöf sem veitt er á vegum skólaþjónustu sveitarfélaganna (Friðrik Arnarson, 2017). 

Starfsfólki skóla á samkvæmt 40. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008, að standa til boða skóla- og 

stoðþjónusta sem miðar, samkvæmt 2. gr. reglugerðar nr. 584/2019 með síðari breytingum, 

að því að „efla skóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma 

í skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf sín eftir því sem við á.“ Í 

9. gr. reglugerðarinnar er jafnframt tiltekið í hverju stuðningur við starfsfólk á að felast: „Í 

stuðningi við starfsfólk skóla felst m.a. ráðgjöf vegna kennslu og umönnunar nemenda og 

ráðgjöf vegna náms nemenda með sérþarfir. Stuðningur við starfsfólk felst einnig í ráðgjöf 

vegna starfshátta skóla, nýbreytni- og þróunarstarfa og starfsumhverfis“ (Reglugerð nr. 

584/2010, breytt með reglugerð nr. 986/2010). 

Algengt er að kennsluráðgjöf sé sinnt af sérfræðingi sem starfar á vegum skólaþjónustu 

og sinnir ráðgjöf í skólum umdæmis. Þó má sjá þess merki síðustu misseri að kennsluráðgjafar 

séu ráðnir að ákveðnum skólum til að sinna ráðgjöf, helst tengt innleiðingu á upplýsingatækni. 

Rannsóknir benda til þess að hugmyndafræðin í starfi kennsluráðgjafa hafi tekið mið af 

læknisfræðilegum greiningum og inngrip sé í takt við einstaklingsmiðaðar þarfir óháð 

aðstæðum á vettvangi. Skortur á samtali og gagnvirkri samvinnu virðist stundum draga úr tiltrú 

og gagnsemi kennsluráðgjafar (Friðrik Arnarson, 2017; Guðbjörg Ólafsdóttir, Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2017; Hermína Gunnþórsdóttir, 2010).  



 

31 

Í ljósi lagalegrar skyldu til að veita skólum leiðsögn og ráðgjöf vakti athygli mína að í 

nýlegri rannsókn þar sem rætt er við sex unglingastigskennara á höfuðborgarsvæðinu, kemur 

fram að reynsla af samskiptum við kennsluráðgjafa var mjög takmörkuð og sögðu kennarar að 

aðgangur að sérfræðingi skilaði sér ekki alltaf í faglegri leiðsögn. Upplifunin verður nánast 

áþreifanleg í þessum orðum viðmælanda; „Einn fyrirlestur um einhverfu þá er ekki þar með 

sagt að ég geti kennt barni með einhverfu“ (Guðbjörg Ólafsdóttir, Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2017, bls.10).  Þetta gefur vísbendingu um að kennsluráðgjöf sem í boði er feli í sér meiri 

áherslu á einhliða ferli miðlunar upplýsinga í stað gagnvirkrar samræðu í átt að faglegri visku. 

2.3.2 Hlutverk ráðgjafa í faglegri leiðsögn 

Hlutverk þess sem veitir faglega leiðsögn er að styðja við að fagfólk verði með tímanum ábyrgir 

þátttakendur í verklegum og huglægum verkefnum í skólastarfinu. Ráðgjafi tekur þátt í 

verkefnum þess sem nýtur leiðsagnar en forsendan er að sameiginlegur áhugi sé til staðar á 

að bæta og þróa starfið með því að ræða og útskýra hvernig eigin gildi, reglur og viðmið móta 

fagmennskuna sem er í stöðugri þróun ef starfsþróun er sinnt (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).   

Vörðuð þátttaka (e. guided participation) er hugtak í leiðsögn sem að mínu mati lýsir 

ítarlega því verklagi sem getur stutt vel við faglega starfsþróun. Leiðsögnin snýst um að styðja 

við að fagmaðurinn móti og þrói eigin hugmyndir og þekkingu í samspili og samstarfi við 

lærdómssamfélagið í skólanum á eigin forsendum í stað mötunar á upplýsingum og þekkingu 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

Gruskey, Roy og Frank (2014) halda því fram að náið samband sé á milli faglegs náms 

fagfólks og árangurs nemenda (Mynd 6). Ígrundunarferli kennara, þroskaþjálfa, sérkennara og 

stjórnenda til aukinnar fagmennsku hefst á markvissri skoðun þeirra á eigin starfsháttum og 

stöðu nemenda með tilliti til fyrirliggjandi gagna úr skólastarfinu. Mat er lagt á verklag og 

kennsluhætti út frá þessum upplýsingum með ígrundunarsamtali. Í framhaldi eru gerðar 

viðeigandi ráðstafanir og breytingar í takt við það sem gögnin segja um þarfir nemenda og 

hugmyndafræðilega sýn fagfólks. Stöðug ígrundun starfshátta hreyfir við hugmyndakerfum og 

ný sýn fer að mótast sem kallar á faglega leiðsögn til að öðlast öryggi í að tileinka sér nýtt 

verklag og færni. Með eftirfylgd og faglegri samræðu verða breytingar í verklagi sem skila sér 

í breyttum árangri nemenda (Gruskey o.fl., 2014).  
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Mynd 6: Sambandið á milli faglegs náms fagfólks og árangurs nemenda (Gruskey o.fl., 2014, 
bls. 47). 

2.3.3 Verkfæri og bjargir 

Markmið leiðsagnar út frá leiðsagnarkenningunni Lærlingurinn verður meistari er að styðja við 

lærdómsferli starfsmanna sem eru að tileinka sér nýja fræðasýn, fagþekkingu og faglegt 

verklag með virkri þátttöku á starfsvettvangi (Tafla 1). Þeir læra með því að takast á við 

raunveruleg verkefni í raunaðstæðum með viðeigandi stuðningi og leiðsögn (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015).  

Á fyrsta þrepi í námsferlinu er starfsmaðurinn að fylgjast með öðrum og reyna að líkja 

eftir verklagi annarra. Hann skortir heildarsýn á starfið því orka hans fer í að ná tökum á 

afmörkuðum þáttum þess. Leiðsögnin á þessu þrepi felur í sér að styðja við að starfsmaðurinn 

verði ábyrgur og virkur þátttakandi í þeim verkefnum sem honum eru falin. Leiðsögnin er 

vörðuð með skýrum verkferlum og þverfaglegu samvinnunámi með  teymi og ráðgjafa.  Á 

næsta þrepi fer færnin að eflast og um leið skilningur á möguleikum til að tengja aðstæður og 

verkfæri í faglegt og fræðilegt samhengi. Leiðsögnin felst í að vera góð fyrirmynd, hvetja til 

samræðu um faglega sýn og setja hana í samhengi við fyrri reynslu og þekkingu 

skólasamfélagsins. Í framhaldi af því þróast starfshæfnin og getan til að hafa yfirsýn yfir alla 

þræði starfsins og starfsmaðurinn upplifir eigin starfsþróun í lærdómssamfélagi 

fjölbreytileikans.  
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Tafla 1: Leiðsagnarkenningin Lærlingur verður meistari. (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 
120) 

 

Shapiru-Lishchinsky (2011) hefur greint þau margvíslegu siðferðilegu álitamál sem 

kennarar og stjórnendur standa frammi fyrir í daglegu skólastarfi. Togstreitan innra með 

starfsfólki skóla snýst gjarnan um að finna jafnvægið á milli þess formlega og þess mannlega.  

Skólastarfið gerir þær kröfur til starfsmanna að bregðast þarf oft og tíðum hratt við ýmsum 

flóknum siðferðilegum álitamálum og ljóst má vera hversu krefjandi aðstæður geta komið upp. 

Félagsleg ígrundun í þverfaglegum hópi starfsmanna sem ber sameiginlega ábyrgð á 

verkefnum og áskorunum byggir á þeim námshugmyndum að nám verði merkingarbærara í 

félagslegu samspili. 
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Mynd 7: ALACT líkanið í ígrundun (Korthagen, 2014; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). 

 Korthagen og félagar mótuðu ALACT líkanið (Mynd 7) til að stuðla að merkingarbærara 

námi með ígrundun (Korthagen, 2014; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015; Tillema o.fl., 2015). 

Markviss ígrundun á dýptina hefur jákvæð áhrif á skólamenninguna þar sem heiltæk nálgun 

verður leiðarljós.  Til að mæta þörf fyrir dýpri ígrundun hönnuðu Kortagen og félagar Lauk 

líkanið (Mynd 8) sem eykur meðvitund um okkar innstu eiginleika sem eru í raun drifkrafturinn 

og kjarninn í fagmennsku okkar. Með því að skoða lið fyrir lið alla þættina er hægt að átta sig 

á innri hindrunum og finna leiðir til að sigrast á þeim. Markmið ígrundunar er að gera sér grein 

fyrir og að verða meðvitaður um þá möguleika og þær takmarkanir sem við teljum okkur trú 

um í  huga okkar. Við erum gjarnan fangar eigin hugsana. Árangursríkara er að horfa á 

styrkleikana og vinna út frá þeim bæði gagnvart nemendum og kennaranum. Jákvætt hugarfar 

gagnvart sóknarfærum eflir fagmennsku í skólastarfinu (Korthagen, 2014). 
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Mynd 8: Lauk líkanið til að ígrunda á dýptina (Korthagen, 2014). 

2.4 Starfsþróun til fagmennsku 

Starfsþróun í átt að nýrri hugsun og skilningi gagnvart félagslegum veruleika krefst faglegrar 

leiðsagnar. Umgjörð starfsþróunar í átt að faglegri visku þarf því að ramma inn í starfshætti 

sérhvers skólasamfélags í formi samvinnu og samtals með teymiskennslu og teymisvinnu,  á 

teymisfundum, deildarfundum og kennarafundum með viðeigandi aðgengi að faglegri 

leiðsögn. Skilgreining fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara er á þessa leið:  

Hún hefur skýran tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og þekkingu 

starfsfólks skóla og auka gæði í starfi. Hún á sér stað í faglegu lærdómssamfélagi, er 

augljós og samofin hluti daglegs starfs fagfólks skóla og ber einkenni af menningu 

samfélags í þróun. Stefnumiðuð starfsþróun stuðlar að aukinni starfsánægju, hefur 

áhrif á árangur í starfi og minnkar líkur á kulnun eða brotthvarfi kennara úr starfi. 

(Starfsþróun kennara, 2019). 

2.4.1 Starfsþróunarlíkan 

Starfsþróunarlíkan Handals og Lauvås (Mynd 9) er gagnlegur vegvísir í starfsþróun en það 

byggir á þriggja laga þríhyrningi þar sem neðsti hlutinn táknar athafnir, miðjan táknar huglæga 
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úrvinnslu á milli þekkingar og reynslu og efsti hlutinn táknar þau siðferðilegu álitamál sem 

starfið kallar á (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

 

Mynd 9: Starfsþróunarlíkan Handals og Lauvås (Handal og Lauvås, 2002; Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). 

Fyrsta þrepið í starfskenningu Handals og Lauvås beinir athyglinni að athöfnum okkar í 

starfi, hvernig við sinnum starfinu og með hvaða verkfærum og leiðum. Annað þrepið leggur 

áherslu á huglæga hlið starfsins sem snýr að því hvernig fagmaðurinn nýtir reynslu sína, 

þekkingu og kunnáttu sem hann hefur öðlast í formlegu og óformlegu námi til að taka 

ákvarðanir um verklag og leiðir í kennslu. Þriðja þrepið í starfskenningunni stefnir að faglegum 

þroska með því að horfa til siðfræðilegra raka, hver gildi okkar eru og viðhorf til álitamála sem 

við notum til rökstyðja kennslufræðilegar ákvarðanir í starfinu (Handal og Lauvås, 2002; 

Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

2.4.2 Fagleg viska 

Skólastarfið er uppfullt af óvæntum uppákomum og áskorunum sem reyna verulega á faglega 

visku sérhvers starfsmanns. Flókið getur verið að búa til uppskrift að réttum faglegum 

viðbrögðum en um er að ræða stöðugt ferli sem tekur í raun aldrei enda og gerist í samspili 

fagmannsins við umhverfi sitt. Markmiðið er að fagmaðurinn geti aðlagað og nýtt 
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þekkingargrunn sinn af faglegu öryggi við ólíkar aðstæður og óvæntar uppákomur. Skilgreina 

má faglegar ákvarðanir á þessa leið: gera rétta hluti, á réttum tíma, við sérstakar aðstæður og 

geta útskýrt hvers vegna ákvörðunin var rétt (Smith, 2015; Ragnhildur Bjarnadóttir 2015).  

Álag og streita geta dregið úr hæfni til að bregðast við á viðeigandi hátt og því er það 

forgangsatriði að greina álagsþætti og styðja við fagleg viðbrögð. Rannsókn Edward Pajak 

(2011) þar sem hann skoðar hvað einkennir samskiptamynstur kennara í samhengi við 

kenningu Carl Jung um „skuggann“ þar sem okkar bældu tilfinningar leynast í skúmaskoti og 

brjótast fram þegar síst skyldi, dregur fram þann lærdóm að nauðsynlegt sé að reyna að átta 

sig á sínum skuggum, hvað það er sem hugsanlega er að trufla árangursrík samskipti í 

skólastarfinu. Pajak leggur áherslu á að ef leiðsögn eigi að fara á dýptina þá sé nauðsynlegt að 

skoða skuggana sína, kalla þá fram í dagsljósið, með ígrundun.  

2.4.3 Ígrundun 

Rannsóknir sýna að við lærum ekki af reynslunni nema staldra við og ígrunda með formlegum 

hætti eigin vegferð (Korthagen, 2014; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015; Smith, 2015; Tillema o.fl., 

2015). Markmið ígrundunar er að gera sér grein fyrir og að verða meðvitaður um þá möguleika 

og þær takmarkanir sem við teljum okkur trú um í  huga okkar (Korthagen, 2014). Um leið 

veitir hún tækifæri til að endurskilgreina hugmyndafræðilegan skilning og eigin gildi sem er 

forsenda þess að hafa áhrif á orðræðu sem mótar skólamenninguna (Ingibjörg Kaldalóns, 

2017.)  

Félagsleg ígrundun í þverfaglegum hópi starfsmanna sem ber sameiginlega ábyrgð á 

verkefnum og áskorunum byggir á þeim námshugmyndum að nám verði merkingarbærara í 

félagslegu samspili (Ragnhildur Bjarnadóttir 2015). Ígrundun þverfaglegs teymis getur 

innihaldið jafningjaleiðsögn þegar samstarfsfólk veitir hvert öðru stuðning við lausn á flóknum 

áskorunum. Þá fer fram samræða sem stýrt er með faglegum vörðum til að skapa nýja 

þekkingu (Tillema o.fl., 2015).  

Í óvæntum og oft og tíðum flóknum siðferðilegum úrlausnarefnum skólastarfins er 

samvinnunám og teymisvinna gagnleg og styrkjandi fyrir starfsþróun. Rannsóknir benda til 

þess að teymisvinna styðji við kennara í sameiginlegri lausnaleit og mótun bjargráða og stuðli 

um leið að aukinni starfsánægju (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2017; Shapira-

Lishchinsky, 2011). Samtal í teymi þarf að vera mótað með vörðum svo hægt sé að ígrunda á 
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dýptina og horfa fram á við, finna leiðir út úr vanda með gróskuhugarfari. Markviss ígrundun 

á dýptina hefur jákvæð áhrif á skólamenninguna þar sem heildræn nálgun verður leiðarljós.   

2.5 Samantekt 

Fagleg leiðsögn til starfsþróunar byggist á marglaga hugmyndakerfi og samspili fagmannsins 

við innri gildi og orðræðu í samfélaginu. Til að svara því hvaða hugmyndafræðilegi grunnur 

styður við faglega leiðsögn hef ég dregið niðurstöður saman í Töflu 2 sem byggð er í grunninn 

á töflu á bls. 70 í grein Berglindar R. Magnúsdóttur (2016) en tekur einnig  mið af fræðilegum 

undirstöðum sem hér hefur verið fjallað um. Í Töflu 2 má sjá hvernig hugmyndir um skólaþróun 

sem tengja má við skólastefnu um skóla án aðgreiningar hafa litast í samverkan við kenninga- 

og hugmyndagrunn fötlunarfræða og stefnumörkun og starfshætti í skólastarfi. 

 

Tafla 2: Samverkan í hugmyndafræði, stefnumörkun og starfsháttum (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016, bls 70). 

 

 

Fagleg leiðsögn hefur það að leiðarljósi að veita varðaða leiðsögn um starfshætti í 

gagnvirku samtali og samvirkni (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015; Smith, 2015). Rík áhersla er 

lögð á ígrundun eigin gilda í átt að félagslegum tengslaskilningi á fötlun til að uppfæra eigin 

orðræðu og starfshætti í átt að viðeigandi aðlögun (Gunnlaugur Magnússon, 2019a; 

Gunnlaugur Magnússon, 2019b; Ingibjörg Kaldalóns, 2017; Korthagen, 2014; Rannveig 



 

39 

Traustadóttir, 2006; Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Horft er til fjórðu leiðar skólaumbóta sem 

leggur áherslu á mikilvægi þess að skólafólk sé í aðalhlutverki gagnvart innleiðingu og útfærslu 

nýrra hugmynda í skólastarfi en fái til þess aðgang að viðeigandi faglegri leiðsögn í anda 

hugmynda um lærdómssamfélags (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013; Hargreaves og Shirley, 

2012; Oddný Sturludóttir, 2017). Þátttökuleiðsögn felur í sér virka þátttöku ráðgjafa á 

vettvangi sem styður við gagnvirka samtalið og samvinnuna og dregur úr einhliða ráðum úr 

verkfærakistu ráðgjafans  í anda sérkennslumódelsins (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; 

Ingibjörg Kaldalóns og Ingvar Sigurgeirsson, 2017; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015; Tillema o.fl., 

2015). Fagleg leiðsögn beinir athyglinni að því að styðja við virka þátttöku fagmanns í eigin 

starfsþróun með viðeigandi íhlutun í starfsumhverfi til að stuðla að starfsþróun í átt að aukinni 

fagmennsku (Smith, 2015). 
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3 Aðferðafræði 

Ég lagði af stað með leiðarvísi eigindlegrar aðferðafræði sem rammaði inn rannsóknarferlið og 

gaf mér sem rannsakanda öryggi í mínu hlutverki (Lichtman, 2013). Margvísleg óvænt atvik á 

rannsóknartímabilinu hafa reynt á hugarfar, reynslu og útsjónarsemi  mína sem rannsakanda. 

Ég hef þurft að staldra við og endurskoða verklag og  bregðast við með lausnahugsun í stað 

þess að festast í umgjörðinni sem sett var niður í upphafi ferðar. Vettvangurinn, tveir 

grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu og einn á Suðurlandi, kölluðu á ólíka nálgun mína til að 

dýpka skilning minn á veruleika meðrannsakenda. Hér verður gerð grein fyrir 

rannsóknaraðferð við gagnaöflun og verklagi við greiningu gagna.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Um er að ræða eigindlega rannsókn sem byggir á opnu ferðalagi frá gögnum til 

kenningar þar sem áhersla er lögð á að rannsaka með öðrum fremur en að rannsaka aðra 

(Lichtman, 2013).  Eigindleg rannsóknarhefð byggir á því að rannsakandinn er að rannsaka í 

samvinnu við þá aðila sem hafa þekkingu og reynslu á viðfangsefninu. Rannsóknarsniðið 

byggist á fyrirbærafræðilegri nálgun (e. phenomenology) sem einkennist af viðleitni 

rannsakenda við að skilja og finna kjarnann (e. „the essence of phenomenon“) í því hvernig 

meðrannsakendur skilja og upplifa reynslu sína gagnvart viðfangsefni rannsóknar (Lichtman, 

2013). Í takt við áherslur sem kenndar eru við Vancouverskólann í fyrirbærafræði var lögð 

áhersla á að um er að ræða samræðu (e. dialogue) rannsakanda og meðrannsakenda (e. co- 

researchers) til að varpa nýju ljósi á viðfangsefnið.  

Í samræmi við þetta fá viðmælendur stöðu meðrannsakenda þar sem þátttaka þeirra í 

að miðla reynslu sinni og þekkingu er grunnurinn að nýjum skilningi og þekkingarsköpun 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Í samræðum mínum við meðrannsakendur leitaðist ég við að 

aðgreina mín eigin sjónarmið og hugsun (e. bracketing), sem móta minn veruleika. Á þann hátt 

legg ég mig fram um að öðlast dýpri skilning á þeirra veruleika til að geta greint samhengi í 

félagslega sköpuðum veruleika meðrannsakenda (Lichtman, 2013). Liður í því ferli var að 

ígrunda vel eigin hugmyndakerfi með því að skrásetja þau hér að framan og kyrra hugann 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  
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3.2 Meðrannsakendur 

Val á meðrannsakendum byggði annars vegar á hentugleika út frá aðgengi og tengslum 

rannsakanda við skóla.  Hinsvegar byggði valið út frá markmiðum þar sem meðrannsakendur 

voru valdir út frá ólíkum faglegum bakgrunni og hlutverki í þverfaglegu lærdómssamfélagi 

(Lichtman, 2013). Var það gert til að tryggja að þverfaglegar raddir umsjónarkennara, 

sérkennara, faggreinakennara, þroskaþjálfa og stjórnenda í skólunum næðu að heyrast. Ég 

hafði samband við skólastjórnendur símleiðis og kynnti rannsóknina og sendi þeim jafnframt 

kynningarbréf (Viðauki B) í tölvupósti með beiðni minni um aðgang að þátttakendum og 

upplýsingum um markmið rannsóknarinnar. Skólastjórnendur brugðust vel við og sendu mér 

netföng þeirra sem tóku jákvætt í beiðni um þátttöku. Í framhaldi sendi ég kynningarbréf til 

væntanlegra meðrannsakenda um hlutverk þeirra, skjal fyrir skriflega ígrundun (Viðauki C), 

tillögu að tímasetningu samtala og heimsókna á vettvang. Auk þess óskaði ég eftir upplýstu 

samþykki meðrannsakenda fyrir þátttöku og sendi þeim skjal (Viðauki A) til undirritunar í þeim 

tilgangi.  

Vel gekk að festa niður viðtöl í tveimur skólum en fulltrúar í þriðja skólanum voru með 

efasemdir varðandi þátttökuna og drógu sig til baka. Þar með kom upp óvænt staða sem ég 

þurfti að bregðast hratt við til að tryggja nýja meðrannsakendur í rannsóknina. Áfram nýtti ég 

mín persónulegu sambönd og hafði samband við annan skólastjórnanda sem tók vel í beiðni 

mína. Ég óskaði eftir því að fá að koma í heimsókn og fá kynningu á skólanum og hitti jafnframt 

þá fulltrúa sem tengiliður minn var búinn að ræða við. Tel ég að þetta hafi verið gagnlegt útspil 

hjá mér því heimsóknin nýttist vel til að festa niður tíma fyrir samtölin og rannsóknarferlið gat 

hafist þegar í stað. Meðrannsakendum fjölgaði óvænt hratt því margir sýndu áhuga á þátttöku 

þegar ég var mætt á vettvang, auk þess sem ég sá þörf fyrir að útvíkka hópinn til að fá betri 

heildarsýn á veruleika meðrannsakenda. Verklagið gagnvart ákveðnum meðrannsakendum 

var fyrir vikið ólíkt hvað varðar kynningu á rannsókn í tölvupósti. Meðrannsakendur í 

rannsókninni urðu í heildina fjórtán, frá tveimur grunnskólum á höfuborgarsvæðinu og einum 

á Suðurlandi. Meðrannsakendur tilheyra hópi grunnskólakennara, sérkennara, 

faggreinakennara, þroskaþjálfa og stjórnenda með mismikla en víðtæka reynslu úr skólastarfi. 

Til að gæta að persónuvernd þá eru meðrannsakendum og skólum þeirra gefin ný nöfn.  Yfirlit 

um meðrannsakendur, starfsheiti og þátttökuskóla má sjá í Töflu 3. 
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Tafla 3: Meðrannsakendur, starfsheiti og þátttökuskólar. 

Starfsheiti 
Höfuðborgarsvæðið Suðurland 

Laxnessskóli Þórbergsskóli Vigdísarskóli 

Umsjónarkennari 
Hekla Katla  

Ásta Lilja  

Faggreinakennari    Geir 

Sérkennari 
Björk   

Eygló   

þroskaþjálfi 
Inga Dagný  

Rakel   

Skólastjórnandi  
Agnes Nína Svava 

María   

Samtals fjöldi: 
8 4 2 

14 

 

3.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun var römmuð inn í samþætt ferli ígrundunar, vettvangsathugunar og 

samtals rannsakanda og meðrannsakenda. Áhersla var lögð á að rannsakandi öðlaðist innsýn 

og tilfinningu fyrir starfi meðrannsakenda og lærdómssamfélaginu sem þeir tilheyra. 

Leiðarljósið var að skilja og upplifa reynslu þeirra gagnvart starfstengdri leiðsögn og ráðgjöf í 

samspili við þeirra hugmyndafræðilegu sýn og gildi í starfi (Lichtman, 2013). Yfirlit 

gagnaöflurnar má sjá í Töflu 4 en þar er gerð grein fyrir fjölda þeirra sem skiluðu inn skriflegri 

ígrundun, heildartímafjölda á vettvangi, fjölda samtala í hverjum skóla og lengd samtala í 

klukkustundum. Verklagi við gagnaöflun er lýst nánar í undirköflum hér að neðan. 

 

Tafla 4: Yfirlit gagnaöflunar. 

Gagnaöflun 
Höfuðborgarsvæðið Suðurland 

Laxnessskóli Þórbergsskóli Vigdísarskóli 

Skrifleg ígrundun (fjöldi) 2 1 2 

Tími á vettvangi (í klst.) 19  15  9  

Fjöldi samtala 7  4  2  

Lengd samtala í (í klst.) 6  3,5  1,5  
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3.3.1 Skrifleg ígrundun 

Um leið og rannsókn var kynnt með tölvupósti til meðrannsakenda þá var verklag við skriflega 

ígrundun útskýrt. Gagnaöflun með skriflegri ígrundun (viðauki C) sneri að 

bakgrunnsupplýsingum um starfsvettvang, starfshætti og hvaða áskoranir meðrannsakendur 

hafa verið að takast á við. Átti það að gefa þeim tækifæri til að undirbúa sig fyrir samtalið, 

koma hugsunum sínum í orð. Þátttakendur voru beðnir um að senda ígrundunina í læstu skjali 

til rannsakanda innan ákveðins tímaramma. Markmiðið var að geta rýnt í gögnin og greint 

mynstur fyrir opna samtalið. Slík mynstur geta stutt rannsakanda í að dýpka samtalið og varpa 

þannig skýrara ljósi á rannsóknarspurninguna (Lichtman, 2013). Í ljós kom að skriflega 

ígrundunin var hindrun fyrir þátttöku í rannsókninni og því dróg ég úr kröfum til 

meðrannsakanda hvað varðar skil á ígrunduninni til mín en hafði það opið hvort þeir nýttu sér 

hana. Ég aðlagaði viðtalsrammann í samræmi við þessa breytingu. Allir meðrannsakendur 

nýttu sér þessa tilslökun mína en fimm sendu mér ígrundun sína að loknu samtali. 

3.3.2 Vettvangsathugun 

Með vettvangsathugun fékk ég tækifæri til að öðlast innsýn í störf meðrannsakenda og 

skólasamfélagið sem þeir tilheyra. Vörðurnar á vettvangsnótunni (Viðauki D) hjálpuðu mér að 

fanga andrúmsloftið og skólamenninguna í hverjum skóla. Ég óskaði eftir því við 

meðrannsakendur að þeir kæmu með tillögur um stað og stund sem hefði mest gildi í þeirra 

huga og gæti hentað best til að koma í áhorf. Ég lagði áherslu á að vera á vettvangi í aðstæðum 

þar sem birtingarmynd samstarfsmenningar kæmi í ljós og um leið að fá tækifæri til opnari 

samskipta til að styðja við tengsl og traust við meðrannsakendur. Viðvera mín á vettvangi var 

í heildina sjö dagar á tímabilinu október 2019 til febrúar 2020, samtals 43 klukkustundir. 

Sundurliðun á tíma á vettvangi má sjá í Töflu 4. Vettvangsathugun fór fram á milli samtala sem 

ég hafði bókað hvern dag. Ég lagði mig fram um að hverfa inn í vettvanginn, verða hluti af 

honum þessa daga sem ég var í hverjum skóla, með því að staðsetja mig í samfélaginu með 

starfsfólki, inni á kaffistofu, í matsal, í undirbúningi og í kennslu. Ég skráði upplifun mína 

jafnóðum í dagbók með lykilatriðin á vettvangsnótunni í huga til að öðlast betri skilning á 

reynslu meðrannsakenda og greina áhrifaþætti í skólamenningunni sem þeir tilheyra.  

Vettvangurinn var ólíkur í eðli sínu vegna stærðarmunar á skólum og landfræðilegri 

staðsetningu. Athygli mín beindist hinsvegar alfarið að því að upplifa og skynja innri menningu 

og meðtaka starfshætti á hverjum stað.  Starfshættir meðrannsakenda mótast vissulega af 
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vettvanginum sem þeir starfa á sem gaf mér sem rannsakanda margvíslega þræði til að vinna 

úr og greina.  Vettvangsathuganir gerðu mér kleift að kynnast meðrannsakendum betur enda 

eru þeir í aðalhlutverki í rannsókninni. Samtöl við fagfólk á vettvangi gáfu mér dýpri innsýn í 

aðstæður sem varð í nokkrum tilvikum til þess að fleiri meðrannsakendur bættust í hópinn og 

veitti það heilsteyptari mynd og skilning.   

3.3.3 Opið samtal með viðtalsramma 

Samtölin við meðrannsakendur fóru í flestum tilvikum fram í framhaldi af vettvangsathugun 

og byggðu á hálfopnu samtali þar sem ég studdist við viðtalsramma (Viðauki F) til að varpa 

skýrara ljósi á hugmyndafræðilega sýn, upplifun og reynslu meðrannsakenda.  Í eigindlegri 

rannsóknarhefð eru óstöðluð viðtöl algeng gagnaöflunarleið sem byggir á þeirri félagslegu 

athöfn sem felst í gagnvirku flæði orða, hugsana, hegðunar, skynjunar og tilfinninga. Óstöðluð 

viðtöl draga fram skilning á veruleika fólks út frá ólíkum reynsluheimi. Viðtalsrammi gefur 

ákveðinn stuðning en er ekki of fastur í forminu til að flæði samtalsins geti verið eins 

náttúrulegt og kostur er (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Í einu tilviki voru tveir meðrannsakendur saman í samtali og voru því samtölin þrettán í 

heildina. Lengd samtala var frá 37:03 mínútum og upp í 1:30:09. Í töflu 4 kemur fram 

heildartími á samtölum í hverjum skóla. Flest samtölin, ellefu af þrettán, voru innan við 

klukkustund að lengd eins og ég hafði kynnt fyrir meðrannsakendum. Við niðurröðun samtala 

lagði ég áherslu á rúma tímasetningu til að koma í veg fyrir streitu varðandi tímamörk, að 

meðrannsakandi þyrfti ekki að mæta í annað verkefni strax á eftir. Vandamál sem komu upp 

sneru í einu tilviki að slíkri tímaþröng og í hinu tilvikinu stöðvaðist hljóðupptaka sem 

uppgötvaðist ekki fyrr en við lok samtals. Ég brá á það ráð að punkta hjá mér allt sem var mér 

í fersku minni en í öllum samtölunum treysti ég alfarið á hljóðupptöku með leyfi 

meðrannsakenda. Í framhaldi af þessu atviki kynnti ég í upphafi samtals að ég myndi líta á 

símann reglulega til að fylgjast með upptökunni (Lichtman, 2013). 

3.4 Gagnagreining 

Gagnagreining er leið til að kalla fram dýpri skilning og nýja sýn í rannsóknargögnum. Rýnt var 

í gögnin út frá almennri nálgun í túlkunarfræðum (e. generic approach) sem byggir á þriggja 

laga greiningarferli og felur í sér að lykla, búa til flokka sem síðan eru þróaðir í þemu og 

mynstur (Lichtman, 2013).  
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Til að greina viðhorf og hugmyndakerfi meðrannsakenda gagnvart faglegri leiðsögn í 

samhengi við þeirra hugmyndafræðilegu sýn, starfsþróun og gildi í starfi, var 

orðræðugreiningu beitt í anda kenninga Bourdieus um félagslega mismunun (Gestur 

Guðmundsson, 2008; Thomson, 2014). Orðræðugreining getur varpað nýju ljósi á félagslegan 

veruleika meðrannsakenda og tengsl við tungumálið (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

 

Tafla 5: Ferli gagnagreiningar. 
Gagnagreining 

 

1. Sýn faghópa 2. Veruleiki faghópa 3. Þverfagleg sýn  4. Þverfaglegir 
vegvísar  

Umsjónarkennarar 

• Samvinnumenning 

• Ný sýn 

• Þróun starfshátta 

• Samtal til lausna 

• Veruleiki umsjónarkennara 

• Vörður um verklag: 

• Leiðsögn og eftirfylgd 

• Tímabundið ferli 

Vegvísir um 
samræðumenningu 

 

Sérkennarar 

• Áhrif kennslurýmis á 

starfshætti 

• Samstarf og samræða 

• Möguleikar til starfsþróunar 

• Þátttökuleiðsögn 

• Veruleiki sérkennara 

• Vörður um bjargir: 

• Hugarfarið 

• Ráðaleysi 

Vegvísir um flæði 
þekkingar 

 

Þroskaþjálfar 

• Hlutverk í skólasamfélagi 

• Samstarfstækifæri 

• Hlutdeild í faglegri 

samræðu 

• Sýn á þarfir 

• Veruleiki þroskaþjálfa 

• Vörður um 

hugmyndafræði: 

• Tilgangur og tengsl 

• Hreyfing á 

hugmyndakerfi 

Vegvísir um 
þversagnir og 

faglega togstreitu 

 

Skólastjórnendur 

• Sameiginleg sýn 

• Álagsþættir 

• Frá ráðum til leiðsagnar 

• Þróun fagmennsku 

• Veruleiki skólastjórnenda 

• Vörður um lausnaleit: 

• Þróun lausna 

• Siðferðileg álitamál 

• Tímasetning leiðsagnar 

Vegvísir um 
faglega 

innleiðingu 
starfshátta 
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Gagnagreiningin var unnin samhliða gagnasöfnun með því að draga fram þá þræði sem 

sérhver meðrannsakandi vísaði til þannig að heildstæð mynd fengist af reynslu og 

hugmyndum. Hugtökin eða þemun frá hverjum og einum voru nýtt til að móta heildarsýn á 

rannsóknarefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  Umskráning viðtala fór fram samhliða 

gagnaöflun á vettvangi. Fyrsta skrefið í gagnagreiningarferlinu sem lýst er í Töflu 5, var að 

greina gögnin vítt út frá sýn faghópa. Ég lagði áherslu á að draga fram lykilsetningar í orðræðu 

faghópanna með því að rýna ítrekað í gögnin og lesa þau saman. Raddir faghópanna fóru að 

opinbera ólíka veruleika fagstéttanna.  Annað skrefið fólst í að rýna í þessa ólíku veruleika 

faghópanna og greina sjónarhornin sem birtust. Úrvinnsla á vettvangsnótum þar sem ég listaði 

upp sýn mína á starfshætti og andrúmsloft skólanna nýttist vel við að greina sjónarhornin og 

öðlast skilning á þeim veruleika sem faghóparnir lýstu og tilheyrðu. Sjónarhornin mynda heild 

í veruleika sem ég dreg fram fyrir hvern faghóp. Þegar þarna var komið sögu, á þriðja skrefi, 

var veruleiki faghópanna skoðaður í þverfaglegu ljósi með því að fá fleiri meðrannsakendur 

inn í umræðuna og settar voru fram þverfaglegar vörður til að styðjast við. Fjórða skrefið í 

greiningaferlinu var að draga vörðurnar saman í þverfaglega vegvísa til að leiða verklag í 

faglegri leiðsögn til starfsþróunar. Sannarlega marglaga og flókið ferli sem myndaði að lokum 

heild í átt að svari við rannsóknarspurningunni (Lichtman, 2013).  

3.5 Siðferðileg atriði 

Eins og áður segir nýtti ég mér sambönd mín og tengsl við skóla til að fá meðrannsakendur og 

leyfi hjá skólastjórnendum. Ég sendi kynningarbréf í tölvupósti (viðauki B) þar sem markmið 

og tilgangur rannsóknar var kynntur ásamt rannsóknarferli. Eyðublað fyrir upplýst samþykki  

fylgdi með en þar var þess getið að gætt yrði að trúnaði og persónuvernd meðrannsakenda og 

þeim heimilt að neita að svara spurningum eða hætta þátttöku án skýringa. Gefinn  var kostur 

á að skrá lið fyrir lið hvaða atriði rannsóknar voru samþykkt og óskað eftir skriflegri undirskrift 

til staðfestingar (viðauki A).  Meðrannsakendur samþykktu allir þátttöku með undiritun.  

Í inngangi gerði ég ítarlega grein fyrir bakgrunni mínum gagnvart lykilatriðum í 

rannsókninni til að geta aðgreint vel mitt sjónarhorn við úrvinnslu gagna. Reynsla mín af 

starfendarannsóknum gerir að verkum að ég tek undir efasemdir Lichtman (2013) um að 

rannsakandi geti verið fullkomlega hlutlaus um málefni sem eru valin út frá faglegum áhuga. 

Ég vil með rannsókninni dýpka mína þekkingu og almenna þekkingu á rannsóknarefninu með 

því að kafa inn í tilveru meðrannsakenda. Ég lít svo á að veganesti mitt sé kjarngott, í raun 
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forsenda þess að ég geti farið í hlutverk rannsakanda á efninu en athygli mín er sannarlega hjá 

meðrannsakendum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Ég upplifði traust í samræðum við meðrannsakendur sem trúðu mér fyrir reynslu sinni, 

hugmyndum og líðan. Í vinnu við gagnagreininguna gerði ég mér enn betur grein fyrir hversu 

viðkvæmar upplýsingarnar voru og hversu vandmeðfarið var að túlka og lesa rétt í orðalag í 

samhengi við rannsóknarefnið. Mér er mikið í mun að gæta að siðferðilegum sjónarmiðum og 

vernda hlutaðeigendur í allri framsetningu án þess að draga úr vægi skilaboðanna og 

lærdómsins sem fá má úr gögnunum (Lichtman, 2013). 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður  eru settar fram í  samræmi við gagnagreiningarferlið sem lýst er í Töflu 5 þar sem 

sýn og veruleiki faghópa mynda eina heild og þverfaglegar vörður og vegvísar mynda aðra 

heild í samþættum kafla. 

Tafla 6: Sýn faghópa og þverfagleg sýn. 
 Sýn faghópa Þverfagleg sýn 

Faghópar  
Höfuðborgarsvæðið Suðurland Höfuðborgar Suð 

Laxnessskóli Þórbergsskóli Vigdísarskóli Lax Þór Vig 

Umsjónarkennari 
Hekla Katla  Ásta   

 Lilja     

Faggreinakennari       Guðni 

Sérkennari 
Björk      

Eygló      

Þroskaþjálfi 
Inga Dagný     

Rakel      

Skólastjórnandi  
 Nína  Agnes   

María     Svava 

Samtals fjöldi: 10 4 

 

Sýn hvers faghóps er sett fram með fjórum sjónarhornum og veruleiki hjá hverjum faghópi 

fyrir sig dreginn fram í lokin. Tíu meðrannsakendur, sem raðað er saman út frá þeim faghópum 

sem þeir tilheyra, fá orðið. Meðrannsakendur í þessum hluta eiga það sameiginlegt að verksvið 

þeirra fellur alfarið að faghópunum. Í Töflu 6 kemur fram hvaða meðrannsakendur það eru, 

hvaða faghópi og skóla þeir tilheyra. Bakgrunnur þeirra er kynntur nánar þegar þeir koma við 

sögu. Raddir þeirra mætast hér og leiða okkur að kjarna hvers faghóps hvað varðar eigin 

starfsþróun og þátt leiðsagnar í því ferli.  

Þverfagleg rýni tekur við í beinu framhaldi þar sem veruleiki faghópanna er settur fram í 

þverfaglegum vörðum og vegvísum. Inn í umræðuna bætast við fjórir meðrannsakendur en sjá 

má í Töflu 6 hvaða fulltrúar það eru og hvaðan þeir koma. Meðrannsakendurnir fjórir eiga það 

sameiginlegt að vera í tvöföldu hlutverki í sínum störfum, tilheyra fleiri en einum faghópi og fá 

því þessa stöðu í rannsókninni. Um er að ræða stjórnendur með kennsluskyldu, kennara með 

leiðtogahlutverk og kennara í faggreina- og sérkennslu. Þverfaglega sýnin er sett fram með 

vegvísum, til að varpa skýrara ljósi á þátt verklags í faglegri leiðsögn til starfsþróunar.  

Ég sem rannsakandi hlustaði eftir fagviskunni sem opinberaðist þegar raddir 

meðrannsakanda fengu að óma saman og mynda heildstæða sýn á faglega leiðsögn til 

starfsþróunar. 
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4.1 Sýn faghópa 

Við gagnagreiningu kom sterklega fram þörf fagstétta til að fá tækifæri til að ræða við fólk með 

sömu fagmenntun. Orðræðan tók á sig líkingamál eins og  „ég finn fyrir því að ég er svolítið 

eyland“. Faglegur bagkrunnur virðist einnig hafa áhrif á dýpt samræðna: „erum ekki með sama 

faglega grunn“. Meðrannsakendum varð tíðrætt um möguleikana til að bera saman bækur 

með sínum fagfélögum: „vantar svolítið þessa speglun, [...] voða gott að spegla sig með þeim 

sem eru að gera eitthvað svipað, [...] eru að upplifa sömu hluti“. Hugtakið „jafningjaleiðsögn“ 

var nefnt í samhengi við að ræða saman um sameiginleg verkefni. Hér verður því sjónarhorninu 

beint að áherslum hjá hverjum faghópi til að greina hvað einkennir starfsaðstæður og 

starfshætti umsjónarkennara, sérkennara, þroskaþjálfa og stjórnenda. Ég lagði mig fram um 

að fá heildstæða mynd af veruleika hvers faghóps fyrir sig í ljósi faglegrar leiðsagnar. 

4.2 Umsjónarkennarar 

Umsjónarkennararnir þrír sem ég leiði hér saman eiga það sameiginlegt að taka þátt í öflugu 

þróunarstarfi í sínum skólum. Katla og Lilja eru reynslumiklir umsjónarkennarar í 

Þórbergsskóla. Hekla er reynslumikill fag- og umsjónarkennari í Laxnessskóla. 

Vettvangsathugun gaf mér tækifæri til að upplifa skólastarfið í gegnum meðrannsakendur 

mína og öðlast tilfinningu fyrir ríkjandi skólamenningu og starfsháttum. Ég hreifst með 

sköpunarkraftinum sem ég skynjaði í þessum skólum og naut þess að fylgjast með 

undirbúningsfundum teymanna. Menningin á kaffistofunni var ekki síður áhugaverð og 

staðfesti glaðværa en jafnframt nokkuð hispurslausa umræðu þar sem samkennd og umhyggja 

var áberandi. Greina má sameiginlegar áskoranir i starfsháttum hjá umsjónarkennurunum en 

jafnframt ólíkar forsendur og hvata að umbótastarfi sem þær taka þátt í. 

4.2.1 Samvinnumenning 

Sameiginlegt stef hjá umsjónarkennurunum var hversu mikils virði samvinnumenningin með 

þéttri teymisvinnu var þeim til að vaxa og dafna í starfi og þar gegnir aðgengi að hreinskiptinni 

samræðu lykilhlutverki. 

Lilja hafði mikla trú á að aukin samvinna hafi haft jákvæð áhrif á bæði nemendur og 

teymið. Fagleg sýn Lilju birtist vel þegar hún sagðist vera „sannfærð um að öll börn fá að njóta 

sín af því þau [væru] bæði að fá að skipta um félaga og kennara, [...] ekki föst með mig í þrjú 

ár, [...] sama kennara í mörg ár“. Lilja benti á athyglisvert sjónarhorn: „[að þær] þrjár saman 
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[væru] miklu, sterkari í kringum barnið heldur en einn og einn“ [kennari]. „Þessi sameiginlega 

ábyrgð [væri] frábær“ sem gefur vel til kynna hvað teymisvinna sem náð hefur á það stig að 

umsjónarkennarar beri sameiginlega ábyrgð getur verið faglega styrkjandi. 

Katla hafði svipaða sögu að segja: „Ég held ég hefði örugglega hætt sem kennari ef ég 

hefði ekki farið inn í þetta nýja kerfi, [...] mér fannst bara svona andlegt álag orðið allt, allt of 

mikið“. Katla var á því að þessir breyttu starfshættir hefðu verið „bara algjör viðsnúningur fyrir 

[hana] í starfi“ og dró fram mikilvægi teymiskennslunar fyrir þróun fagmennsku. „Það v[æri] 

svo mikil breyting að vera tveir eða þrír saman, [...] þá ertu allt í einu orðin fagmaður“ sagði 

hún og útskýrði það með því að benda á að, [...] „þegar [þær væru] allar að taka ákvarðanir, 

[...] alllar að vinna saman, [...] þá [væri] það fagleg ákvörðun en ekki geðþótta eins og maður 

fékk tilfinningu fyrir“. Teymið var í huga Kötlu vörn fyrir hana sem persónu, styrkti hana í að 

líta á sig sem fagmanneskju og að ákvarðanir sem teknar eru séu virtar faglega en ekki dregnar 

í efa út frá persónu hvers kennara. Katla var á því að „með þessu verklagi, [...] [væri] miklu 

minna, ...svona andlegt álag“ en ítrekaði „ekki styttri vinnudagur en miklu minna álag“ og um 

leið má draga þá ályktun að verklagið sé jákvætt fyrir faglega starfsþróun.   

Katla var hugsi þegar hún rifjaði upp ýmis mynstur af samvinnu í árgangateymum sem 

hún sagðist hafa tilheyrt. Þarna mátti sjá fyrir sér ákveðið ferli sem hafði leitt hana að þeim 

starfsháttum sem hún tekur þátt í að móta í dag, frá starfsháttum sem einkenndust af því að 

hún „passaði upp á [sinn] bekk, tók viðtöl við [sína] foreldra, sá um [sín] vandamál“ sem varð 

til þess að nemendur „kynntust lítið innan árgangsins“, yfir í „að vera með allskonar hópa, [...] 

[eiga] samt [sína] umsjónarnemendur, [sjá] um alla umsýslu með nemendum [sínum] þó að 

[hún] væri að kenna öllum“. Ferlið sem Katla lýsti, gaf vel til kynna þá innri togstreitu sem 

tengja má við leit að jafnvægi á innri gildum og raunaðstæðum í skólastarfi. Þetta hefur með 

orðræðu að gera og  hvernig umsjónarkennari, í þessu tilviki, upplifði að fagleg sýn náði ekki 

að hafa áhrif á kennsluhætti vegna ytra skipulags.  

Lilja hafði skýra sýn á einkenni gagnlegrar teymisvinnu: „góð samvinna [væri] 

grundvöllur að góðu teymi. Að geta átt hreinskilnar samræður, [...] að geta átt hreinskiptin 

samskipti, [...] [það] sé ekki farið í fýlu“ sem ég túlka sem vísbendingu um mikilvægi þess að 

að þora að rökræða ólíkar skoðanir sem koma fram í samræðum. Lykilatriði að góðu teymi í 

huga Kötlu var: „bara svona almenn skynsemi, [...] almennar samskiptaaðferðir“ og vísaði hún 
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þar til eigin teymis „við höfum greinilega passað saman með okkar faglegu sýn, [...] nennum 

ekki að vera að gera alltaf það sama, [...] viljum hafa eitthvað fjölbreytt“. Hekla hafði svipaða 

sögu að segja varðandi samstarf: „mjög gott að vinna með öðrum upp á hugmyndavinnu og 

svoleiðis. Félagastuðningurinn er klárlega mikilvægastur, [...] það að við séum allar samstiga 

og sammála og sáttar við það sem við erum að gera“. Hekla tók fram að hún hefði verið „ein 

síðustu ár“ og að það væri „smá munur núna að fara aftur inn í samstarfsteymi“. Lagði þó ríka 

áherslu á að „samtal [eigi] sér alltaf stað við samstarfsfélaganna, [...] þetta óformlega spjall 

klárlega sem að skiptir ótrúlega miklu máli, [...] [þau væru] svona að henda á milli sín 

hugmyndum“. Greina má að grunnurinn að faglegu öryggi umsjónarkennaranna séu traust 

samskipti þar sem samstarfsfólk deilir sameiginlegri sýn.   

Því kom það ekki á óvart þegar Lilja nefndi að þær væru „hræddar um að vera slitnar í 

sundur“ á næsta skólaári. „Er svo mikil og náin samvinna, [...] með þessari miklu samvinnu 

höfum við orðið vinkonur“ og benti á hversu krefjandi það væri „ef maður f[æri] í teymi með  

einhverjum sem maður á ekki góð samskipti við, [...] maður fittar ekki með“. Hún áréttaði 

mikilvægi þess að vera „í samstarfi“ með fólki „sem maður g[æti] unnið vel með“. Hekla sagði 

brosandi að það „væri gott stundum að vera í sama gamla kassanum sem maður þekkir, [...] 

sakna[ði] þess alveg stundum, [...] en þetta [væri] bara skemmtilegt“ og greina mátti á orðum 

þeirra allra hvað breytingar geta reynt á  faglegt öryggi og í raun raskað faglegu jafnvægi. Hér 

koma fram vísbendingar um að á sama tíma og samstarf er faglega styrkjandi þá er það 

krefjandi og hamlandi ef samskiptin eru flókin. 

Katla nefndi að „sem betur fer hafa stjórnendum borið gæfu til þess að raða nýlið [um] 

með reynslukennurum“, en lagði samt áherslu á að „við kennarar erum ekki alltaf sátt[ir]“ og 

vísaði þar til þess að afleiðingin væri að þær væru teknar „út úr okkar góðu teymum“. Katla 

tók sérstaklega fram að það væri: „ógeðslega mikil vinna að þjálfa fólk og bara þú veist góð 

teymi [ættu] bara að fá að blómstra, [fá að] njóta sín“. Heyra mátti að þetta verklag væri að 

valda togstreitu í huga Kötlu því á sama tíma og hún hrósaði stjórnendum fyrir að raða nýliðum 

með reynslumiklum kennurum, þá var hún ósátt við „að þegar, [...] gengur svo vel hjá þeim“, 

þá væri strax farið að hugsa um að slíta teymin í sundur með þeim rökum að: „nú skulum við 

leyfa þeim að breiða boðskapinn til annarra, [...] eitthvað sem [hún] nenn[ti] ekki alltaf“, sagði 

Katla einlæg. Þetta er togstreita sem snertir líka hennar sögu sem nýliða og virðingu gagnvart 

því  starfsfólki sem leiddi hana áfram í starfi. „Þegar ég byrjaði hérna þá voru hérna 
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reynsluboltar“, sem kynntu og héldu á lofti „hugmyndafræði og smituðu yfir til okkar sem 

byrjuðum“ sem heyra mátti að hafði haft afgerandi áhrif á hennar starfsþróun. Hér birtist stef 

um hlutverk umsjónarkennara í leiðsögn nýliða í lærdómssamfélagi og þá togstreitu sem það 

veldur að aðlaga sig að nýjum samstarfsaðila sem er að tileinka sér faglega starfshætti. 

Jafnframt geta tækifæri til starfsþróunar falist í að miðla faglegri visku og þekkingu til nýliða.  

4.2.2 Ný sýn 

Lilja sagðist halda að „[hún væri] meira að fókusa á einstaklingana núna, [...] var meira að horfa 

á hópinn í byrjun, [...] kannski [væri] það bara reynslan sem kenn[di] manni það, þ[yrftu] ekki 

allir að vera á sama stað, [...] [væri] ekki þannig“. Lilja dró fram að „meiri sveigjanleiki“, væri í 

starfsháttum þeirra í dag og sagði af sannfæringu að „[hún hefði] aldrei þorað þegar [hún] var 

að byrja, [...] veit það í dag, [en] reynslan“ og breytt verklag virðist vera að leiða Lilju áfram að 

hennar sögn til faglegs öryggis og áræðni. 

Hekla dró fram hvernig hún sá ábyrgð sína í þróunarstarfinu: „Mitt hlutverk er að taka 

þátt í þessu þróunarstarfi, [...] koma með hugmyndir, [...] útfæra hugmyndir annarra, [...] 

kynna mér hvað aðrir skólar eru að gera“. Hér koma fram skýr merki þess að Hekla fylgdi 

fúslega því sem fyrir var lagt en um leið var hún leitandi hvað varðar leiðir og lausnir þegar hún 

segir að þau: „[væru] kannski að rekast á hluti sem aðrir h[öfðu] gert“, en hætt við og það væri 

[...] „kannski óþarfi að allir [væru] að finna upp hjólið“. Túlka má þessi orð Heklu sem 

vísbendingu um að gildi sameiginlegs undirbúnings hafi verið vanmetin áður en lagt var af stað 

í þróunarferlið.  

Fram kom í máli Kötlu að hún hafði verið óhrædd við að gera tilraunir með nýjar 

hugmyndir og útfærslur í starfinu sem hafa sumar vakið hana til umhugsunar um starfhætti: 

„Fannst það ekki virka vel fyrir [hana] svona einhver hópaskipting“ og vakti athygli á því hvernig 

hún upplifði slíkt fyrirkomulag: „fannst það flókið, [...] var einhvernveginn inn í námi allra en 

samt ekki, [...] þá heldur maður áfram að skipta á milli sín“. Hún nefndi hvað álagið gæti orðið 

ólíkt hjá kennurum í árgangi „ef þú ert svo óheppin að fá erfiða nemendur þá er vinnudagurinn 

þinn miklu lengri en hjá hinum“ og dró fram hversu „viðkvæmt mál“, það væri „að það þurfi 

að færa nemendur á milli“, til að jafna álagi og fjölda í bekk. Heyra mátti að reynsla Kötlu af 

þessu ferli hafði verið hvatinn að breyttu verklagi: „þetta gengur ekki lengur“. Togstreitan á 

milli faglegra sjónarmiða og ríkjandi hefða kallaði á innri ígrundun um starfshætti. 
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Útgangspunkturinn var að „prófa að ganga lengra, [...] vera bara með sameiginlega 

umsjón“. Katla tók saman kjarnann í hugmyndinni: „Markmiðið [var] bæði að allir nemendur 

[væru] jafn mikið hjá hverjum umsjónarkennara og líka að þau, [...] pr[ófi] alla hópana, [...] allir 

hóparnir fái að vera saman“. Katla sagði að í þeirra huga „snýst þetta um að þau kynnist vel, 

[...] þekkist vel, [...] en ekki síður að við kennararnir þekkjum þau vel“. Þetta er dæmi um 

hversu máttug ný sýn teymis og skólasamfélags getur verið í að gefa kjark til að brjótast út úr 

fastmótaða bekkjarforminu og fara af stað með nýja starfshætti. 

Greina má að hvatinn hjá umsjónarkennurum, þó ólíkur sé, felist í andstreymi 

reynslunnar sem hefur hreyft við þeirra hugmyndakerfi, mótað nýja sýn og gefið kjark til 

breytinga. Vert er þó að staldra við og velta upp hvort nýja sýnin sé heilt yfir sameiginleg sýn i 

skólasamfélaginu.  

4.2.3 Þróun starfshátta 

Umsjónarkennararnir voru allir að taka þátt í þróunarstarfi en útfrá ólíkum forsendum. Í 

Þórbergsskóla lá hvatinn að breytingastarfi í þróun verklags í átt að aukinni samábyrgð og 

samvinnu kennara í árgangateymum. Katla ítrekaði að þegar lagt var af stað í að breyta 

starfsháttum þá „vildum við ekki neitt annað en að við værum með sameiginlega umsjón, [...] 

við vorum ekki með neina útfærslu, í rauninni ekki, [...] [hún] var ekki búin að sökkva [s]ér 

niður í þetta [...] pæla í að þetta væri eitthvað sérstakt fyrirbrigði“. Þetta staðfestir 

vísbendingar um skort á viðeigandi undirbúningsferli í umbótaverkefnum. 

Hugrökk sagði Katla: „svo fórum við bara af stað í þetta, [...] og svo bara rak maður sig 

á, [...] þú veist allskonar litlir hlutir sem skipta máli, [...] einfaldir hlutir, [...] hvernig á að halda 

upp á afmæli, [...] hvernig eigum við að skipuleggja foreldrasamstarf“. Katla vakti athygli á að 

þessi þróun nýrra starfshátta út frá því að „vera með sameiginlega umsjón“, væri „kannski 

aðeins flóknara skipulag en ekkert flóknara [að] öðru leyti en ef maður [væri] ekkert góður í 

svona algóritma“ og skilja mátti á orðum Kötlu að þá gæti ferlið tekið lengri tíma. „Já, það 

t[æki] alveg tíma, [...] hljómar alveg auðvelt, [...] allskonar svona litlir hlutir sem maður lærir 

af reynslunni“. Vísaði hún þar í verklag við að skipta í hópa svo þeir rúlli jafnt á milli kennara. 

„Höfum bara fundið út úr þessum litlu hlutum, [...] við finnum alltaf leiðir til þess að finna út 

úr þessu“. Heyra mátti að hvert teymi var í þessari sérhæfðu lausnaleit og flæði 

þekkingarmiðlunar er óljóst innan skólasamfélagsins.  
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Í Laxnessskóla lá hvatinn í breytingastarfinu í kennsluháttum, þar sem unnið var með 

samþættingu námsgreina í verkefnamiðuðu námi. Hekla í Laxnessskóla sagði frá þátttöku sinni 

í þróunarverkefni með sínu umsjónarteymi: „Við [vorum] að fara af stað með breytta 

kennsluhætti“ með áherslu á „verkefnamiðað nám“. Hekla var opinská með að þátttaka 

hennar bar brátt að „bara svona [stökk] um borð [...] var ekkert búin að kynna mér pælinguna 

neitt sérstaklega þegar mér [var] boðið að taka þátt, [hafði] ekkert kynnt mér þessa 

hugmyndafræði neitt sérstaklega“, en hún lagði áherslu á að það væri „búið að koma bara 

svona samhliða“. Heyra mátti að Hekla var með opið hugarfar gagnvart breytingastarfi „alltaf 

til í að prófa eitthvað nýtt og breyta til“ og lagði áherslu á að „þetta [væri] bara mjög fróðlegt“  

og hélt þannig við áhugahvöt sinn. Vísbendingar voru um að umbótastarfið hafi verið lítt 

varðað með skýru verklagi áður en lagt var af stað. 

Kötlu fannst hún hafa séð merki þess að sameiginlega ábyrgðin væri farin að skila sér 

til nemenda: „Finnum rosalega mikið fyrir því hvað þau hafa miklu meira félagaval, [...] finnum 

líka fyrir því að það er ekki eins auðvelt að taka sér ráðandi stöðu innan hóps. Það er mjög 

sjaldan sem við glímum við einhver samskiptavandamál, [...] þó að það séu mis félagslega sterk 

börn hérna“.  

Hugmyndin um sameiginlega ábyrgð var að sögn Kötlu að skila tilætluðum árangri með 

því að vera stýrt af kennurum sjálfum. Hinsvegar voru útfærsluhugmyndir árganga að verða 

margar á sama tíma og neikvæðar raddir í skólasamfélaginu voru háværari. Greina má á orðum 

Kötlu að orðræðan í skólasamfélaginu var að: „tala hana mikið niður, [...] þessa 

teymiskennslu“. Skynja mátti að afleiðingin fyrir Kötlu var að henni þætti þess vegna  „erfitt 

að eiga samtal um fagleg málefni“. Þetta er skýr birtingarmynd mikilvægis faglegrar leiðsagnar 

og leiðtogahæfni til að leiða vandmeðfarna faglega umræðu í völundarhúsi faglegs 

lærdómssamfélags. 

Leiðarljós Heklu í kennslu var að „gera vel og vera til staðar fyrir börnin, [...] líðan 

umfram námsárangur“, og „vera svolítið þeirra“. Skynja mátti faglegt öryggi Heklu í orðum 

hennar „mér finnst ég vita hvað ég er að gera hérna, ég veit til hvers er ætlast af mér í 

skólastarfi“. Sýn Heklu var að skýrast gagnvart þessum breyttu kennsluháttum „áður en maður 

fór að vinna með svona verkefnamiðað nám þá var þetta meira verið að einblína á eitt fag í 

einu“, og í því fólst „ekki mikil tilfærsla á þekkingu á milli greina“. Þetta verður til þess að þau 

voru „kannski svona föst í sínum ramma krakkarnir, eins og við eigum til með að vera líka“. 
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Ábyrgðin var að mati Heklu „okkar að líta aðeins“ inn á við „hjá okkur sjálfum“. Starfsþróun 

Heklu verður ljóslifandi, hún var að fá tækifæri til faglegrar þróunar án þess að tapa faglegu 

öryggi sínu. Athyglisverð var sýn Heklu varðandi flæði þekkingar og þátt samþættingar 

námsgreina og aukins samstarf í því flæði. 

4.2.4 Samtal til lausna 

Greina mátti nokkur stef hjá umsjónarkennurum hvað varðar sýn þeirra á faglega leiðsögn. 

Hugarfar gagnvart faglegri leiðsögn var opið og skýr meðvitund um tilgang hennar í eigin 

starfsþróun til fagmennsku og til að auka gæði náms. Gagnleg leiðsögn fólst að þeirra mati í 

gagnvirkri samræðu fólks sem hefur þekkingu, tilfinningu og reynslu af því sem ræða þarf.  Hér 

er kallað skýrt eftir gagnvirkri lausnaleit í stað tilbúinna ráða.  

Hekla lét í ljós þá sýn að „ef [hún] óska[ði] eftir einhverskonar leiðsögn þá [væri] það 

varðandi eitthvað sem [hún væri] að tileinka [s]ér nýtt eða já, vil[di] fá svona einhverskonar 

ráðgjöf með“. Í huga Heklu var það sjálfsagt að „ef maður g[æti] ekki fundið út úr einhverju 

sjálfur, [...] þá f[æri] maður og heyr[ði] í einhverjum“. Hekla lagði áherslu á að „þá [væri] 

samtalið mjög gott“ til að hreinsa neikvæðar tilfinningar, „við tölum alveg mikið saman og 

veltum okkur svona upp úr neikvæðninni sem við fáum“. Hekla taldi að „þegar k[æmi] að 

leiðsögninni eða samtalinu“ væri það „reynsla og upplifun og annað sem [skipti] máli“ til að 

leiða samræðuna á rétta braut, „svo lengi sem að viðkomandi veit hvað hann er að tala um, 

[...] v[issi] hvað hann [væri] að gera“. Ljóst var af orðum Heklu að „ráðgjöfin hvað þessa 

innleiðingu varðar haf[ði] verið mjög mikilvæg og stór þáttur“ í að láta hlutina ganga upp. 

Hekla nefndi sérstaklega hvað henni fannst gott að fá „prófessor frá menntavísindasviði til 

okkar, [...]  að koma og spjalla við okkur um verkefnið og það hvernig við [værum] að fara af 

stað með það“. Þarna er vísbending um gæði formlegs ígrundunarsamtals sem verkfæris í að 

leiða samræðu á dýptina til að efla og móta nýja fagmennsku. 

Heyra mátti á orðum Heklu hversu mikilvægt var fyrir hana „að geta talað um það sem 

maður [væri] að gera, [...] við einhvern sem þekk[ti] þetta og h[efði] séð þetta á öðrum 

stöðum, [...] f[annst] það mjög gott“  lagði Hekla áherslu á og sagði að fyrir hana væri „alltaf 

gott að geta átt þetta samtal, [...] hvort sem það [væri] við einhvern sem [væri] á gólfinu sem 

[væri] að gera það sama og ég eða einhvern sem [væri] utanaðkomandi“, greina mátti á orðum 

Heklu að hún „upplif[ði], [...] samtalið, [...] yfirleitt á mjög jákvæðan hátt“. 
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Tímasetning leiðsagnar var að mati Heklu mikilvæg til að hún myndi hitta í mark og 

vísaði þá í eigin reynslu þegar hún upplifði „nokkurskonar tímaþröng“ í nýja verkefninu: „Við 

hefðum viljað nota tímann okkar til þess að undirbúa og skipuleggja saman, sem sagt í ákveðna 

samvinnu, [...] við þurftum virkilega á samstarfstímanum að halda, [...] frekar en að fá 

einhverja manneskju inn til að tala um eitthvað sem skipti ekki akkúrat máli á þessari stundu“.  

Hekla dró ekki dul á að „þá [væri] það líka eitthvað sem ger[ði hana] pínu pirraða[...]“. 

Greina mátti á orðum Heklu skort á hluttekningu faglegra leiðtoga sem birtist í óviðeigandi 

tímasetningu leiðsagnar. Það er birtingarmynd einhliða ferlis ráðgjafar þar sem ráðin koma á 

silfurfati í stað gagnvirks ferlis leiðsagnar með samræðu að lausnum. 

Mat Lilju var að leiðsögn væri „gagnlegust frá samstarfsfólki [hennar]“, sem „h[afði] 

unnið lengur en [hún sjálf]“. Lilja sagðist „leita í þá sem hafa unnið enn lengur, og væru „að 

vinna á gólfinu við það sama“, og áréttaði að það „gagna[ðist henni] oftast best, [...] f[annst] 

samstarfsfólkið hafa meiri áhrif heldur en utanaðkomandi ráðgjöf“. Hér birtist vísbending um 

þröngt svið samræðunnar sem getur hamlað dýpri ígrundun um hugmyndakerfi og möguleika 

á að viða að sér nýrri þekkingu og færni. 

Lilja dró fram að „kannski [væri hún] bara opnari með árunum fyrir svona allskonar 

ráðum og úrræðum, [...] meira þegar maður var að byrja með sinn bekk og ætlaði bara að 

græja þetta“. Lilja lýsti óttanum sem birtist í hugsunum eins og: „á að fara að skoða eitthvað 

sem [hún væri] að gera“ sem tengja má við skólaumbætur þar sem litið var á skólann og 

kennarana sem helsta vandann og eitthvað sem þyrfti að laga. Fram kom þó í máli Lilju að þær 

í teyminu væru „farnar að gera meira af því“, að biðja „um ráðgjöf“. Lilja upplifði að „viðhorf 

til ráðgjafar h[efði] breyst [...] með þessari samvinnu“ í teyminu og með aukinni „reynslu“  taldi 

Lilja sig vera „opnari“  gagnvart leiðsögn: „ekkert verið að gagnrýna [hana sjálfa], [...] þó að 

verið [væri] að koma með einhver úrræði“. Greina mátti á orðum Lilju að nú væru viðhorfin 

þannig að það væri eðlilegt „að maður sæki sér aðstoð, hvort sem [væri]  innanhúss eða 

kennsluráðgjöf, [...] ef maður hef[ði]  áhyggjur af einhverju barni“. Þróun yfir í heiltæka nálgun 

var hér einkennandi og Lilja taldi að teymisvinnan ætti þar stóran þátt í að breyta viðhorfum 

gagnvart ráðgjöf: „Við erum í teymi, [...] engin að fara að skoða bara mig, [...] engin að 

gagnrýna [mig], [...] þó að hann komi með einhverja ráðgjöf“. 

Lilja lagði áherslu á að þetta „f[æri]  allt í reynslubankann“ og að teymið myndi vinna 

saman úr ráðgjöfinni og draga lærdóm af. Lilja lýsti ánægju sinni með samstarfið við ráðgjafa, 
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„kennsluráðgjafinn sem [þær væru] mikið að leita til og mjög ánægðar með, [...] [væri]  bara 

reynslubolti sem skipti[...] mestu máli“. Lilja talaði um mikilvægi þess að hafa aðgang að 

leiðsögn: „haf[a] aðgang að kennsluráðgjafa ef [hún lenti] í þroti“. Mikilvægt var í huga Lilju að 

hafa  möguleika á að fá „einhverskonar samtal, [...] stuðning á vettvangi með kennsluráðgjafa“, 

geta fengið leiðsögn um það „hvað við g[ætum]  gert betur“ og horft á það með okkur „hvernig 

barnið funkerar í hópnum“. Lilja áréttaði mikilvægi þess að ráðgjafi væri „einhver sem hef[ði]  

reynsluna“ og væri „búin að upplifa og [vissi] hvað maður [væri]  að tala um“. Lilja dró þetta 

saman og sagði:  

Miklu betra að fá kennsluráðgjöf sem kemur til okkar, [...] kemur á vettvang, [...] sér 

barnið í aðstæðunum, [...] kemur nokkrum sinnum og sér það í ólíkum aðstæðum, [...] 

mér finnst hún gagnlegri en með þeim, [...] sem hafa ekkert verið með nemendum á 

gólfinu.  

Skýr merki birtast hér um gagnsemi gagnvirkrar leiðsagnar. Á orðum Lilju má greina 

hvernig samtalið hefur verið að þróast á dýptina: „Mér finnst ég fá svo mikið út úr þessari 

teymiskennslu, [...] erum alltaf saman, [...] alltaf í samtali. Miklu meira núna að fara á dýptina, 

[...] erum í svo mikilli samræðu, [...] endalausar hugmyndir sem verða til í samræðunum, [...] 

finnst þetta dýpka“. Lilja tók fram að þetta „[væri] meiri vinna af því [þær væru] að gera allt 

saman en [væri] að skila sér í betri kennslu og fjölbreyttari verkefnum, [...] skemmtilegri 

vinnu“. Skynja mátti á Lilju að fagmennskan „dýpkast mest núna með þessari miklu samvinnu 

og blöndun“.  Þar taldi Lilja að lykillinn væri að „skipta nemendum svona á milli okkar, [...] rúlla 

nemendum á milli okkar allra“. Starfshættir sem Lilja lýsti voru vísbending um skólaþróun í átt 

að heiltækri nálgun þar sem horft er til gagnvirkrar samvinnu og lausnaleitar. 

Til að hreyfa við hlutunum var að mati Kötlu mikilvægt að „setjast niður og eiga samtal“ 

og ræða sig að lausnum um það sem „þ[yrfti]  að gera“ til að úr verði „einhverjar breytingar“. 

Katla tók fram að þó að upplifunin væri stundum sú að verið væri að veita “svona ráð sem 

maður“, væri „búinn að prófa“, þá myndi margt gerast í samtalinu „[hún þyrfti] á þessu samtali 

að halda, [...] til þess að styðja við það sem [hún væri] að gera, [...] einmitt samtalið, [...] [væri]  

það sem virka[ði]“. Í gegnum samtalið væri hægt að ígrunda „hvað [hún gæti] hugsað [sér] að 

nota, og væntanlega móta[...] það [s]ínu“ hugmyndakerfi og finna „hvað passar inn í [hennar]  

módel“ og „hvað [hún tæki]  til [sín] sem [væri] ráðlagt“. Hér birtist opið viðhorf gagnvart 

allskyns hugmyndum sem fá að gerjast í samræðunni og mótast í takt við aðstæður. 
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4.2.5 Veruleiki umsjónarkennara 

Á orðræðu má greina að þrátt fyrir markmið um samþættingu námsgreina og sameiginlega 

ábyrgð á nemendum þá virðist umræðurhringurinn hvað varðar útfærslu á þróunarstarfinu 

hverfast um umsjónarkennara. Lítið er hægt að greina hvernig samræðan er við aðra faghópa  

eins og í stoðþjónustu. Í huga umsjónarkennara eru það reynsluboltar í kennarastéttinni sem 

þeir líta upp til og treysta fyrst og fremst ásamt samstarfsaðilum í teymi, sem gefur 

vísbendingu um þröngt svið samræðunnar. Greina má að viðhorf og hugarfar gagnvart faglegri 

leiðsögn frá kennsluráðgjöfum og stjórnendum er jákvætt og litið á það sem leið til að eiga 

gagnvirkar samræður og öðlast þannig víðara sjónarhorn.  Verklag og umgjörð samræðunnar 

utan teymis virðast óskýr og vísbendingar eru um að hún sé vandamálamiðuð, verið að slökkva 

elda þegar á reynir í stað ígrundandi samræðu allra aðila  í anda lærdómssamfélags og 

heiltækrar nálgunar. 

4.3 Sérkennarar 

Ég leiði hér saman tvo kennara, Eygló og Björk, sem starfa við sérkennslu í Laxnessskóla en á 

ólíku aldurstigi. Leiðarstefið er að kalla fram þann hugmyndafræðilega veruleika sem þær 

starfa við og áhrif hans á þeirra starfsþróun.  Eygló er að fóta sig á nýju skólastigi, að loknu 

framhaldsnámi í sérkennslu, eftir farsælan starfsferil á leikskólastigi þar sem hún starfaði 

einnig við stjórnun. Björk er grunnskólakennari að mennt með áralanga reynslu af 

umsjónarkennslu en hefur alfarið sinnt sérkennslu síðustu árin. Hún tekur nú þátt í að móta 

nýtt úrræði á vegum stoðþjónustu skólans.  

4.3.1 Áhrif kennslurýmis á starfshætti 

Í skólanum virðist sérkennsla fara að mestu fram í námsverum sem hefur áhrif á kennsluhætti. 

Eygló sinnti sérkennslu í námsveri þar sem hún, auk tveggja annarra starfsmanna, var með 

aðstöðu fyrir sinn aldursblandaða hóp. Rýminu var skipt upp í svæði og fram kom að 

verkaskipting var nokkuð skýr út frá námsgreinum og aldri:  „Hún er að sjá um stærðfræðina, 

ég er sjá um íslenskuna, [...] þroskaþjálfinn sem er inn í stofunni hjá okkur, [...] hún er með sína 

skjólstæðinga á bak við skilrúmið“. Greina mátti að innan námsversins væri lítið flæði á milli 

starfsfólks þar sem það var hólfað í lokaðar einingar í anda kerfislægrar flokkunar út frá 

námsgreinum og eiginleikum. 
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Eygló sagði: „Ósköp gott að hafa stofu og hafa gögnin á einum stað, [...] vera ekki alltaf 

að hlaupa og leita og bera, ég var ekki með stofu þegar ég byrjaði“ sem greinilega þýddi að 

hún þurfti að [...] „hlaupa út um allt og finna einhver skot til þess að vinna með börnin“. Í 

einhverjum tilfellum var Eygló að kenna inn á kennslusvæði árganga en það „fer eftir hverju 

og einu barni [...], [var] mikið að taka hópa“, þar sem hún sagðist reyna að hafa nokkra 

nemendur saman úr ólíkum umsjónarhópum og árgöngum. „[Er] líka að taka einstaklinga og 

þá hef ég svigrúm til að fara inn í stofu með þeim ef þörf er á“, en heyra mátti á orðum hennar 

að það var flóknara í framkvæmd og  „erfitt stundum að púsla stundatöflunnni [minni] þannig 

að hún henti öllum en [hún] þarf að gera það“. Hér kemur fram birtingarmynd þess hvernig 

stofnanamiðað skipulag hefur heftandi áhrif á faglega starfshætti og möguleika til 

starfsþróunar. 

 Eygló nefndi að hennar sýn snúi að því að geta verið meira „inn í kennslunni, ég myndi 

vilja sjá oftar að sérkennari væri meira inn í bekknum, [...] ekki alltaf að taka þau út úr 

aðstæðum“. Eygló er sérkennari sem upplifði sig að einhverju leyti hornreka í skólasamfélaginu 

og virtist ekki eiga hlutdeild í teymi þar sem útfærslur náms fyrir hópinn eru útfærðar í anda 

sérkennslumódelsins. 

Verklag var hinsvegar með öðrum hætti í námsverinu sem Björk starfaði í með 

þroskaþjálfa og sagði hún með mikilli sannfæringu „finnst frábært að við séum saman að vinna 

í þessu því það er svolítið ólík nálgun hjá okkur“. Hér má greina vísbendingu um starfsþróun í 

átt að þverfaglegu samstarfi sem einkennir lærdómssamfélög og dýpkar sýn á þarfir nemenda. 

Björk lýsti á sama tíma ánægju sinni yfir því að geta unnið með nemendum í námsveri:  

Alltaf fundist þörf á að taka nokkra krakka út og kenna þeim öðruvísi en öllum hópnum, 

meira svona myndrænt. Þarna komum við svo mikið inn, [...] hún svo vön að vinna 

svona myndrænt sem þroskaþjálfi. Finnst svo gott að vinna svona myndrænt með 

kennsluna.  

Hér birtist skýrt hvað skólaþróun og hugmyndafræðileg sýn getur þróast í margvíslega þræði. 

Björk nefndi sjálf hversu mikilvægt væri að starfa í þverfaglegu samhengi en virðist sátt við að 

það flæði takmarkist við námsverið sem tengja má við sérkennslumódelið í skólaþróun. 

Starfshættir í námsverinu byggjast á því að nemendur koma með sitt námsefni og „eiga 

bara að taka tillit hérna [...], eiga hafa hljóð“. Fram kom í máli Bjarkar að áhersla var lögð á að 
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nemendur gætu unnið og talað saman en það „á að hafa hljóð hérna og þau sækja mjög mörg 

gríðarlega að koma hingað til þess að vinna í friði og finna sjálf hvað þeim gengur betur“. Eygló 

tók einnig fram að nemendum „finnst líka gott að koma í ró og næði og fá tækifæri til að vinna 

og vinna þá betur því umhverfið hentar þeim betur, [...] ekki svona erilsamt og hávaðasamt“. 

Báðar nefndu þær að nemendur sæki í að koma í námsverið til að „vinna í friði“ og í „ró og 

næði“ sem vert er að staldra við og ígrunda merkinguna í þessari eril- og hávaðasömu 

skólamenningu sem lýst er. Hér er eðli skólamenningar nýtt sem rök fyrir aðhlynningu þar sem 

friður og ró ríkir í anda læknisfræðilegs inngrips um leið og stutt er við þá ímynd að ákveðnir 

nemendur séu á einhvern hátt viðkvæmir fyrir ríkjandi skólamenningu.  

Verklag í stoðþjónustu skólans hefur haft mótandi áhrif á starfshætti þeirra Eyglóar og 

Bjarkar. Draga má þá ályktun að verklagið í námsveri Eyglóar dragi úr möguleikum til 

starfsþróunar þar sem takmörkuð samvinna var á gólfinu með nemendur. Verklag sem tengja 

má við sérkennslumódelið og læknisfræðilega sýn þar sem áhersla var lögð á að þjónusta 

nemendur utan við almennt kennslurými. Verklagið var faglega einangrandi og takmarkaði 

flæði þekkingar og færni á milli faghópa. Sýn þeirra á gildi þessa verklags í sérkennslu var ólík 

en það getur valdið faglegri togstreitu þar sem verklagið var ekki í takt við almenna skólaþróun 

sem stefnir í átt að heiltæku skólastarfi. 

4.3.2 Samstarf og samræða 

Björk nefndi hversu mikilvæg óformleg samræða við aðra kennara væri og gerði í orðum sínum 

ekki greinarmun á sér og samstarfskonu sinni, þroskaþjálfanum: 

Svo finnst mér gríðarlega gott eftir kennslu hér þegar við fáum að hitta aðra kennara 

og getum bara rætt um hvað sem er, [...] verður alltaf til eitthvað gott úr því, [...] 

eitthvað sem er mjög gott og bætandi. Það eru svona, [...] mjög formlegir fundir sem 

að kæfa þetta svolítið, [...] þessa daglegu samræðu á milli kennara.  

Það er virkilega áhugavert sjónarhorn að formlegir fundir geti kæft sköpunarkraftinn sem 

verður til í óheftri samræðu. Sem að mínu mati gefur til kynna að þörf sé á að rýna í 

samskiptakerfin í skólasamfélaginu svo þau stuðli að samræðumenningu og styðji við 

þverfaglega þekkingarsköpun. Umgjörð og verklag samráðsfunda þarf að byggja á 

hluttekningu og samlíðan með starfsfólki til að hægt sé að setja sig í spor annarra og þróa 

skólastarf í anda þess.   
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Eygló nefndi að hún ætti: 

Rosalega gott samstarf við umsjónarkennara, við ræðum saman hvernig við getum 

mætt þeim einstaklingum sem eru að kljást við einhverjar hindranir. Ég reyni þegar 

gefast stundir að fara og hitta kennarana, fara yfir hvað ég er að gera og hvað við getum 

gert saman til að hjálpa börnunum að komast á þann stað sem við viljum. 

Orðalagið þegar „gefast stundir“ gaf til kynna að slíkir samráðsfundir væru ekki hluti af föstu 

samstarfi sem býður hættunni heim hvað varðar möguleika á að þróa samræðuna á dýptina. 

Auknar líkur eru á að slíkir fundir verði í raun meira upplýsinga- og sannfæringafundir í stað 

þess að vera nýttir til þverfaglegrar lausnahugsunar. Hér virðist skólaþróun í átt að aukinni 

teymiskennslu og samvinnu kennarateyma ekki gera ráð fyrir virkri þátttöku sérkennara 

árganga í daglegri samræðu. 

Eygló vakti athygli á hindrandi skipulagi funda gagnvart þverfaglegu samstarfi „eina 

sem sem ég sakna er að teymisfundir eru á sömu tímum. Stoðteymið hittist sama dag og 

kennarateymin“. Heyra mátti að Eygló hafði hugsað þetta töluvert „væri í rauninni best ef 

stoðteymið hittist á öðrum tíma og sérkennarnir sem eru að vinna með teymunum fengju 

tækifæri til að funda með teymunum, það væri gagnlegast“. Formlegt skipulag funda dró hér 

úr möguleikum til samstarfs og samræðu. 

Björk vísaði í nýja stöðu yfirmanns stoðþjónustu þegar hún benti á hversu mikilvægt 

væri og „gott að hafa einhvern sem maður getur leitað til og heldur utan um öll börnin sem 

þurfa einhvern stuðning“. Sagði jafnframt að „kennarar voru að banka í öxlina á manni og biðja 

um aðstoð“ sem gerði það að verkum að sögn Bjarkar að „við vorum kominn með allt of marga 

nemendur“. Faglegur leiðtogi stoðþjónustunnar var að mati Bjarkar að ná að hafa yfirsýn yfir 

þjónustuþörfina þegar hún sagði: „Er svo markvisst núna, [...] kennarar fylla út 

umsóknareyðublöð, [...] síðan er raðað inn í námsverin út frá því“. Hér birtist stef um 

læknisfræðilega flokkun í starfsháttum um leið og sérkennari upplifði styrka stoð í faglegum 

leiðtoga. 

Eygló tók fram að þegar hún hóf störf við skólann þá voru fundir „óreglulegir, [...] en 

núna eru fundir mjög reglulegir“ og tók fram að [...] „þeir fundir finnst mér alveg ofsalega 

mikilvægir“ og vísaði þá í fundi stoðþjónustuteymis. „Mjög markvisst hvernig maður getur 

leitað sér aðstoðar eða rætt við kollega um það sem maður er að glíma við, [...] veit hvaða 



 

62 

aðgang maður hefur“. Ljóst var á máli Eyglóar að hún merkti jákvæðar breytingar í 

starfsumhverfinu þegar „[þegar] tók við þessi aðili að vera yfir stoðteyminu [...], [það] hafði 

ekki verið einhver svona deildarstjóri yfir stoðteymi“. Hér mátti greina að leiðtoginn veitti 

öryggi: „Finnst það skipta rosalega miklu máli, hún er inn í öllu, [...]  heldur utanum“. Sjá má 

hér skýr merki um gildi faglegs leiðtoga í að styðja við og sameina fagfólk í anda 

lærdómssamfélags . 

4.3.3 Möguleikar til starfsþróunar 

Glögglega kom fram í máli Eyglóar hversu krefjandi það var fyrir hana að hefja störf á nýjum 

starfsvettvangi án þess að hafa fastan aðila til að ráðfæra sig við: 

Hef ekki starfað í grunnskólanum, [...] þá er það svolítil áskorun að fá leiðsögn um bara 

hvernig námsefni ætla ég að nota, [...] hvaða leiðir ætla ég að fara til að kenna barninu, 

[...] já kannski meira í tengslum við lestrarvanda, [...] hvernig á að vinna með börn sem 

eru með virkilega mikinn lestrarvanda, [...] ég t.d. tók ekki neina kúrsa í því, [...] ég var 

meira hérna í skóla án aðgreiningar og allt svoleiðis.  

Það mátti heyra að tímabilið hafði reynt á Eygló þegar hún sagði „ég var svolítið ein á báti, [...] 

ég vissi í rauninni ekkert hvernig ég átti að vinna með þau“.  Hér er vert að staldra við og velta 

upp þeirri staðreynd að nemendur í sérkennslufræðum geta valið sér aðrar áherslur í náminu 

en lestrarkennslu barna með lestrarvanda. Eygló nefndi að hún hafði fengið fræðslu um „skóla 

án aðgreiningar“ sem þá væntanlega hefur orðið hluti af hennar faglega grunni og 

starfskenningu en svo reynist starfsumhverfið ekki ríma við þau faglegu gildi. Slíkt ósamræmi 

getur valdið auknu faglegu óöryggi. 

Eygló var ánægð með þá ráðgjöf sem kennsluráðgjafi sveitarfélagsins hafði veitt. 

„Hefur bara verið frábært [...], hefur komið og fylgst með börnunum, séð hvernig þau eru 

hérna, [...] bara hvernig þau eru í stofunni og hjá mér. Hún hefur líka getað gefið gagnleg ráð, 

veitt mjög góða ráðgjöf“. Eygló nefndi að hún fái „yfirleitt góð ráð [...], á skilafundum“  og tók 

fram að í skýrslum „frá sérfræðingum“, kæmi fram „hvernig best [væri] að vinna með 

einstaklinginn“. Í upphafi starfsferils getur verið mikilvægt að fá skýrar leiðbeiningar og 

varðaða leiðsögn með góðu aðgengi að almennu hugmyndasafni frá sérfræðingum til að styðja 

vel við starfsþróun í átt að faglegu öryggi.  

Eygló benti að lokum á enn eitt atriði sem vert er að setja í samhengi við aðgang að 

faglegri leiðsögn, „ég sem sérkennari er ekkert boðuð á alla skilafundi og sem er kannski 
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stundum vont því maður er að vinna með einstaklingana og upplýsingarnar kannski berast þá 

ekki nægjanlega vel“. Fram kom í máli Eyglóar að: 

Stundum eru það einhverjir stjórnendur sem sitja frekar fundina og reyna náttúrulega 

að koma skilaboðum áleiðis en hérna, [...] mér persónulega finnst sjálfri betra að geta 

verið, bara svona fyrir mig, til að vera sem mest upplýst. Skiptir rosalega miklu máli að 

vera inn í öllu.  

Hér virðast starfshættir gera ráð fyrir því að miðlun upplýsinga af fundum geri sama gagn og 

virk þátttaka í faglegu samtali. Eygló lagði áherslu á mikilvægi þess að fá aðgang að 

samræðunni til að móta heildstæða sýn á þarfir nemenda.  

Eygló var opin fyrir faglegri leiðsögn og gerði sér grein fyrir mikilvægi hennar fyrir sína 

starfsþróun sem bar vitni um faglegan styrkleika. Hún lýsti vel þörf sinni fyrir leiðsögn sem 

fagmaður til að tileinka sér nýja starfshætti og menningu sem tilheyra grunnskólastiginu. Af 

þessu má sjá að varasamt er að gera ráð fyrir því að fyrri starfshæfni og fagmennska færist 

sjálfkrafa yfir á nýjan starfsvettvang. Þáttur menningar og verklags á hverjum vinnustað gegnir 

stóru hlutverki við að þróast í starfi. Aðgengi að þekkingarflæðinu sem býr í hverju 

skólasamfélagi er fyrsta skrefið. 

Björk hafði aðra sögu að segja og sagði með stolti frá því að þegar þær tóku þetta nýja 

verkefni að sér hafi þær fengið frjálsar hendur með að móta verklagið: „[Við] fengum alveg 

frítt spil um það hvernig við vildum vinna þetta og byrja þetta“. Hér birtist faglegt traust 

skólans til hennar sem kennara og faglegs leiðtoga í að móta úrræðið í þverfaglegu samstarfi. 

Fram kom í máli Bjarkar að þeim „st[óð] til boða að fá ráðgjöf frá Brúarskóla en [við] höfum 

bara ekki sótt það“. Teymisvinnan sem Björk tekur þátt í á stóran þátt í örygginu sem hún lýsti 

en má ekki verða til þess að teymi séu skilin eftir ein án faglegs leiðtoga. Slíkt verklag kæfir í 

raun alla starfsþróun því samræðan fer þá lítið út fyrir veggi námsversins. 

Björk nefndi hinsvegar að á þessum tímapunkti „þá myndi ég vilja fá ráðgjöf í sambandi 

við foreldra barnanna“. Greinilega lá þungt á Björk að finna samstarfsgrunn við foreldra, skapa 

öryggi í verklagi og draga úr misskilningi í samskiptum. Hún hafði þörf fyrir að fá skýrari 

leiðsögn um það hvað telst viðeigandi, hvað varðar kröfur og velti fyrir sér hvort hún gæti 

„ætlast til þess af foreldrum eða [...] farið fram á það við foreldra að þetta standi allan 

veturinn“. Í þessu samhengi sagðist hún vera „búin að gera nokkra samninga“ við nemendur 
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en verklagið byggðist á því að „ef [það] ge[kk] illa hjá börnunum þá [var] yfirleitt gerður 

samningur við nemendur“.  Hér var Björk að takast á við breyttar og í raun nýjar aðstæður í 

starfi sem reyndu á og drógu fram ýmis álitamál í skólastarfi sem nauðsynlegt var að ræða í 

faglegu samhengi. 

4.3.4 Þátttökuleiðsögn 

Björk lá töluvert á hjarta þegar hún nefndi: „mér finnst oft þegar maður fær ráðgjöf, það er 

svo mikið lagt á kennarann, [hann] á að búa til svo mikið og hafa svo mikið ofurskipulag á þessu 

en [kennarinn] er kannski með 24 börn í bekk og á mörkunum að hann komist yfir það heill 

heilsu“. Björk gaf hér í skyn að ráðgjöf væri ekki í takt við starfsaðstæður kennara og eigi jafnvel 

þátt í að keyra þá í kaf í stað þess að styðja þá og efla. „Samviskusamir kennarar sem vilja gera 

allt upp á tíu, það eru þeir sem eru að brenna út í starfi, [...] er allt of mikið“. Hér birtist sýn á 

áhrif einhliða ráðgjafar í stað gagnvirkrar leiðsagnar. 

Björk var jákvæð gagnvart reynslu sinni af því að læra af öðrum. „Alveg sama hvern 

maður hittir og á hvaða námskeið maður fer á eða fyrirlestur, [...] lærir alltaf eitthvað“. Björk 

var á því að „kennarar velji svolítið sjálfir hvað þeir eru að fara að hlusta“ og lagði áherslu á að 

taka mið af „áhugasviði[...] þeirra“. Björk hafði skýra sýn gagnvart námskeiðum og fannst mjög 

mikilvægt að geta „valið svolítið sjálf[...] hvað hentar manni“. Gagnlegt þegar „ég hef farið á 

námskeið og [ég] er sjálf[...] þátttakandi í þessu“, og útskýrði þetta betur með því að leggja 

áherslu á tækifærið til að „takast á við raunveruleg verkefni“. Björk nefndi að mörg „námskeið 

[væru] byggð upp þannig að maður fer einn dag og fær einhver verkfæri í hendur og á að prófa 

þetta á krökkum sem maður er að kenna“. Björk var sannfærandi þegar hún sagði:   

„Mér finnst það besta sem maður gerir, [...] svo fer maður og hittist kannski eftir hálfan 

mánuð og hittir sama fólkið og allir leggja í púkk, [...] ræða saman. Þetta eru námskeiðin 

sem ég nota mest úr þegar þetta er byggt svona upp, [...] þetta greinilega nýtist mér 

best“.  

Björk vísaði hér í mikilvægi þess að innri áhugahvöt væri höfð að leiðarljósi í starfsþróun ásamt 

gagnvirkni í miðlun og móttöku þekkingar og færni. Hér vegur samræðan á milli fagfólks um 

reynsluna þungt gagnvart því að dýpka skilning og tilfinningu fyrir starfsháttum. 

Eygló dró fram aðra þætti gagnvart leiðsögn. „Ég hef alveg aðgang að góðu starfsfólki 

hér sem hefur mikla reynslu og getur leiðbeint“, en ég „hef ekki fengið stuðning á vettvangi“. 



 

65 

Orðalag hennar vakti athygli þegar hún sagði „ég get kallað í hana, [...] ef ég þarf eitthvað“, 

með vísun í að hún þarf að biðja um tíma og athygli viðkomandi samstarfsaðila sem hún sagði 

jafnframt að væri „hafsjór að fróðleik og hokin af reynslu“. Eygló lagði áherslu á hún hefði 

fengið góðar móttökur frá samstarfsaðila í sérkennslunni „ég fæ alltaf virkilega góð ráð og 

gagnleg hjá henni,  [...] já, mikill trúnaður sem ríkir á milli okkar en, [...] hún er ekkert sett í 

þessa vinnu að eiga að leiðsegja mér“. Þarna birtist þessi togstreita að vera háður öðrum og 

að taka tíma frá samstarfsaðila sem gæti dregið úr þeirri upplifun að vera jafningi en um leið 

opinberast þörfin fyrir þátttökuleiðsögn á vettvangi. 

4.3.5 Veruleiki sérkennara  

Hér má greina þrenns konar hindranir á flæði þekkingar sem birtist í að kennslurými 

sérkennara er staðsett fjarri daglegu skólastarfi, námsver eru ekki nýtt til teymiskennslu og 

verklag í sérkennslu dregur úr möguleikum til samstarfs við aðrar fagstéttir. Kjarnann í þessum 

hindrunum má rekja til þess hugmyndafræðilega veruleika sem skólinn byggir sitt starf á, 

veruleika sem birtist í kerfislægri aðgreiningu námsgreina og flokkun kennara eftir fögum og 

eðli nemenda sem undirstrikað er með röðun í einangrandi kennslurými. Þessi veruleiki er 

aðskilinn og fær ekki hlutdeild í skólaþróun í átt að heiltæku skólastarfi. 

4.4 Þroskaþjálfar 

Ég leiði hér saman þrjá þroskaþjálfa sem starfa í Laxnessskóla og Þórbergsskóla. Rakel hefur 

starfað við Laxnessskóla í rúman áratug og býr auk þess að fjölbreyttri starfsreynslu í þjónustu 

við fatlað fólk. Dagný býr að góðri reynslu í vinnu með fötluðum börnum og fullorðnum. Hún 

er á þriðja starfsári við Þórbergsskóla. Inga hefur starfað um árabil sem þroskaþjálfi og öðlast 

nokkuð víðtæka reynslu í vinnu með fötluðum börnum og fullorðnum. Hún hefur starfað 

síðustu tvö ár í Laxnessskóla. Markmið þess að leiða raddir þeirra saman er að hlusta eftir 

sameiginlegum stefjum gagnvart hugmyndafræðilegri sýn og þróun sem mótar hlutverk og 

starfsaðstæður þeirra. 

4.4.1 Hlutverk í skólasamfélagi 

Dagný í Þórbergsskóla sagðist hafa það hlutverk „að sjá um nemendur sem eru á 

einhverfurófinu“. Hún væri „bæði að taka út úr bekk“ en einnig að „fara inn í kennslu og mikið 

í frímínútum“. Dagný tók fram að hún hefði „samband við umsjónarkennara“, til að heyra 

þeirra sýn á þarfir barnsins fyrir aðlögun og „hvað [...] ætlast [er] til af mér“. Dagný lagði 
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áherslu á  að „stundum vita þeir það ekki“, hvað það væri helst sem barnið þyrfti en „þá finnur 

maður það út“ og dró fram að það sneri að mestu um að „aðstoða við námið og hjálpa til með 

einhverskonar hegðunaraðstæður sem eru erfiðar“. Í máli Dagnýjar kom fram að hlutverk 

hennar fælist einnig í því að samræma verklag í kringum nemendur. „Mér finnst það flóknast 

þegar nemandi er með þrjá stuðningsfulltrúa, er alltaf með stuðning“. Ljóst var á orðum 

Dagnýjar að það reyndi verulega á að móta heildstæða þjónustu, „að stilla strengina“, [...] til 

að tryggja „að allir [væru] samstiga“. Dagný upplifði mjög sterkt hversu flókið var að móta 

sameiginlega sýn og verklag þar sem við „erum ólíkar manneskjur og vinnum mismunandi úr, 

[...] þó að við fáum sömu upplýsingar“.  Hlutverk Dagnýjar virðist vera mótað út frá veruleika 

læknisfræðilegrar flokkunar þar sem íhlutun er viðhengi í stað þess að vera samofin almennu 

skólastarfi. 

Hlutverk Rakelar í Laxnessskóla var að hennar sögn að starfa í námsveri sem henni var 

falið að móta í samvinnu við kennara. Rakel sagði að: „einstaka barn [væri] með fasta tíma, 

ætluðum aldrei að festa niður alveg“  og ljóst var á orðum Rakelar að þjónustan sneri meira 

að viðbragðsþjónustu þegar á reyndi. Það mátti heyra á tali Rakelar að starfið í námsverinu var 

þeirra hugarfóstur: „ Í sjálfu sér engin að skipta sér af því, hvað við erum að gera, ég á að skila 

22 tímum en það er ekkert inn í myndinni, [...] ég er bara hér, ef það er rólegt þá er ég bara í 

tölvuvinnunni, [...] við skráum allt sem kemur upp“. Hlutverk Rakelar mótast af hugmyndum 

sérkennslumódelsins um flokkun eftir eiginleikum en hefur jafnframt snertifleti við skólaþróun 

í átt að lærdómssamfélagi vegna þverfaglegs samstarfs innan námsversins. 

Inga í Laxnessskóla sagðist hafa „fjölbreytt“ hlutverk og lét í ljós þá skoðun að 

„þroskaþjálfar þurfi alltaf að vera sveigjanlegir, [...] til að geta sinnt ákveðinni þjónustu, sem 

er mikilvæg fyrir framtíðina“. Inga lagði áherslu á að „í raun og veru snýst mitt starf um að 

byggja upp framtíð þeirra einstaklinga sem ég er að vinna með“ og í því fólst í hennar huga  

„að finna leiðir til að ná betur til einstaklingsins“, og  „gera það sem þarf að gera“. Inga sagðist 

starfa að mestu með nemendum á afmörkuðu svæði innan námsvers en tók fram að hún 

„byrjaði inn í kennslustofu“ og  „það [var] allt í lagi“, [...] en [...] „nýtist ekki alltaf jafnvel“, að 

hennar mati. „Ef börnin eru í sama bekk þá nýtist þjónustan sem ég sinni í kennslustofum vel“. 

Vísaði hún þar í hversu flókið það getur verið að skipta sér á milli barna í árgöngum og bekkjum. 

Hlutverk Ingu er mótað inn í kerfislægt flokkunarkerfi skólans og virðist á mörkum þess að vera 

félagslega jaðarsett þrátt fyrir skýra félagslega sýn Ingu á sitt hlutverk.  
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4.4.2 Samstarfstækifæri 

Inga taldi að samstarf eins og hún átti með þroskaþjálfa í skólanum væri gott dæmi um 

gagnlega „leiðsögn á gólfinu“,  sem var til staðar þegar á þurfti að halda og „einfalda[ði] starfið 

mitt persónulega“. Inga sagðist deila rými með tveimur sérkennurum þar sem hennar svæði í 

námsveri var stúkað af með skilrúmum. Hvað varðar samstarfið þá sagði Inga að sérkennari 

„er með sína vinnu og ég er með mitt“ og bætti við að „skólinn [væri] orðinn of lítill og ég fékk 

þetta pláss“. Inga lagði áherslu á að „[hún væri] ekki beint að vinna bara ein, við erum í teymi, 

sérkennsluteymi, við þurfum að vinna með grunnskólakennurum  og stuðningsfulltrúum líka“. 

Inga dró fram áhugaverðan punkt þegar hún sagði: „Ég þurfti ekki ráðgjöf varðandi börnin 

sjálf“ heldur „frekar meiri ráðgjöf varðandi samstarfsfólkið, [...] ráðgjöf hvernig ég átti að vera 

í samstarfi við kennarana“. Inga sagði varfærnislega að „kennarar eru svolítið með sitt eigið 

egó“ og upplifun hennar sú að þeir væru ekki alltaf „tilbúnir að hlusta á þroskaþjálfa“. Inga 

lagði áherslu á að „við erum með sérhæfða þekkingu og flestir með mikla reynslu“ en tók 

jafnframt fram að hún fengi „ráðleggingar líka frá kennurum“. Tækifæri til jafningjastuðnings 

í anda lærdómssamfélags er faglega styrkjandi en um leið birtast hér vannýttir möguleikar til 

þverfaglegs samstarfs og skortur á samhljómi og hluttekningar meðal faghópa. 

Rakel sagði að samstarfið við umsjónarkennara væri „í raun og veru ekki“ fast í 

stundaskrá en „við getum alltaf rætt saman, sent tölvupóst, [eða] hist eftir kennslu“  og talað 

saman um það sem við gætum verið að  „gera betur“. Rakel nefndi að á sínum tíma „nýttist 

okkur mjög vel að fara í Klettaskóla, [...] þeir eiga hafsjó af gögnum sem hafa verið búin til á 

staðnum“. Skilja mátti orð Rakelar á þann veg að aðgengi að hugmyndum í kennslu og þjálfun 

hafi komið að góðu gagni við „að búa til“ og „nota hugmyndina“  áfram í  anda leiðsagnar í 

lærdómssamfélagi. Áhugavert var að heyra þegar Rakel sagði: „maður lærir líka af því að 

leiðbeina öðrum, fer að hugsa hvað maður er að gera, [með því að] ígrunda sitt starf“ og vísaði 

þar í aðra reynslu sína af því að starfa með nýjum þroskaþjálfa sem hún deildi stofu með. Með 

faglegu stolti benti Rakel á að „hún lærði örugglega heilmikið af mér“. 

Dagný sagði af mikilli hreinskilni: „Ég er svolítið abbó út í kennarana að fá að vera í 

teymiskennslu, vá hvað það væri magnað að fá að upplifa það, [...] að vera í einhverju teymi 

eins og þær eru“. Í því samhengi benti Dagný á að hún væri „ekki alveg búin að finna þetta 

flæði“, í samstarfi hennar og sérkennara varðandi nýtingu á sameiginlegu kennslurými. Hún 

vísaði þar til bæði nemenda og starfsfólks en þau væru „öll að vinna á sama svæðinu“ og Dagný 
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var hugsi „veit ekki alveg hvað það er, [...] af hverju það gengur ekki alveg“ og velti fyrir sér 

hvort þær væru „of feimnar að vinna þannig“. Hún tók fram að það „koma alltaf svona 

árekstrar, [...] einhvernveginn“  því þær væru með ólíka nemendur og verkefni. Þarna kemur 

fram skýr löngun til aukinnar teymisvinnu en flokkunarhyggjan sem einkennir starfshætti 

stoðþjónustunnar virðist draga úr kjarki og áræðni til að þróast í átt til aukinnar samvinnu. Hér 

eru tækifæri til samstarfs ekki nýtt vegna kerfislægrar flokkunar á námsgreinum og aldri 

nemenda.  

Dagný var á því að hún „hefði gott af því að vera í meira samstarfi við 

umsjónarkennara“ og benti á að „í rauninni kem ég inn í teymi til umsjónarkennara, [...] þar 

kem ég inn í og óska eftir [samtali], [með því að] send[a] póst“ og spyr „má ég koma næsta 

mánudag? [...] og við förum yfir stöðu á nemendum“. Hér kemur fram sterk vísbending um að 

samræðan er aðstæðubundin upplýsingamiðlun fremur en samstarfssáttmáli sem styður við 

ígrundandi samræðu með umsjónarkennurum.  

4.4.3 Hlutdeild í faglegri samræðu 

Rakel rifjaði upp líðan sína þegar hún hóf störf sem þroskaþjálfi í grunnskóla. „Ég saknaði þess 

rosalega hérna fyrsta veturinn að [...] hafa engan til að tala við“ og vísaði þá í að hafa engan 

þroskaþjálfa til að ræða við. „Kom blaut á bak við eyrun, [...] þegar ég kom hingað, hafði [ég] 

aldrei unnið í grunnskóla“. Rakel lagði áherslu á hversu ólíkt var að „vinna með börn með 

allskonar skerðingar og greiningar“ í skólakerfinu en „við umönnun inn á einhverjum 

stofnunum sem ég hafði bara unnið við“ og vísaði þar helst til kennslu námsgreina. Verkefni 

Rakelar var að fylgja nemanda „inn í bekk og vera í teymi með með nýútskrifuðum kennara 

sem var að byrja sitt fyrsta ár, við vorum að læra saman“. Stoltið leyndi sér ekki þegar þetta 

samstarf var rifjað upp „ég lærði alveg helling hérna fyrsta árið af þessum kennara, allskonar 

nálgun, þetta var heilmikil reynsla“. Starfsþróun í þverfaglegu samstarfi sem virðist hafa fylgt 

Rakel hennar starfsferil en greina má þó undirliggjandi þörf fyrir samtal við sína fagstétt.  

Rakel dró ekki dul á að  „maður er auðvitað svolítið einn á báti sem þroskaþjálfi“ en 

reynslan hefur kennt henni að ekki var sjálfgefið að þroskaþjálfar sem fagstétt deildu sömu 

sýn á hlutverk gagnvart fötluðum nemendum í grunnskólum. Birtist þetta glöggt í þessum 

orðum Rakelar: „Svo kom annar þroskaþjálfi en við vorum bara ekkert á sömu bylgjulengd“ og 

bætti við „þetta var mjög erfitt, vont og leiðinlegt, kannski [var] ég gamaldags þarna, ég veit 
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það ekki. Ég var svo ósátt við þetta“. Hér mátti skilja á orðum Rakelar að ólík gildi og 

starfskenning hafi átt þátt í að valda titringi í samstarfi. 

Dagný ítrekaði að „maður er ekki með neina handbók“, eða leiðarvísi um það „svona 

kennir maður félagsfærni“ og nefndi í því samhengi að „það tók sinn tíma“ að hún næði að 

átta sig á því „hvað [væri] til í húsinu, [var] alltaf að finna einhver gögn“ og „hvað aðrir h[öfðu] 

verið að gera“. Hún nefndi sérstaklega verklag í kringum „einstaklingsáætlanir“ og að hún hefði 

verið „lengi að finna [sína]“, vegna þess að allir voru með ólíkt verklag. Sumum „fannst gott að 

vera með þessa“,  öðrum „ekki gott“ og „þroskaþjálfinn sem var áður [var] með þessa“. Heyra 

mátti á Dagnýju að þetta var tímafrekt og olli óöryggi og erfiðleikum í að finna taktinn varðandi 

„alla þessa skráningu“ og „pappírsvinnuna“. Hér kemur fram lýsing á verklagi sem virðist ekki 

vera samhæft og veitir starfsmanni takmarkað öryggi og umgjörð í átt að aukinni fagmennsku 

á meðan þörfin fyrir leiðsögn til faglegs öryggis er skýr. 

Dagný tók fram og var ánægð með hugarfarið gagnvart leiðsögn:  „Gott að við erum 

ekkert feimin við það að kalla til aðstoð, [...] getum örugglega gert eitthvað betur“ og  „fáum 

[til þess] faglega aðstoð“. Nýr kennsluráðgjafi sem hún hafði „leitað til“ var að mati Dagnýjar 

„alveg starfi sínu vaxinn, og sagðist geta „treyst á hana“.  Hér má greina opið viðhorf Dagnýjar 

gagnvart faglegri leiðsögn til starfsþróunar sem virðist byggjast á faglegu trausti til 

kennsluráðgjafa.  

Inga sagði frá því hversu dýrmætt það var að fá leiðsögn frá öðrum þroskaþjálfa sem 

hún var „að vinna með [...] á hverjum einasta degi“ í sama kennslurými. Hún dró um leið fram 

mikilvæga þætti sem gáfust til starfsþróunar þegar hún „fékk tækifæri til að fylgjast með henni 

að vinna og spyrja hana um allt og ekkert og hvernig unnið [væri] í grunnskólanum“. Inga bætti 

við að „þá fékk ég að sjá hvernig hún v[ann] og líka hún að sjá hvernig ég v[ann]“ og lagði 

áherslu á að „hún fékk eitthvað í staðinn, ekki bara ég“. Inga tók fram að gott væri  að „pústa 

út líka með samtölum“, [...] hittast og spjalla óformlega „ég get alltaf talað við 

sérkennslustjórann og við þroskaþjálfann“ en greina má að þeir tilheyra hennar faglega neti 

og eru hennar bandamenn. 

Dagný var jákvæð gagnvart þeim möguleikum sem hún hafði til faglegrar samræðu: 

„Hef alltaf aðstöðu til þess að fá þennan faglega stuðning, [...] veit að maður getur leitað til 

allra, [...] til kennara, sérkennara, deildarstjóra [...] ef maður leitar eftir því þá fær maður 

[faglegan stuðning], [...] það er alveg á hreinu“. Dagný dró samt fram að hún „myndi vilja starfa 
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með öðrum þroskaþjálfa, [...] ég finn fyrir því að ég er svolítið eyland, [...] vantar svolítið þessa 

speglun sem ég hef fengið hjá öðrum þroskaþjálfum“. Hún ítrekaði: „[ég get] alltaf farið í þessa 

faglegu umræðu“ [...] „en það er bara öðruvísi“ og helgaðist það fyrst og fremst í hennar huga 

út frá því að  faghóparnir „[væru] ekki með sama faglega grunn“. Dagný upplifði magnað 

augnablik nýlega þegar hún fékk aðgang að „félagsfærnilista“ sem  „þroskaþjálfar í 

grunnskóla“,  voru búnir að  taka saman og deila á samfélagsmiðlum. Léttirinn sem hún greindi 

frá varð áþreifanlegur þegar hún sagði „svo kom bara listinn“, og um leið faglegt öryggi og 

umgjörð því „þarna fékk ég bara allt sem ég þurfti“. Svo virðist sem aðgengi að faglegri 

samræðu í anda lærdómssamfélags sé til staðar en nær þó ekki að styðja við þverfaglegan 

veruleika vegna flokkunar fagfólks í anda sérkennslumódelsins. Hér má greina að formföst 

hlutdeild í faglegri samræðu er ekki fyrir hendi sem skerðir möguleika til að miðla þekkingu á 

milli faghópa og hefur þau áhrif að samræða faghópa verður yfirborðskennd. 

4.4.4 Sýn á þarfir 

Rakel sagðist vera „sammála upp að vissu marki“,  þessum áherslum stoðþjónustunnar að raða 

í námsver út frá ólíkum sérþörfum. Rakel ítrekaði að „markmiðið [væri] að það þyrfti ekki þetta 

námsver, það væri það besta“ og vísaði þá í nýja námsverið sem hún var að móta. Benti á að 

það „vill svolítið brenna við að mörg börn [væru] að fara í námsver og kennarinn [væri] á 

endanum með færri börn en eru í námsverunum“. Hún vísaði í þessu samhengi í það þegar 

engin faglegur leiðtogi bar ábyrgð og hafði heildarsýn á þjónustu við hvert barn, þá kom það 

fyrir að börn voru að „tengjast mörgum námsverum“. Leiðin að heiltæku skólastarfi kallar á 

sameiginlega sýn skólasamfélagsins sem vörðuð er með skýru verklagi og heildarsýn faglegs 

leiðtoga. 

Dagný sagði að raddir skólasamfélagsins væru stundum á þessa leið: „á hann ekki bara 

betur heima í einhverri einhverfudeild en hér“. Dagný sagðist vera „talsmaður þess að [allir 

nemendur ættu] rétt á því að vera hér [í hverfisskóla]“ og að nemandinn „[væri] ekkert að fara, 

[...] það [væri] ekkert lausnin“. Dagný var hinsvegar á því að „vilja sjá svona, [...] starfandi 

námsver, [...] þar sem kennari [og] þroskaþjálfi“  vinna saman með nemendum „sem eiga erfitt 

með að vinna inn í tíma, [...] þar sem er friður, [því] það er svo oft truflun inn í bekk“. Hér er 

það félagsleg sýn sem mótar viðhorf Dagnýjar gagnvart rétti nemenda til almennrar 

skólagöngu. En vísbending er um að þörfin fyrir að geta unnið í nánari samvinnu með öðru 
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fagfólki sé rótin að hugmyndinni um námsver, sem rökstutt er með læknisfræðilegu 

flokkunarsjónarmiði. Hér birtast þræðir þversagna sem kalla á faglega leiðsögn. 

Dagný benti á að upplifun hennar gagnvart stoðþjónustunni væri á þá leið að „við 

stöndum alltaf fyrir utan“ og vísaði þá til þess þegar unnið væri að skólaþróunarverkefnum í 

skólanum. Dagný lét í ljós þá skoðun að innleiðingarferli gerði ekki ráð fyrir þátttöku allra, 

„það er einhvernveginn strangari skil hjá kennurum“ og vakti athygli á að áherslurnar í 

umbótastarfi miðist gjarnan við starf umsjónarkennara. Hér kemur fram vísbending um að 

stoðþjónustan standi í raun til hliðar við hið almenna skólastarf, annað þróunarferli fari af 

stað til að útfæra t.d. hæfniviðmið og námsmat fyrir nemendur sem falla ekki innan hins 

almenna kerfis og framkvæmdin sé háð frumkvæði fagfólks í stoðþjónustu.  Hér birtist 

aðgreint verklag í hnotskurn í anda flokkunar eftir eiginleikum sem fer gegn hugmyndum um 

heiltæka nálgun til umbóta. 

Inga tók skýrt fram að: „[þótt] að fólk tali um að börn með fötlun eigi erfitt með að 

aðlaga sig að umhverfi” þá væri það hennar sýn að hægt væri að gera þá kröfu til þeirra „að 

geta aðlagast í opnu umhverfi [...], [því þau] geta ekki alltaf verið lokuð inn á stofnun eða í 

stofum”. Hún líkti hér verklagi stoðþjónustu við stofnanamiðaða þjónustu í anda 

læknisfræðilega sjónarhornsins á meðan gildi hennar sjálfrar mótast af félagslegri sýn.  Þetta 

eru viðhorf og gildi sem virðast ekki fá brautargengi í starfsumhverfinu. Inga hafði trú á sínum 

nemendum og sagði:  „betra að kenna þeim fyrr en seinna” og bætti við með áherslu  „það er 

gott að reyna”. Inga vakti athygli á að „oft [er] verið að ýta þessum börnum út úr stofunni” og 

benti á að það „skipti engu máli hvaða börn” það væru. Virðist að mati Ingu að þröskuldurinn 

hafi verið lágur þegar horft var til einhverskonar „þroskavandamála jafnvel bara óþekku 

börnin”. Hér má greina togstreitu hvað varðar fagleg gildi og útfærslu í skólastarfi sem 

mikilvægt er að ræða til lykta og öðlast sameiginlega sýn á. 

Inga dró fram myndina af því þegar hún væri að ganga á milli bekkja til að ná í börnin 

sem hún væri að vinna með og sagði:  „Á meðan [ég er] að taka krakkana út úr [...] bekkjum, 

þá er [ég um leið] að loka þau inni í herbergi” og vísaði þar til námsvera skólans og þeirrar 

félagslegu einangrunar sem þau fælu í sér bæði fyrir nemendur og fagfólk. Inga hafði þá sýn 

að nemendur hennar „þ[yrftu] leiðsögn frá þroskaþjálfum inn í bekknum líka” og benti á að 
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„þá nýt[tist] ófaglegi stuðningurinn líka betur inn í bekk”, með því að læra af verklagi 

þroskaþjálfa.  

4.4.5 Veruleiki þroskaþjálfa 

Starfshættir í skólunum mótast af læknisfræðilegu flokkunarsjónarmiði sérkennslumódelsins 

á meðan fagleg gildi þroskaþjálfanna má tengja við félagslega sýn. Þroskaþjálfar eru talsmenn 

þess að viðurkenna margbreytileikann og að mæta honum með aðlögun á aðstæðum og 

viðfangsefnum. Íhlutun fer að mestu fram í námsveri með aldursblönduðum hópum sem 

skerðir möguleika til þverfaglegrar samvinnu við árganga. Þroskaþjálfarnir bera allir fyrir sig 

þau rök að nemendur sæki í kyrrðina sem felst í því að læra í námsveri, rök sem hægt er að 

tengja við viðkvæmni og veikleika nemenda fyrir áreiti samfélagsins út frá læknisfræðilegri sýn 

en ekki síður er hægt að tengja rökin við þörf fyrir viðeigandi aðlögun. Hér birtist togstreita í 

sýn og hugmyndagrunni sem kallar á ígrundun á dýptina. 

Þetta eru sannkallaðar þversagnir í tvískiptum veruleika sem valda faglegri togstreitu 

hvað varðar tilgang íhlutunar þroskaþjálfa í skólastarfi og hver markmið námsins eru hverju 

sinni. Starfshættir stoðþjónustu byggja á greinabundinni kennslu námsgreina sem smitast inn 

í verklag þroskaþjálfa þrátt fyrir faglegan bakgrunn um að mæta nemendum á heildstæðan 

hátt. Virðist sem þessi tvískipti veruleiki sé að skerða möguleika þroskaþjálfa til faglegrar 

samræðu í skólasamfélaginu og hindra þannig tækifæri til starfsþróunar. Hér eru jafnvel merki 

þess að fagstéttinn sé jaðarsett með nemendum sínum og búi við skerta möguleika til þátttöku 

í skólaþróun skólasamfélagsins í átt að heiltæku skólastarfi. 

4.5 Stjórnendur 

Leiði hér saman Nínu sem hefur áratuga kennslureynslu í Þórbergsskóla en hefur síðustu fjögur 

ár sinnt deildarstjórastarfi og Maríu deildarstjóra í Laxnessskóla sem jafnframt hefur áratuga 

kennslureynslu og er á sínu fyrsta starfsári sem stjórnandi.  

4.5.1 Sameiginleg sýn 

Nína sagðist hafa það hlutverk að sjá „um öll samskipti, [...] sérfræðiaðila, [...] vegna 

nemenda“. Fram kom að í því felst að vera tengiliður við sérfræðinga,  „foreldra“ og „aðstoða 

kennara í kennslufræðilegum úrlausnum“. Nína nefndi sérstaklega að hér væru „mjög flinkir 

kennarar“ og sagði hugsandi að hún hafi í raun verið „meira í því“, að styðja við kennara, 

„þegar ég var umsjónarkennari“, þá „innan teymis“. Nína sagði hæverkslega „kennarar treysta 



 

73 

mér“ og bætti við að „það hjálpar mér“ að ég hafi verið „búin að kenna svo lengi, [...] 

kennararnir vita af því, [...] vona að ég gleymi því ekki strax“ og vísaði þá til samlíðunar og 

skilnings á þeirra sjónarhorni. 

Það mátti greina að Nína væri faglegur leiðtogi skólans en orð hennar um að hún hafi 

verið „meira í því“, að styðja við kennara, „þegar [hún] var umsjónarkennari“ gáfu til kynna að 

nýtt hlutverk hennar sem stjórnandi var á einvern hátt að takmarka möguleika hennar til að 

vera til staðar fyrir kennara skólans. Nína var hugsi þegar hún sagði „hef ekki náð að halda 

þessu við“ og vísaði þá í hugmyndafræði sem einkennt hafi starf skólans „var miklu öflugara, 

[...] við vorum með tveggja ára þróunarstarf í þessu“ en heyra mátti að nú væru „flestir 

kennarnir farnir sem voru“ með í þróunarstarfinu. Nína rifjaði upp og sagði: „held ég hafi verið 

með fyrirlestur í fyrra, [það] kveikja allir á þessu“  en þó væri verklagið ekki ennþá fast í sessi. 

Þetta sýnir fram á hversu marglaga innleiðingarferli þarf að vera í síbreytilegum 

starfsmannahóp svo það festist í sessi. Orð Nínu vöktu athygli á því að það er ekki sjálfgefið að 

geta sinnt áfram fyrra hlutverki sem faglegur leiðtogi ákveðinna verkþátta samhliða því að hafa 

með stjórnun og heildarsýn að gera.  

Nína lýsti vel þeirri þolinmæði sem þarf að vera til staðar á meðan verklag væri að 

þróast „pínu hnökrar“  í fyrstu eins og að „aka eftir holóttum vegi til að byrja með“  en „síðan 

[næst] þetta [allt] saman og allir f[ara] að treysta“. Hér dró hún fram hvað traust er mikils virði 

í samstarfi: „Við erum bara að reyna að fá fólk til að vinna saman af því að þetta barn skiptir 

máli [...], [við] viljum vera samtaka í að hjálpa, [...] felst eiginlega í því að finna út úr [vanda] og 

reyna að taka þessar hindranir úr vegi“. Nína bendir hér á viðkvæmu þræðina sem flétta þarf 

saman til byggja upp traust meðal fagfólks í skólanum, hjá fjölskyldum og stoðkerfum til að 

mæta þörfum nemenda sem best. 

Leiðarljós Nínu var að  „vera góð fyrirmynd“ með því „að gæta orða sinna, [...] líka þessi 

trú að allir geti lært“ og að „bera virðingu fyrir nemendum, [...] þetta er það sem er kjarninn, 

[...] þá getur þú alltaf haldð áfram“ og skynja mátti að sýn hennar byggði á bjargfastri trú og 

skuldbindingu í starfi. 

María sagði að: „nú [væru] allir í teymi, [...] [við] treystum á teymin“ og á 

„teymisstjór[ann sem er] yfir hverju teymi [og] ber ábyrgð á þ[ví] að koma nýliðum inn í þetta 

daglega“. María benti á að verklagið væri með þeim hætti að „stjórnendur [ættu] 

umsjónarstarfsmenn, [við] skiptum öllu starfsfólki á okkur“, sem þýddi að sögn Maríu að hver 
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og einn starfsmaður veit að „ég er umsjónarstjórnandinn [hans], [og hann] getur alltaf leitað 

til mín“. María bætti við að „[hún færi] í heimsókn til“ [s]inna umsjónarstarfsmanna og byð[i] 

upp á „starfsþróunarsamtal“. María lýsti hér verklagi sem er til fyrirmyndar og veitir góðan 

stuðning við samræðuhefðir á dýptina.  

María var hreinskilin þegar hún sagði „ [...] mismunandi hvernig gengur að troða inn í 

skipulagið, [...] hvað við náum,“ og vísaði þar til skipulags á heimsóknum og 

starfsþróunarsamtölum. María lét í ljós þá skoðun að „kennarar á Íslandi [væru] vanir því að 

vera inn í sinni í stofu með lokaða hurð og engin þ[yrfti] að vita hvað þeir [væru] að gera“, en 

upplifði að kennarar væru að opna dyrnar meira með breyttum kennsluháttum, „með allri 

þessari teymiskennslu“. María sagðist finna vel að það gæti enn verið viðkvæmt fyrir suma 

kennara að fá stjórnendur í heimsókn því viðkomandi heldur að honum „sé ekki treyst fyrir því 

sem hann [sé] að gera“. Hér virðist traustið vera lykilatriðið til að skapa vettvang fyrir faglega 

leiðsögn með ígrundandi samræðum.  

Heyra mátti á orðum Maríu hversu mikilvægt þetta verklag var til að „skynja hvernig 

andrúmsloftið [væri] í stofunum, ...hvernig andinn [væri]“. María lagði áherslu á að „[henni] 

finnst aðalatriðið í þessu [verklagi vera] spjallið á eftir, [henni] finnst voða gott að geta hitt fólk 

og átt þetta spjall“. Maríu fannst þetta góð leið til „að fólk upplifi að við viljum vita hvað er að 

gerast [...], [séum]  í tengslum við gólfið“. María lagði áherslu á að „taka fólki með opnum huga 

og hlusta“  og var þess meðvituð að hún „þ[yrfti]  ekki að vita allt sjálf“  en þess í stað að „reyna 

að fá fólk til að velta hlutunum fyrir sér sjálft“. María lagði áherslu á „hluti sem efla okkur í að 

endast í starfi, að styðja fólk svolítið í því að mynda seiglu í starfinu og bregðast við öllum 

þessum óvæntu atvikum og láta þau ekki slá sig út af laginu“. María dró fram mikilvægi þess 

að hjálpa kennurum að „komast yfir þennan hjalla“ svo það kæmi ekki til hugarfars uppgjafar 

eins og „þetta er ekk[ert] fyrir mig og hætti [þar með]“. Hún lagði áherslu á að þegar kennari 

„lærir eitthvað nýtt“ verklag þá væri mikilvægt „að þora líka að sleppa tökunum á einhverju“. 

María benti á að hún væri „ennþá að sjá kennara sem eru að reyna að halda í allt“ sem yrði 

kannski „til þess að ekkert [yrði] nógu markvisst“. Stjórnendateymið nær með verklaginu sem 

hér var lýst að flétta faglegri leiðsögn inn í daglega starfshætti og komast þannig nær 

kjarnanum í skólastarfinu, fagfólkinu sem vinnur á gólfinu með nemendum. Þetta virðist opna 

á aukna faglega samræðu sem fer á dýptina og gefur möguleika til að móta sameiginlega sýn í 

skólastarfinu. 
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4.5.2 Álagsþættir 

Nína sagðist vera í „fjölbreytt[u] hlutverk[i]“ og væri „hluti af stjórnendateymi [sem tæki] allar 

faglegar ákvarðanir saman“. Nína tók fram að hlutverk hennar væri að móta „stuðningskerfi“  

í kringum nemendur og nefndi í því samhengi truflandi starfshætti greiningaraðila þar sem 

„þeir afgreiða eins og [...] fullur stuðningur[...] sé bara eitthvað eitt“. Í stað þess að  „skilgreina 

betur í samtali hvað [væri] æskilegt að þetta barn fengi stuðning við“. Heyra mátti á orðum 

Nínu að henni fyndist þetta bera merki um „mikið, [...] tengslaleysi“ sem birtist líka í 

spurningum eins og  „hafið þið prófað sjónræna stundatöflu“. Mat Nínu var að „þegar nemandi 

er komin á BUGL þá er búið að reyna allt,  [...] búið að gera allt“ í skólanum. Nína benti á að 

„þeir þyrftu kannski að kynna sér meira hvað [væri] búið að gera áður en barnið fer á BUGL“ 

og vísaði þar til heilbrigðisstarfsfólks. Hér kemur fram vísbending um að skortur á samtali á 

milli kerfa geti viðhaldið læknisfræðilegri íhlutun og um leið hindrað viðeigandi aðlögun í 

skólastarfinu. Heiltæk skólaþróun stefnir í þá átt að samþætta þjónustukerfi nemendum til 

heilla sem greina má að Nína telur mikla þörf á.  

María var vel meðvituð um að álagið væri mikið á stjórnendum en það „kom [henni] 

samt á óvart hvað álagið [var] mikið. Við erum með svona stefnu að vera með opnar dyr þannig 

að fólk geti leitað til okkar, [...] mjög mikið leitað til manns, [...] verið að kalla í mann eða koma 

til manns“. María sagði mikinn stuðning felast í því að tilheyra „stjórnendateymi“ en 

verkaskipting væri flæðandi því „við skiptum ekki hreint með okkur verkum. María tók fram 

að staðan væri metin og við „skiptum með okkur verkum á fundum. Ekkert endilega að 

deildarstjóri s[æi]  um þetta“, heldur metið „hvernig stendur á hjá hverjum og einum hverju 

sinni“, sem gaf til kynna hversu þekkingarsviðið þarf að vera breitt en um leið horft til þess 

„hvar styrkleikarnir liggja“. Hér kemur fram skýr stefna um að hafa gott aðgengi að 

stjórnendum og þess gætt að mæta þörfum skólasamfélagsins þegar á reynir með flæðandi 

verkaskiptingu. Þetta er dæmi um verklag í anda dreifðrar forystu þar sem opið aðgengi gefur 

tóninn um óhefta samræðu og lausnaleit. 

Vísbendingar voru þó um að álagið gæti verið yfirþyrmandi í slíku verklagi og því 

mikilvægt að huga að innra jafnvægi hvers og eins. Í því samhengi sagði María frá upplifun 

sinni hvað varðar breytingu á samskiptum hjá  „fólki sem ég hafði unnið með sem jafningi“. 

María lýsti því með áhyggjusvip hvernig hún „sá samstarfsfólk í nýju ljósi“, en tók skýrt fram 

að „maður veit alveg að fólk ætlar ekkert að vera dónalegt“. María upplifði að „viðmót sumra 
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breyttist gagnvart [sér]“ við það að vera „komin hinu megin við borðið“. María var hugsi „held 

ég sé ekki að koma öðruvísi fram við fólk, [...] held ég hafi ekkert breyst“. María andaði djúpt 

og sagði: „Maður verður bara að passa í þessu eins og kennarastarfinu, [að] ef maður ætlar að 

taka þetta allt í hjartað og fara með það heim, [...] þá endist maður ekki lengi“. María sagði 

hljóðlega „ [ég] þarf svolítið að kyngja og láta þ[etta] yfir [m]ig ganga“. Hér opinberast hversu 

krefjandi og flókin samskipti geta verið en þróun fagmennskunnar felur í sér að finna faglegan 

farveg á slíkum óvæntum atvikum og þar getur fagleg leiðsögn veitt góðan stuðning. 

4.5.3 Frá ráðum til leiðsagnar 

Nína tók fram að „yfirleitt [væri hún] að stýra leiðsögninni inn í teymin sem [væru] að koma, 

[...] reyni að vera með puttana í öllu [...], v[ita] svona hvað er að gerast“. Nína sagði það góða 

tilfinningu að vera í samstarfi með kennsluráðgjafa sem hefði: „þessa sameiginlegu sýn [...], 

[væri] ekki að segja hluti sem við [værum] ekki sammála. Ég finn alveg fyrir reynslunni hjá 

henni og ég finn fyrir viðhorfi sem, [...] ég tengi við“. Nína dró hér fram mikilvægan eiginleika 

í leiðsögn þar sem ráðgjafi skynjar skólasamfélagið og setur sig í spor þeirra sem þar starfa. 

Nína tók sérstaklega fram að „[hún gæti] alveg rætt málið við kennsluráðgjafa, [...]  

finnst mjög gott að fá kennsluráðgjöf inn þegar [hún sæi] að vandamálið [væri]  stærra. Þegar 

kennsluráðgjafi kemur inn þá hlustar fólk öðruvísi [...], [kennsluráðgjafinn] getur sagt hluti sem 

við getum ekki alltaf sagt“. Ráðgjöf gegndi að mati Nínu mikilvægu hlutverki í að víkka 

sjóndeildarhringinn og fá hlutlausa sérfræðinga með inn í samræðuna. Nína sagði að reynsla í 

skólanum sýndi að „kennarar [væru] líka sjálfir ófeimnari við það, [...] [að] treysta 

kennsluráðgjafanum, [...] snýst alltaf mikið um traust“. Nína upplifði að kennarar „[væru]  

kannski að fá ráðgjöf um það sem þeir vita [...], [væri] ekki eitthvað nýtt, [...] en [...] [það væri] 

bara styrkur[...], [að] fá fleiri augu og [...] að eiga þetta samtal“. Hér birtist viðhorf sem byggir 

á að lausnin fæðist í samtali fagfólks í stað uppskrifta frá kennsluráðgjafa.   

Nína benti á mikilvægi þess að leiðsögn væri vel tímasett og í takt við það sem væri 

aðkallandi hverju sinni: „Vill ekki nýtast manni mjög vel það sem maður er ekki akkúrat að nota 

þá stundina, þegar maður stendur frammi fyrir [áskorun], þá leitar maður sér ráðgjafar“. Hún 

dró fram mikilvægi þess að fagleg leiðsögn væri sem mest innbyggð inn í daglegt skólastarf 

með ígrundun og samræðu faghópa í stað íþyngjandi pakkalausna sem hafa litla tengingu við 

aðstæður í skólastarfinu. Slík samræðumenning er líklegri til að móta skapandi lausnir í takt 

við sameiginlega sýn skólasamfélagsins.  
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María vakti athygli á breyttum viðhorfum til leiðsagnar en hennar tilfinning var „að það 

h[efði] verið svolítið hérna áður [fyrr], meira þannig að ef það var eitthvað að þá kom einhver 

neyðaraðstoð“. Slík vinnubrögð hafa skírskotun í læknisfræðilega sýn sérkennslumódelsins þar 

sem kennsluráðgjafi mætir með lausnina án samráðs við hlutaðeigendur. Starfsþróunin verður 

lítil í slíkum aðstæðum þar sem hlutdeild í lausnaleitinni er ekki fyrir hendi. 

María sagði jafnframt að „[við] höfum alveg nýtt okkur það vel“, að fá kennsluráðgjafa 

„til að koma og til dæmis að fylgjast með börnum í aðstæðum og ráðleggja í kjölfarið, [...] 

varðandi námsaðstöðuna“. Einnig „verið dugleg að nýta okkur að geta kallað til fólk“ til að 

koma „reglulega á fundi með kennurum, [...] til að [ræða] málin og [...] veit[a]  þeim leiðsögn, 

[...] hvernig betra [væri]  að gera hluti og ýmislegt“. Verklag leiðsagnar virðist vera að þróast í 

átt að aukinni samræðumenningu í anda lærdómssamfélags þó orðalag Maríu litist enn af 

þeirri hugmynd að ráðgjafi sé alvitur sérfræðingur sem geti komið með lausnina. 

María sagði af djúpri visku reynslunnar: „Þetta starf er þannig, [það] er svo mikið 

álagsstarf“ og því væri nauðsynlegt „að geta hitt einhvern og blásið, [...] f[á] að tala um og 

koma frá sér, [...] áhyggjum sínum“. María rifjaði upp góða reynslu af leiðsögn frá 

kennsluráðgjafa. „Ég þurfti aðeins að leita til hennar, [...] því ég lenti í samstarfi, [þar sem voru] 

hlutir sem þurfti að fínpússa, og  [við] þurftum að fá með okkur ráðgjafa inn í það“ sagði María 

hljóðlega og skynja mátti að aðstæður höfðu reynt á og bætti við hugsandi að „fólk g[æti]  

alveg haft mjög stuðandi áhrif hvert á annað ef það passa[ði]  ekki saman“. Vísaði í því 

samhengi á ábyrgð stjórnenda í að búa til teymi „ef [stjórnendur setja]  mjög ólíkar manneskjur 

saman“, þá gæti það farið illa. Góð tengsl á milli samstarfsaðila eru eftirsóknarverð og að sama 

skapi er það mikilvægt í teymisvinnu að meðlimir búi yfir ólíkum eiginleikum til að draga fram 

það besta í teyminu. Hinsvegar er ekki æskilegt að þessi tengsl verði að mjög djúpum 

vináttusamböndum því þá er hætt við samsömun hugarfars sem dregur úr hæfni til að ígrunda 

með gagnrýnum augum um fagleg álitamál.  

4.5.4 Þróun fagmennsku 

Nína sagði af öryggi:  „Ég lærði fljótlega að treysta mikið á sjálfa mig“ og rifjaði upp þegar hún 

hóf sinn kennsluferil og „það var engin, [...] ég var bara ein“. Nína nefndi að um vorið kom 

skólastjórinn og sagði:  „ég var sko alltaf stærðfræðikennari, [...] hann var bara ekki búin að 

segja mér það, [ég] vissi það ekki, [en] hefði getað leitað til hans“. Nína tók fram að það hefði 

ekki  „v[erið] svo mikið hér áður fyrr, og vísaði þar til aðgengis að ráðgjöfum, [...] [það] voru 
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eiginlega bara samkennarar“ sem hægt var að leita til. Nína dró hér fram hversu mikilvægur 

„styrkurinn af samkennurum“ var því „utan frá var kannski ekkert svo mikið“ um leiðsögn að 

ræða, „helst bara [í gegnum]  þróunarverkefni“ og því var það „nýtt fyrir [henni]  að geta leitað 

til einhvers annars“. Orð Nínu gefa til kynna þá þróun sem hefur orðið varðandi aðgang að 

faglegri leiðsögn. Nína lagði áherslu á að mikilvægast í hennar huga og hefði í raun kennt henni 

mest væri „að horfa á hvert barn og [...] [skoða] á hvaða leið það er“. Hún sagðist leggja sig 

fram um að „mæta því þar, v[æri] ekki að steypa öllum í sama mót“. Nína tók fram að: 

„vanlíðan g[æti] komið  [fram]“ ef nemandi upplifir að hann sé „ekki að standa þig“, [...] 

„[nemandinn] verður að finna fyrir því að [hann]  sé[...]  að ná einhverjum árangri“. Í raun er 

hægt að yfirfæra þessa sýn sem leiðarljós í leiðsögn fyrir starfsfólk. 

Hvað varðar aðgang að faglegri leiðsögn þá sagðist Nína vera í svipuðum sporum núna 

og þegar hún hóf sinn kennsluferil: „Ég myndi til dæmis vilja fá handleiðslu sem ég fæ ekki, [...] 

skil ekki af hverju við fáum ekki svoleiðis, [...] því við erum oft með mjög erfið mál“. Nína nefndi 

að þung foreldramál þar sem ofbeldi kæmi við sögu væru alltaf krefjandi og að „í gegnum þau 

væri alveg gott að fá handleiðslu“. Nína gaf hér til kynna hversu ríkt það er í skólamenningunni 

að harka af sér og gera ráð fyrir að allir bjargi sér án markvissrar leiðsagnar. 

María sagðist hafa „farið þetta svona á reynslunni, [...] smá safnar í sarpinn“ og benti á 

að í raun og veru væri „ekki mikil leiðsögn“ fyrir hana sem nýjan stjórnanda, „ekkert svona 

formlegt“. María sagðist „leita mikið til þeirra sem [væru]“ með henni „í stjórnendateymi“ en 

lagði áherslu á að „[hún héldi]  að það [væri]  svolítið gagnlegt að hitta fólk í svipuðum störfum“ 

og vísaði þar til stjórnunarstöðu. „Ég leita til minna yfirmanna, [...] þeir eru kannski að gera 

aðra hluti en ég,  [...] búnir að vera lengur“, hér má skilja orð Maríu á þá leið að reynslumeiri 

og æðri stjórnendur eigi erfitt með að setja sig í spor nýrra stjórnenda því María lagði áherslu 

á að það væri „voða gott að spegla sig með þeim sem [væru] að gera eitthvað svipað, [...] 

[væru] að upplifa sömu hluti“ með því sem mætti kalla [...] „jafningjaleiðsögn“.  

María sagðist alltaf vera að átta sig betur á að því að starfsmaður „stekkur ekkert út 

sem fullmótaður kennari, . [...] tekur nokkur ár [...]  að verða sá kennari sem maður vill verða“. 

María bætti við þetta með áherslu: „þó að maður sé búin að kenna í einhver 20 ár, [...] þá er 

ekki til eitthvað að maður sé búin að læra“. María bætti við hlæjandi „ég er orðin eilífðar 

námsmaður“ og benti á að „þegar maður er í svona framhaldsnámi þá er maður svolítið 

þvingaður inn í það, [...] að leggjast yfir rannsóknir, [...] getur nýtt ýmsar rannsóknir til að 
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styrkja sig í því sem maður er að gera“. Um er að ræða starfsþróunarferli þar sem nýjar 

áskoranir vísa veginn áfram í átt að nýrri þekkingu og færni.  

María sagði frá námskeiði sem stjórnendateymið var á „saman“, til að „efla“ okkur 

„teymið í að vera leiðtogar, [...] þora að leiða fólk áfram“. Hún tók fram að námskeiðið „hef[ði]  

reynst [...] mjög vel, [...] [ég þurfti] svolítið að berskjalda [m]ig gagnvart hinum, [...] hvað finnst 

[mér] erfitt og hvað auðvelt, [...] [var] mjög gott“, sagði María sannfærð á svip. Hér lýsti María 

áhrifaríkum vettvangi til að standa berskjaldaður gagnvart þeim venjum og skuggum sem  

flækjast fyrir í samskiptum og starfsþróun. Þetta er dæmi um leið til að öðlast áræðni og kjark 

í að þróast sem fagmaður með ígrundun á dýptina.   

4.5.5 Veruleiki stjórnenda 

Greina má að starfshættir eru að þróast í átt að opnara viðhorfi gagnvart hverskonar leiðsögn 

og ráðgjöf sem styður við og fléttar ígrundandi samræðu inn í daglegt skipulag. Grunnur að 

slíku verklagi byggir fyrst og fremst á trausti og samlíðan á þörfum hvers skólasamfélags og 

þeirri hugmyndafræðilegu sýn sem einkennir starfið. Þetta eru jákvæð skref í átt að heiltæku 

skólastarfi þó greina megi skort á faglegri leiðsögn til millistjórnenda og aðkoma ólíkra faghópa 

sé óskýr hvað varðar virka þátttöku í skólaþróun. Stjórnendur með farsælan kennsluferil og 

brautryðjendur hvað varðar faglega innleiðingu kennsluhátta rekast á hindranir hvað varðar 

innra samstarf  í nýju hlutverki. Aukin þrýstingur um ábyrgð og lausn daglegra úrlausnarefna 

skyggir á eftirfylgd með faglegri innleiðingu og skólaþróun. Það opinberast skýrt hversu flókið 

það er hjá meðrannsakendum að halda stöðu sinni gagnvart kennarahópnum sem faglegir 

leiðtogar í daglegu amstri skólastjórnunar. 

4.6 Þverfagleg sýn 

Umsjónarkennarar lofa aukna teymisvinnu sem hefur gefið þeim nýja sýn á starfshætti og um 

leið kjark til að brjótast út úr hefðunum og fara nýjar leiðir, á meðan sérkennarar og 

þroskaþjálfar eru fastir í viðjum einangrandi kennslurýmis og starfshátta. Stjórnendur hafa 

skýra sýn á skólaþróun en skortir jafnvægi í amstri hversdagsins til að hafa yfirsýn yfir alla 

þræði sem faglegir leiðtogar. Vísbendingar eru um að  þróunarverkefni fari af stað án 

ígrundunar og undirbúnings í skólasamfélaginu. Hindranir snúa að skorti á að stilla saman 

strengi í átt að sameiginlegri sýn allra faghópa með faglegri leiðsögn. Kennsluráðgjafar 

skólaþjónustu virðast gegna lykilhlutverki í faglegri leiðsögn til faghópa sem ber merki þess að 
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vera að þróast í átt til gagnvirkrar leiðsagnar í stað einhliða ráða. Sterkar vísbendingar eru um 

að gagnvirk samræða til lausna sé verkfærið sem umsjónarkennarar nýti markvisst sín á milli 

en jafnframt þörf á að móta leiðir til að opna samræðuna með fleiri faghópum  

Sýn og veruleiki faghópanna gefa til kynna að skortur sé á ígrundaðri samræðu faghópa. 

Hér er því skapaður vettvangur fyrir þverfaglega rýni til að dýpka sýn á veruleika faghópanna 

með því að fá fleiri raddir meðrannsakenda inn í samræðuna eins og lýst er í Töflu 6. Í hópinn 

bætast tveir kennarar og tveir stjórnendur. Ásta er grunnskólakennari og hefur starfað lengst 

af sem faggreinakennari. Hún er núna umsjónarkennari í Laxnessskóla auk þess að sinna 

ýmsum leiðtogaverkefnum. Guðni er faggreina- og sérkennari í Vigdísarskóla og er með 

áratuga kennslureynslu á grunn- og framhaldskólastigi. Agnes er að fóta sig í nýju 

stjórnunarhlutverki í Laxnessskóla,  en er þó ekki hluti af stjórnunarteymi. Agnes hefur sinnt 

umsjónar- og sérkennslu um árabil. Svava er skólastjóri í Vigdísarskóla og sinnir jafnframt 

faggreinakennslu. Svava hefur áratuga kennslu- og stjórnunarreynslu.  

4.7 Vörður um verklag 

Tækifæri umsjónarkennara til ígrundandi samræðu við aðra faghópa innan og utan 

skólasamfélagsins virðist vera drifin áfram af tilfallandi úrlausnarefnum í stað samræðu sem á 

tryggan stað í stundaskrá skóladagsins. Vilji til samræðunnar er skýr en það er verklagið sem 

er tilviljanakennt og jafnvel á skjön við þá skólaþróun sem umsjónarkennarar brenna fyrir á 

tímum aukinnar teymisvinnu. Hér er því vert að skoða nánar hvernig verklag mótar möguleika 

til starfsþróunar.  

 

4.7.1 Leiðsögn og eftirfylgd 

Ásta umsjónarkennari í Laxnessskóla hafði sterka skoðun á því hvers vegna kennsluráðgjöf 

væri ekki að virka nægjanlega vel, „það sem klikkar [væri] mjög einfalt“ og bætti við af festu 

að það væri „allt of mikið að gera hjá þessum kennsluráðgjafa“. Dró upp mynd af verklagi sem 

fólst í því að ráðgjafi kom og fylgdist með í kennslustund og var að mati Ástu „mjög fljót að sjá 

þetta“, og átta sig á hvert „vandamálið“ væri, enda „eldklár kona“. Samstarfsferlið fór að 

snúast um að „við reyn[dum]  að segja henni allt sem við [værum búin] að gera“, í framhaldi 

„set[ti]  hún upp, [...]flott prógram“. Heyra mátti á orðum Ástu að hún bar fullt traust til 
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hugmynda kennsluráðgjafans og hafði þá sýn að „hennar hlutverk [væri] auðvitað að setja upp 

prógram“. Hún benti samt á að raunin væri sú að „við reyn[dum] að segja henni að við [værum 

búin] að gera þetta oft“ og viðbrögðin væru þá gjarnan þrýstingur og sannfæringarferli um að 

„nú þ[yrfti] að gera þetta svona“. Næsta skref var að umsjónarkennarar létu til leiðast og við 

„set[tum]  allt í gang“ en án leiðsagnar „það k[om]  engin eftirfylgni, [...] engin tími fyrir hana 

að fylgja þessum [nemanda] eftir“, því kennsluráðgjafinn var „bara farinn í þrjátíu önnur störf 

einhvers staðar“. Ásta lýsti hér verklagi sem skilaði að hennar mati litlu í að bæta nám 

nemandans „þessi íhlutun virkaði engan veginn, [...] breytir ekkert hegðun nemandans“ og 

„skilaði bara nákvæmlega engu“  til umsjónarkennarateymis. Ásta var sannfærð um að „ef 

[kennsluráðgjafi]  hefði fylgt [nemandanum] eitthvað eftir, [...] hefði orðið allt annar árangur“ 

og um leið hefði hún miðlað þekkingu inn í teymið.  

Athygli vakti hér að þáttur stoðþjónustu kemur lítið við sögu í frásögn Ástu 

umsjónarkennara. Verklagið sem hún lýsti bar merki læknisfræðilegs inngrips þar sem 

kennsluráðgjafi mætir með sitt „prógram“ og vegna skorts á eftirfylgd og samtali allra aðila 

þar sem sérfræðiþekking er samþætt við staðbundna þekkingu umsjónarkennara þá verður 

engin þróun starfshátta. 

Í huga Ástu var það „mikilvægast að hafa þetta fólk hérna“, í skólanum „sem ég get 

leitað til“, varðandi „stuðning með allskonar hluti“. Bætti við að á „daglegum grundvelli þá 

[væri]  það fólkið hér í skólanum en svona þegar ég er að sækja mér námskeið eða eitthvað 

annað þá [væri] mikilvægt, [...] að geta útvíkkað“ og vísaði þar í að sækja sér þekkingu sem 

væri ekki til staðar í hennar innsta teymiskjarna eða skólasamfélaginu. Ásta var meðvituð og 

ábyrg gagnvart sinni starfsþróun þegar hún sagði „ef ég ætla að vaxa eitthvað umfram mitt 

samfélag, [...] þá verð ég að geta farið enn þá lengra og fengið nýja þekkingu“. Hún dró þetta 

saman og sagði að í raun væri „bæði alveg mjög mikilvægt“ en skilja mátti að verklag hefði þar 

mikið að segja til að skapa lærdómstækifæri. Þekkingarsköpunin sem felst í því að stækka 

umræðuna og hleypa fleirum að borðinu er hér viðurkennd. 

4.7.2 Tímabundið ferli  

Guðni var mjög jákvæður gagnvart reynslu sinni af leiðsögn og kennsluráðgjöf og sagði að „hún 

[væri] bara glimrandi góð og [hún] hef[ði] reynst [s]ér mjög vel, [...] aðgangur að flottu fólki 

sem hef[ði] komið hingað og miðlað  af sinni þekkingu, fylgt okkur á vettvangi“.  Guðni benti á 

að leiðsögnin hefði farið fram á vettvangi „þegar hlutirnir [væru]  ekki eins og þeir ættu að 
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vera“ og lagði áherslu á mikilvægi þess að ráðgjafinn gæti séð „með eigin augum hvað þ[yrfti]  

að laga eða hvað [væri] auðvelt að bæta“. Á máli Guðna mátti skilja að ráðgjöfin væri 

tímabundin: „Sundum er þetta bara eitthvert ferli, [...] málið er bara búið, [...] þegar það er 

komið inn á réttu brautina“. Guðni tók á móti ráðgjöfinni með því hugarfari „að læra af 

mistökunum“ sem hann sagði að mikið væri lagt upp með „á öllum námskeiðum“. Samkvæmt 

þessum upplýsingum var ráðgjafi sérfræðingur sem kom tímabundið og miðlaði af visku sinni 

og ráðum til Guðna án hans þátttöku í mótun lausna. Hægt að líkja við „prjónauppskrift“ sem 

Guðni fékk upp í hendurnar og átti að fylgja þangað til vandinn var leystur í takt við 

læknisfræðilega nálgun. Þetta á lítið skylt við síkvika skólaþróun, sem tekur aldrei enda og felur 

í sér marglaga úrvinnsluferli þekkingar með leiðsögn og eftirfylgd yfir í nýja hæfni og breytt 

verklag, nemendum til hagsbóta.  

Guðni var þess þó fullviss að þær aðferðir sem ráðgjöfin hefði fært honum væru 

gagnlegar. „Það [væri] heilmikill lærdómur að finna út, hvað eigum við að segja, [...] 

baráttuaðferð við hæfi hvers og eins, [...] verður svolítið kaotískt þegar þú ert að leita að réttu 

aðferðinni“. Guðni vakti athygli á að rödd skólasamfélagsins yrði þá oft hávær um að „að það 

þ[yrfti]  að gera eitthvað“.  Hér er áhugavert að greina orðræðu og orðanotkunin 

„baráttuaðferð“ sem gefur til kynna hversu krefjandi það var fyrir Guðna að aðlagast 

„uppskriftunum“ þegar það skortir svigrúm til að móta nýjar leiðir í takt við eigin reynslu og 

styrkleika. Ég las út úr þessum vangaveltum Guðna: „það er þetta að fjarlæga vandræðin eða 

takast á við þau“ að hann vilji í raun fá frið og svigrúm til að komast að rótum vandans í stað 

þess að plástra með skyndilausnum. Guðni sagði ennfremur að: „Þarna er verkurinn, þarna eru 

krakkar með eitthvað allt annað og það er þetta allt annað sem truflar mig því ég get svo lítið 

gert í því“. Hér birtist faglegt óöryggi sem fóðrað var með ráðgjöf sem byggð var á 

læknisfræðilegri sýn. Ráðgjöf sem getur virkað þveröfugt við það sem til var ætlast, dregið 

máttinn úr faglegri starfsþróun í stað þess að byggja upp. Þetta gefur til kynna hversu 

mikilvægt er að skipulag ráðgjafar til starfsþróunar og faglegrar visku sé í 

hugmyndafræðilegum takti við almenna skólaþróun. 

4.8 Vörður um bjargir 

Veruleiki sérkennara ber þess sterk merki að þeim er gert að starfa sem einyrkjar í 

skólasamfélagi sem kraumar af ólgandi skólaþróun. Sérkennarar eru settir til hliðar og tilheyra 
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vart þeirri  skólaþróun sem á sér stað í þeirra skólum, þeir eru fastir í klóm hefða um flokkun 

eftir eiginleikum og námsgreinum. Skólasamfélagið fer með þessu verklagi á mis við 

þverfaglega þekkingarsköpun sem nýst getur í námi allra nemenda. Sérkennarar gegna þrátt 

fyrir þessa einangrun veigamiklu hlutverki í úrlausn og útfærslu á námi fyrir alla. Hér er því vert 

að skoða nánar bjargir í þverfaglegu ljósi.  

4.8.1 Hugarfarið 

Greina mátti á orðum Guðna að viðhorf í skólasamfélaginu gæti hamlað viðeigandi aðlögun 

verkefna að áhugasviði nemenda. Gagnrýna röddin um það að „menn eig[i]  bara að vinna það 

sem sett [væri]  fyrir, [...] að [nemendur] þ[urfi] ekki alltaf að gera það sem [sé]  skemmtilegt“ 

var að mati Guðna að draga úr sköpunarkraftinum og tilraunum til að aðlaga námið að þörfum 

nemenda. Ég velti fyrir mér hvort það sama eigi ekki við um ráðgjöf sem styður við starfsþróun 

faghópa, verði að höfða til áhuga og sé aðlöguð að styrkleikum og reynsluheimi starfsmanna. 

Á sama tíma og við erum að leggja áherslu á að mæta fjölbreytileikanum í nemendahópnum 

erum við að gera gríðarlegar kröfur til kennara um sveigjanlega starfshætti en það getur 

skapað óöryggi og vanlíðan. Lítil samstarfsmenning í skólanum hjá Guðna virðist draga úr 

jafningjastuðningi og fjölbreytileiki starfsmannahópsins nýtist ekki heilt yfir.  

Forsenda faglegrar visku er að leita inn á við og skoða eigin hugsanir, tilfinningar og 

langanir. Slík ígrundun styður við að horft sé til styrkleika og sóknarfæra í eigin fagmennsku. 

Svör Guðna varðandi eigin styrkleika báru þess merki að um ókannað land væri að ræða og 

örlar á óöryggi að draga þá fram. Þetta birtist í ærandi þögn þar til ég tengdi styrkleikana við 

það að ná til nemenda þá opnaði Guðni sig á þessa leið: „Ég held að öðru jöfnu sé ég frekar 

þolinmóður og ég vil meina að ég sé nokkuð góður hlustandi og þá virkur hlustandi“. 

Athyglisvert er hversu erfitt var hjá Guðna að tala um eigin styrkleika sem styður þá upplifun 

mína að ráðgjöfin hafi að mestu snúið að þáttum sem ætti að laga í stað þess að beina athygli 

að styrkleikum í kennslu og markvissri starfsþróun. Þversagnirnar birtast í því að á sama tíma 

og við leggjum þunga áherslu á að virða margbreytileikann í nemendahópnum er hættan sú 

að við steypum kennara í sama mótið í stað þess að virða ólíkan stíl þeirra. Markmið 

ígrundunar er að gera sér grein fyrir og að verða meðvitaður um þá möguleika og þær 

takmarkanir sem við teljum okkur trú um í  huga okkar, við erum gjarnan fangar eigin hugsana. 

Árangursríkara er að horfa á styrkleikana og vinna út frá þeim bæði gagnvart nemendum og 

kennurum. Jákvætt hugarfar gagnvart sóknarfærum eflir fagmennsku í skólastarfinu. 
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4.8.2 Ráðaleysi  

Agnes sérkennsluráðgjafi í Laxnesskóla sagði frá tilfinningu sinni fyrir „bjargarleysi á gólfinu“ 

og fannst þörf á að allir myndu tileinka sér „að reyna að hugsa út fyrir boxið“. Henni lá mikið á 

hjarta og sagði með ákveðni að „ hér [væru] einstaka kennarar sem [virðast aldrei] fá n[æga]  

þjónustu“ og tilfinning Agnesar var að þeir vilji helst losna við nemendur og segja: „þessi 

hentar ekki alveg inn, [...] út með hann“. Heyra mátti að Agnes var ekki sátt „ég þoli þetta ekki“ 

og hennar verkefni var greinilega að „stiga á bremsuna sumstaðar gagnvart kennurum og 

foreldrum“. Agnes lagði áherslu á að hennar hlutverk og stoðþjónustu væri að vera „málsvarar 

barnanna“ og bætti við ákveðið „við erum ekki málsvarar fyrir kennara“, [heldur] fyrst og 

fremst er ég talsmaður barnanna og hef þeirra hagsmuni að leiðarljósi fram yfir aðra hagsmuni 

eins og bara kennarana“, leyndi sér ekki að hún var meðvituð um að sjónarhornið „g[æti]  

skapað konflikta“ í ljósi hugmynda um lærdómssamfélag og heiltæka nálgun í skólastarfi þar 

sem liðsheildin vinnur saman að lausnum. 

Togstreitan sem hér birtist kom þó ekki í veg fyrir að stoðþjónustan væri til staðar fyrir 

kennara þegar á reyndi „ [við] tökum erfiða foreldrafundi og slagi“ með þeim. Orðalag um 

„slagi“  gæti gefið til kynna skort á samlíðan og hluttekningu sem er eitt af leiðarljósum 

heiltækrar skólastefnu. Skynja mátti að Agnes var hugsi yfir stöðu mála og dró fram að „það 

[væri] rosalega misjafnt á milli fólks hvernig það n[æði]  að þróa sig áfram“ og fannst þörf á 

„viðhorfsbreytingu“ því oft væru málin þannig að „umsjónarkennarinn fórna[ði]  höndum“ og 

stoðþjónustan k[æmi]  „með lausnir“. Agnes taldi að kennurum „vant[aði]   fleiri verkfæri“ og 

það „vantar að ganga í takt“. Hinsvegar er það vandmeðfarið hvernig sá taktur væri fenginn 

að mati Agnesar „ [þú] ferð ekki inn á gólf að segja umsjónarkennurum til, [...] þó að þú sért 

með sérfræðimenntun“ og lagði áherslu á að það „þ[yrfti] alltaf þetta samtal, á jafningagrunni“ 

þar sem „fólk [væri] mismunandi opið fyrir hjálpinni“. Þegar Agnes rifjaði upp fyrirkomulag 

funda þá staldraði hún við hugsi og sagði: „Kannski mögulega gæti stoðþjónustuteymi verið á 

öðrum tíma heldur en hin teymin og við farið meira inn í þau, [...] mætti alveg huga að því“ og 

á henni var að heyra að hugmyndin væri að fæðast í samtalinu sem staðfestir gildi ígrundandi 

samræðu.  

Agnes hafði skýra framtíðarsýn gagnvart „stoðþjónustunni“ en þar vildi hún fyrst og 

fremst opna verklagið með það í huga að flæði samtals yrði gagnvirkara, „megi bara vinna í 

báðar áttir“. Leiðin til þess var að hennar mati: „Ég myndi halda það að fara inn á gólfið og eiga 
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samtal við fólk, [...] já, bara hlusta [eftir því hvort] eitthvað [sé, sem]  þarf að [hafa í] huga“.  

Agnes tók fram að vandinn sneri að skipulaginu og best væri „ef við hefðum einn sérkennara 

fyrir hvern árgang“, við gætum þá „haft manneskju sem hluta af teyminu“. Fram kom að 

verklagið væri þannig í dag að „við þurfum að blanda, [...] þegar við tökum krakka í 

námsverstíma þá erum við að taka úr fleiri en einum bekk í einu, [...] það [væri] hindrunin“ 

sem helgast af rótgrónu innra kerfi skólanna. Agnes var að vinna að endurskipulagningu á sínu 

starfi í þeim tilgangi að „geta haft þetta tækifæri til að fara inn á gólf og fylgjast með í 

aðstæðum“. Heyra mátti að Agnes var spennt fyrir þessu nýja verklagi: „Segir mér svo miklu 

meira en það sem kennarar segja mér“. Hér er Agnaes að gera tilraunir með að tengja 

stoðþjónustu og umsjónarkennara betur saman en greina mátti skort á samhljómi á milli 

veruleika umsjónarkennara og stoðþjónustu. 

Agnes var hugsi gagnvart þessu fyrirkomulagi með námsverin og velti fyrir sér: „Eiga 

þessir [nemendur]  alltaf að vera með æviáskrift? [...] Hvar á maður að draga línurnar?“ og var 

þá að vísa til tímaskiptinga á milli tíma í námsveri og með bekknum. Þetta gefur til kynna 

hversu fastmótuð flokkunin er og hefur lítið með tilgang náms að gera þar sem horft er til 

samþættingar og áhugasviðs eins og þróunin er í skólanum.  

Kom á daginn að Agnes hafði fengið litla innsýn inn í þróunarvinnu skólans hvað varðar 

samþættingu náms „hef ekki hugmynd, [...] veit ekkert um þetta“ og bætti við að „þessi 

hugmynd kemur síðasta vor“ og þá heyrði hún „ávæning af þessu“. Samtal um útfærslu og 

þátttöku stoðþjónustu í tengslum við þróunarverkefnið hafði því ekki átt sér stað og heyra 

mátti að Agnes hafði blendnar tilfinningar gagnvart hugmyndinni: „Þú sinnir ekkert ákveðinni 

grunnþjónustu í hópaverkefnum, [...] ég sé það ekki þannig“ sem gaf vel til kynna hversu 

mikilvægt er að varða þróunarstarf vel, áður en lagt er af stað með nýja sýn sem verður til í 

litlum hópi innan skólasamfélagsins.  Agnes dró í framhaldi fram skoðun sína á því að 

nemendur „þ[yrftu]  alltaf að koma og fá sitt svona eins og með lestur“ sem skilja mátti á þá 

leið að aðlögun náms taki mið af námsgreinum og rými í stað þess að fléttast heildstætt inn  í 

skólastarfið. Rætur læknisfræðilegrar hugsunar liggja því djúpt í hugsunarkerfi fagfólks og 

skjóta upp kollinum þegar síst skyldi.  
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4.9 Vörður um hugmyndafræði 

Þversagnir sem birtast í starfsháttum faghópa hverfast um skipulag á rými í stað tilgang náms 

í félagslegum veruleika. Fötlunargreining gefur ákveðna mynd af þörf fyrir aðlögun en fyrst og 

fremst þarf að móta viðeigandi aðstoð í takt við persónulegar þarfir hvers og eins sem stuðlar 

að virkni á eigin forsendum. Tryggja þarf öllum aðgengi að menntun án hindrana þar sem val 

um fjölbreyttar námsleiðir eru i boði óháð stofnanamiðaðri hugsun um rými. Fagleg togstreita 

þroskaþjálfa snýr að möguleikum til að aðlaga nám í heildrænum anda til félagslegrar þátttöku 

í stað hóplausna sem einkenna læknisfræðilega sýn á fötlun í stofnanamiðaðri þjónustu. 

Aðlögun náms er stöðugt ferli hugmynda um nálgun og leiðir sem þarf að hanna í samvinnu 

og í samræmi við aðstæður á hverjum stað. Hér er vert að rýna í þátt ríkjandi hugmyndafræði 

í að móta slíkan veruleika. 

4.9.1 Tilgangur og tengsl 

Heyra mátti að Agnes var hugsi varðandi starfshætti í stoðþjónustu og fannst hún sjá þess 

merki að  „ef krakkar [væru] búnir að vera alla tíð í námsveri“, þá væri eins og þau gerðu ráð 

fyrir því að ýmislegt væri „gert fyrir þau“, sem Agnes taldi að væri einhverskonar „lært 

hjálparleysi“. Á sama tíma var hún að sjá að þeir nemendur sem búið var „að halda svo vel 

utan um “ í bekkjarstarfinu sýndu hversu „fylgin sér og dugleg“ þau voru, h[öfðu] seiglast í 

gegn“. Hér birtist skýrt sá munur sem felst í því að hugsa um tilgang náms í stað þess að festast 

í fari flokkunar. Tilgangurinn og markmið námsins stýra verklagi, en staðsetning námsins, í 

hvaða rými er unnið hverju sinni yfir skóladaginn, gegnir fyrst og fremst því hlutverki að vera í 

takt við kennsluhætti sem markmiðin krefjast. Hlutverk rýmis er ekki að flokka og draga úr 

möguleikum á viðeigandi námi heldur að styðja við fjölbreytta kennsluhætti.  

Agnes benti á að þegar verið er að kynna niðurstöður úr greiningaferli þá geti skapast 

misskilningur, á milli sérfræðinga, skólafólks og foreldra, hvað varðar mat á stuðningsþörf. Hún 

vísaði þar í reynslu sína af skilafundum með greiningaraðilum „jú, jú allt gott og blessað, [...] 

[það] kemur einhver skýrsla og [það er] þulið upp úr henni“ og endað á því að draga fram 

mikilvægi þess að „hann eða hún þ[urfi]  manninn með sér“. Heyra mátti að Agnes var ekki 

sátt við svona framsetningu og fannst það ekki þjóna faglegum tilgangi og „ [væri] ekki 

raunhæft hér í skólanum“. Agnse tók fram að staðreyndin væri samt sú að þau „[væru] með 

krakka sem þ[yrftu] manninn með sér og [þau væru] að reyna að dekka það“ en lítið þyrfti til 

að raska skipulaginu og benti á að „svo k[æmu]  forföll og þá f[æri] allt af stað“ og skilja mátti 
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að þá þyrfti að færa til starfsfólk til að láta skóladaginn ganga upp og „þá [yrði] allt vitlaust“. 

Upplifun Agnesar var í takt við það tengslaleysi sem Nína deildarstjóri í Þórbergsskóla nefndi 

varðandi samskipti við greiningaraðila og þörf á þverfaglegu samtali allra aðila um 

einstaklingsmiðaða útfærslu á aðlögun og stuðningi. Heyra mátti á Agnesi að skortur á samtali 

væri hindrun í skapandi útfærslum í skólastarfi: „Stundum er þetta svo hamlandi þessi kerfi“. 

En full af eldmóð lagði hún áherslu á að við „[yrðum]  að geta talað saman kerfin“ sem lýsti vel 

hugmyndagrunni hennar í átt að heiltækri nálgun í skólastarfi sem á rætur að rekja til faglegs 

bakgrunns á heilbrigðissviði og haft hefur mótandi áhrif á hennar starfskenningu. 

4.9.2 Hreyfing á hugmyndakerfi 

Guðni var hæverskur gagnvart sinni fagmennsku og starfsþróun en dró fram sýn sína á að „það 

[væri] hægt að nálgast nemendurna“ með margvíslegum hætti, [...] það væri ekki verið að 

grúska í öllum þessum kenningum og hugmyndum ef að einhver ein leið passaði öllum, [...] 

það [væri] nú heila málið“. Reynsla Guðna í að vinna með fötluðu fólki „dýpka[ði]  

mannskilninginn sem [hann hafði] fyrir“ og taldi hann að þessi starfsreynsla utan skólakerfis 

hefði í raun haft djúpstæð áhrif á starfsþróun hans. „Held að þetta hafi bætt heilmikið við mína 

reynslu og sýn[t] fram á það að við erum hvert með sínu sniði ekki tveir hópar, annar normal 

og hinn ekki, hver og einn er eins og hann er að vissu marki“. Hér tiltekur Guðni reynslu sem 

hefur hreyft við hans hugmyndakerfi með því að fá að þróast utan við kerfislæg 

flokkunarsjónarmið skólakerfisins.  

Í tilviki Guðna hafði ráðgjöfin snúið helst að „einhverjum agamálum“ og taldi hann sig 

jafnframt í þörf fyrir að ná betri tökum á þeim, „hef alltaf einhverja þörf til að efla agastjórnun 

og skipulag“. Guðni átti í erfiðleikum með að lýsa leiðarljósi sínu varðandi agamálin og tók sér 

langan tíma til að hugsa. Eftir dágóða þögn sagði Guðni: 

„Er oftar en ekki í vanda með aga. Það er [...] á köflum minn akkilesarhæll, [...] það er 

vegna, [...] ég kalla það stundum misskilda góðmennsku og ég, [...] á erfitt með að fylgja 

jafn stífum römmum alltaf, ég gef svolítið eftir, það er verkurinn ef að [ég] fer út af 

sporinu“.  

Skynja mátti á raddblæ hans hversu þungt agamálin hvíldu á Guðna þegar hann sagði 

„verkurinn“ en það lifnaði yfir honum þegar hann sagði „en þar fyrir utan þegar vel tekst til og 

allt er í góðu, [...] þá er það engin verkur“. Guðni fylgdi hugsun sinni fast eftir og sagði: „Of 
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stífur rammi hentar mér ekki, [...] ég þarf örugglega, [...] ég þarf stífari ramma tímabundið 

minnsta kosti, [...] til að halda svona, [...] ég er nefnilega ekki þessi kössótti“. Ég skynjaði að 

Guðni var með einhverjar undirliggjandi efasemdir um eigin frammistöðu og taldi sig þurfa 

með einhverjum hætti að breyta sjálfum sér til að skila sínu, lækna verkinn. Skilja mátti orð 

Guðna á þann veg að hann teldi sig hinsvegar eiga erfitt með að fylgja svona tilbúnum 

prjónauppskriftum frá kennsluráðgjafa sem gaf til kynna að ráðgjöfin var að skapa innri 

togstreitu í faglegu hugmyndakerfi  hans.    

4.10 Vörður um lausnaleit 

Stjórnendur standa frammi fyrir faglegri áskorun dag hvern þar sem þeir leita leiða við að flétta 

eftirfylgd með þróunarstarfi inn í dagleg verkefni með viðeigandi faglegri leiðsögn. Skólaþróun 

er ekki línulegt fyrirbæri heldur suðupunktur ólíkra hugmynda sem skapa þarf sátt um með 

sameiginlegri sýn. Greina má jákvæð teikn á lofti hvað varðar opnara skólasamfélag gagnvart 

faglegri samræðu og starfsháttum sem styðja við samræðumenningu þó hún nái ekki enn að 

flæða óhindrað á milli faghópa. Þetta virðist valda togstreitu og jafnvel mótstöðu í 

skólasamfélaginu sem birtist í flóknu samskiptamynstri sem viðheldur kerfislægum 

flokkunarhugmyndum þvert á hugmyndir um heiltæka skólaþróun. Vísbendingar eru um að 

móta þurfi verklag svo þverfagleg lausnaleit verði innbyggð inn í stjórnskipulag skólans og 

styðji við liðsheild í lærdómssamfélagi. Hér er því vert að skoða nánar þá þætti faglegrar 

leiðsagnar sem styðja við þverfaglega lausnaleit.  

4.10.1 Þróun lausna 

Svava, skólastjórnandi í Vigdísarskóla, upplifði sterkt hversu einangruð hún var í 

skólasamfélaginu „fólk er hér hópur en ég er eyland“. En hún þráði jafnframt tíma til að „sitja 

hérna og hugsa“. Lenging á viðveru starfsfólks á vinnustað dró úr þessum gæðastundum. 

Streituvaldur í hennar starfi var að halda í mannauðinn „mig dreymir um að halda 

mannskapnum, halda mínu flotta fólki“. Fundað var vikulega í skólanum þar sem Svava lagði 

áherslu á faglega umræðu þar sem hún sagðist reyna „að koma þeim inn í okkar 

hugsunarhátt“. Orðalag hennar gaf vísbendingu um að gagnvirk samræðuhefð væri takmörkuð 

við innleiðingu á gildum skólastarfsins. 

Svava nefndi að tímastjórnun og tímaskortur væri að hindra möguleika til starfsþróunar 

og möguleika hennar til að styðja við kennslufræðilega þróun í skólastarfinu „þó að það [væru]  
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ekki jafn mörg börn [hérna] þá [ætti hún] að gera allt“. Svava nefndi að ábyrgð hennar væri 

mikil: „Stjórnendur eiga að stýra og innleiða en hvaða stuðning fá stjórnendur?“. Skynja mátti 

á orðum Svövu að hún væri undir töluverðu álagi og hefði þörf fyrir markvissari stuðning. Svava 

tók dæmi um góðan stuðning:  „Eitt það besta sem gerðist núna nýlega var að barnalæknir og 

sálfræðingur komu saman hingað, [...] það var æðislegt, [...] við fengum mikið út úr þeim með 

barn sem við vorum í miklu basli með, [...] alveg dásamlegt“. Þverfagleg leiðsögn var að hitta í 

mark að mati Svövu og sýnir þetta hversu dýrmætt það er að skapa tækifæri og vettvang þar 

sem ólíkir faghópar hjálpast að og miðla þekkingu sín á milli, nemendum til heilla.  

Í máli Svövu kom fram að skólaþjónustan veitti góðan stuðning „[væri] rosalega dugleg 

að styðja við okkur, þjónustan [væri]  komin nær“ og lagði áherslu á að það „[væru]  fundir 

með skólastjórum“, sem hefðu reynst vel „ef eitthvað k[æmi] upp á“. Svava dró fram hversu 

viðkvæmt skólasamfélagið væri gagnvart málum þar sem allir þekkja alla og þá væri mjög gott 

að geta leitað aðstoðar hjá hlutlausum aðilum skólaþjónustunnar. Hér mátti heyra að Svava 

mat það vera kost að fá utanaðkomandi ráðgjafa sem væri hlutlaus og tengdist ekki 

samfélaginu. Leiðsögnin virðist þarna byggjast á samvinnu í þróun lausna ólíkt því sem raunin 

var hjá Guðna faggreinakennara í sama skóla. 

Greina mátti að Svava var þess meðvituð að samstarfsmenning væri ekki sterk þegar 

hún sagði að það væri mjög mikilvægt að nemendur myndu sjá að kennarar gætu „unnið 

saman, þrátt fyrir að þau upplifi að við [værum] ekki sammála, [þau væru] svo næm“. 

Þróunarverkefni skólans var vettvangur samvinnu kennara þar sem þeir undirbúa samþætta 

kennslu í nokkur skipti yfir skólaárið. Þegar hún var spurð um það hvort þessi vinnubrögð væru 

að smitast inn í kennslustofuna þess á milli sagði Svava: „Já, ég hef aldrei hugsað þetta svona“. 

Hér kemur fram vísbending um að metnaðarfullt þróunarstarfið sé vannýtt til að styðja við 

samstarfsmenninguna.  

4.10.2 Siðferðileg álitamál 

Ákveðna togstreitu mátti greina hjá Guðna gagnvart ráðgjöfinni því á sama tíma og hann taldi 

engan vafa á að hún hefði styrkt hann í starfi þá sagði hann:  „Ég hef ekki brotnað neitt niður,  

ég hef séð það að margt hef ég gert gott og allt það“. Hann dró fram hversu vandmeðfarið er 

að veita faglega leiðsögn því hún gegnir mikilvægu hlutverki í starfsþróun í átt að aukinni 

fagmennsku. Ráðgjafi þarf að búa yfir faglegum styrk til að leiðbeina fullorðnu fólki. 
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Guðni dró fram hversu krefjandi væri að mæta flóknum siðferðilegum úrlausnarefnum 

í skólastarfinu því þó að hann teldi að hann væri „nokkuð þokkalega klár[...] í faginu, [...] að þá 

[væri] hitt alltaf svona viðvarandi og það [væri] aldrei búið, [...] við þ[yrftum] öll að líta á það 

að við [værum] ekkert fullnuma“. Guðni var hér að vísa í þörfina fyrir fjölbreytta nálgun og 

visku til að mæta samskiptalegum áskorunum í margbreytilegum nemendahópi. Vörðuð 

ígrundun er verkfæri til að skerpa á sínum gildum og öðlast aukna hæfni til að takast á við 

óvænt atvik skóladagsins. Fagmennskan birtist í því að starfsmaður lærir af reynslunni á 

meðvitaðan og skipulagðan hátt. Algengt er að ígrundun verði yfirborðskennd og snúi helst að 

aðstæðum, umhverfi og hegðun annarra.  Guðni sagði jafnframt: 

„Mér finnst þetta vera ákveðið vanmetið eins og krakkar sem eiga við 

hegðunarvandamál að stríða, [...] er ekki af því að kennarinn sé leiðinlegur, [heldur] 

megi rekja mjög mikið til utanaðkomandi aðstæðna, hvort sem er í samfélaginu, hjá 

foreldrum [eða]  í samskiptum krakkana innbyrðis“. 

 Hér mátti greina togstreitu viðmælanda við að finna jafnvægið í að mæta ólíkum þörfum, 

eignarhaldi á vandanum og lausn hans. Hér er ljóst að kennarar og stjórnendur standa frammi 

fyrir  krefjandi siðferðilegum álitamálum í daglegu skólastarfi. Togstreitan innra með starfsfólki 

snýst gjarnan um að finna jafnvægið á milli þess formlega og þess mannlega sem getur verið 

skýringin á flóknum samskiptamynstrum þegar álagið nær yfirtökum. 

4.10.3 Tímasetning leiðsagnar 

Skilja mátti á orðum Ástu í Laxnessskóla hversu mikilvægt var í hennar huga að hafa gott 

aðgengi að stjórnendum til að geta óhikað rætt faglegar hugleiðingar. Slíkt verklag „gerði það 

að verkum að maður var alltaf velkominn“ og skapaði aukin tengsl við stjórnendur og 

auðveldara [var] að viðurkenna að „vera ekki með allt á hreinu, gerði að verkum að ég var 

óhrædd[ari] við það“. Ásta átti því greinilega auðveldara með að fá samtal um það „sem þurfti 

að leita aðstoðar með“ og lagði áherslu á „þeir sem ég leita til eru með þessa þekkingu, [...] 

hafa brunnið fyrir akkúrat þessu og smitað yfir í okkur hin“. Þessi sýn Ástu rímar við stefnuna 

sem María í Laxnessskóla lýsti varðandi opin aðgang að stjórnendum. 

Önnur leið sem Ásta nefndi hvað varðar aðgang að faglegu samtali var að geta kallað 

til stjórnanda inn í samtal með teyminu: „Ég get bara hringt í hana eða sent henni póst, [...] 

[og spurt] nennir þú að koma?“  Heyra mátti að þetta verklag gafst vel þegar innleiða átti nýtt 

verklag sem allir voru óvissir og óöryggir með „hún sest niður með okkur, [...] alltaf tilbúin að 
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hlusta“ kallar eftir okkar hugmyndum, „af hverju viltu hafa þetta svona? [...] hvað ertu að 

hugsa? [...] útskýrðu þetta“. Mikilvægur punktur var að hún „segir líka aldrei, [...] nei, þetta er 

rangt hjá þér“. Fagmennskan birtist hér í hnotskurn og Ásta ítrekaði að „það skiptir máli að sá 

sem er að veita mér ráðgjöf hafi vit á því sem við erum að tala um“. 

Ásta upplifði „auðmýkt hjá stjórnendum skólans í að sækja í sérfræðinga og þekkingu, 

[...] [henni fannst] það styrkleiki“. Greina mátti jákvæð viðhorf Ástu til leiðsagnar: „Að vera 

ekki feimin við það, [...] við erum alveg tilbúin að læra, [...] hvað við getum gert betur“. Ásta 

lifði sig inn í frásögnina og heyra mátti að hún var ánægð með leiðsögnina sem hún taldi vera  

„fagleg fram í fingurgóma og pirra[ði hana] mjög oft því [ráðgjafinn vildi] ræða öll mál“ tók 

Ásta fram á léttu nótunum. Bætti við að samræðan yrði til þess að teymið næði að „komast að 

niðurstöðu, [...] sem [væri] geggjað“. Hér lýsti Ásta leiðsögn sem var vel afmörkuð og tímasett 

og sá sem veitti leiðsögnina „leiðbein[di] eftir óskum“ sem kallaði á að teymið þurfti að ræða 

saman og vita hvers það óskaði.   

Í því samhengi rifjaði Ásta upp óvænta stöðu sem teymið upplifði fyrr á skólaárinu. 

„Hélt við myndum deyja, [...] við gátum aldrei unnið, [...] vorum alltaf að fá ráðgjöf“. Skilja 

mátti orð Ástu á þann veg að hægt væri að kaffæra teymum í faglegri leiðsögn þegar hún sagði 

að nauðsynlegt væri „að passa að það verði ekki of mikið“. Í ljósi sögu um mótbyr sem teymið 

var að takast á við mætti draga þá ályktun að verklag leiðsagnar hafi einkennst af fálmkenndu 

björgunarstarfi þar sem verið var að „dæla [til þeirra] leiðsögn og stuðningi og aðstoð“. Ásta 

var greinilega sannfærð um að margt „nýttist [þeim] rosalega vel“ en vandinn var að ekki var 

gefin tími til úrvinnslu og ígrundunar „þurftum líka tíma til að setjast og vinna“. Þessi skortur 

á úrvinnslu varð til þess að teymið upplifði að öll þessi ráðgjöf væri að keyra þær í kaf í stað 

þess að veita björgunarhring. Köfnunartilfinningin áþreifanleg í þessum orðum „nú þ[yrftum] 

við að losna við þetta fólk, [...] verðum að geta unnið í friði“. Heyra mátti á Ástu að skipulag á 

undirbúningstíma teymis var hluti af vandanum „hérna erum við tvo og tvo tíma [saman]“ sem 

gerði að verkum að lítil dýpt næst í verkið og mikil vinna færist út fyrir vinnudaginn og um 

helgar. Ásta leyndi því ekki að „besti stuðningurinn sem við g[ætum] fengið í dag“ væri að fá 

þau tíðindi að „næsta miðvikudag [væri] engin kennsla, [...] g[ætum] unnið, [...] svakaleg þörf 

á því“ hjá teyminu að fá heildstæðan tíma til að vinna saman. 
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4.11 Þverfaglegir vegvísar 

Með því að dýpka umræðuna í kringum leiðarstef faghópanna fékkst heildstæðari sýn á þau 

hugmyndakerfi sem ráða ríkjum í skólamenningunni og móta með skýrum hætti faglegt starf 

skólanna. Þá opinberast að faghóparnir hafa ólíka sýn á eigin hlutverk og gildi. Athyglisvert var 

hversu lítið umsjónarkennarar komu inn á samstarf sitt við aðra faghópa utan við teymið, aðra 

en kennsluráðgjafa, á sama tíma og þroskaþjálfum, sérkennurum og stjórnendum varð tíðrætt 

um samstarf við umsjónarkennara.  

Þungamiðja skólastarfs hverfist um umsjónarkennara og meðrannsakendur mínir voru 

til mikillar fyrirmyndar í því hlutverki. Öflugir fagmenn sem geisluðu af sjálfsöryggi í sínu 

þróunarstarfi. Með metnaðarfulla sýn sem tengja má við skólaþróun í átt að heiltæku 

skólastarfi. Á sama tíma og ég hreifst af áræðni umsjónarkennara og fagmennsku í skólaþróun 

þá skynjaði ég sterkt að ferlið afmarkaðist við þeirra veruleika og hafði lítið verið rætt út frá 

sjónarmiðum faghópa í  stoðþjónustu. Ég upplifði faglega togstreitu allra í að finna jafnvægið 

á milli innri gilda og möguleika til að starfa í þeim anda á vettvangi. Greina mátti ójafnvægi 

sem smitaðist inn í samskipti á milli faghópa sem á lítið skylt við heiltæka nálgun þar sem 

hagsmunir heildarinnar eru hafðir að leiðarljósi. Ég skynjaði ákall eftir leiðum til að skapa sátt 

með sameiginlegri sýn allra en þar virðast rótgróin hugmyndakerfi hindra vegferðina. 

4.11.1 Vegvísir um samræðumenningu  

Sjónarhornin sem birtust gagnvart vegvísi um samræðumenningu staðfesta að 

dýrmætasta verkfærið í faglegri leiðsögn til starfsþróunar er samtalið á milli fagfólks. Samtal 

þar sem ríkir traust og trúnaður til að ræða á dýptina um fagleg álitamál með víðsýni og opnum 

huga. Formlegt samtal sem styður við mótun sameiginlegrar sýnar í skólasamfélaginu. Þau 

staðfesta einnig að starfshættir eru ekki að styðja við faglega samræðu faghópa. Skýr merki 

um einhliða ferli í ráðgjöf sem gefur ekki rými fyrir ígrundandi samræðu og lokar því á 

möguleika til starfsþróunar. Kyrrstöðu er viðhaldið í starfsháttum í skólastarfi á meðan 

samræðan flæðir ekki á milli faghópa. 

4.11.2 Vegvísir um flæði þekkingar 

Sjónarhornin sem birtust gagnvart vegvísi um flæði þekkingar staðfesta opnara 

viðhorf gagnvart faglegri leiðsögn til starfsþróunar sem tengja má við félagslega sýn í 

skólaþróun en um leið koma fram þversagnir í starfsháttum sem birtast í verklagi 
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læknisfræðilegrar flokkunar. Djúpir þræðir sérkennslumódelsins opinberast í starfsháttum  

sem hindra hlutdeild faghópa í faglegri umræðu og draga þannig úr sköpunarkraftinum í 

umbótastarfi. Þetta veldur skorti á  samhljómi og hluttekningu á milli faghópa og birtist í 

þröngsýni og bjargarleysi í skólastarfinu. Tengslaleysi faghópa og kerfa dregur máttinn úr 

faglegri samræðu til starfsþróunar. 

4.11.3 Vegvísir um þversagnir og faglega togstreitu 

Sjónarhornin sem birtust gagnvart vegvísi um þversagnir og faglega togstreitu 

staðfesta að aðgengi að formlegu ígrundunarsamtali til fagmennsku er ólíkt á milli faghópa 

skólasamfélagsins. Þróun á starfsháttum sem skapa vettvang fyrir ígrundandi samræðu virðist 

ekki ná til allra faghópa sem viðheldur hefðbundnu verklagi flokkunar og dregur þar með úr 

tækifærum til þverfaglegrar þekkingarsköpunar. Heiltæk nálgun í anda félagslegra gilda um 

lýðræðislega þátttöku í skólastarfi lýtur enn í lægra haldi fyrir ósveigjanlegu og 

stofnanamiðuðu skólakerfi. Kennslurými virðist hafa meira að segja varðandi innra skipulag en 

tilgangur náms. Hugmyndafræðilegur grunnur í faglegri leiðsögn ber enn keim af 

sérkennslumódelinu en í stað þess að nemandinn sé álitinn gallaður er það fagfólk skólanna 

sem fær þau skilaboð að þeirra sé vandinn. Þetta veldur faglegri togstreitu í stað þess að styðja 

við starfsþróun til fagmennsku. 

4.11.4 Vegvísir um faglega innleiðingu starfshátta 

Sjónarhornin sem birtust gagnvart vegvísi um faglega innleiðingu starfshátta staðfesta 

að þörf sé á að móta með skýrari hætti samræðumenningu í starfsháttum og verklagi til að 

tryggja aðkomu allra fagstétta og stuðla að þverfaglegu lærdómssamfélagi í skóla fyrir alla. 

Skortur á skýru eignarhaldi og verklagi við innleiðingarstarf í átt að sameiginlegri sýn virðist 

draga úr gæðum faglegrar leiðsagnar. Álag og krefjandi samskiptamynstur í skólasamfélaginu 

flækja þróun verklags og lausna. Siðferðileg álitamál reyna á hæfni til að leiða mál til lykta með 

faglegri samræðu faghópa.  
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5 Umræða 

Rannsóknarferlið hófst á því að varpað var fram rannsóknarspurningu sem leitt hefur 

ferlið frá gagnaöflun til gagnagreiningar. Nú er komið að lokum þar sem rannsóknarspurningin 

sem leitað var svara við fær aftur sviðsljósið: Hverskonar fagleg leiðsögn er líkleg til að styðja 

við starfsþróun ólíkra faghópa í grunnskólum með tilliti til starfshátta í skólasamfélagi?  

Tilgangur rannsóknarinnar var að draga fram þverfaglegar raddir faghópa sem starfa 

innan grunnskólans til að öðlast dýpri sýn á hverskonar fagleg leiðsögn styður við starfsþróun. 

Lærdómsríkt var að fá tækifæri til að setja sig í spor faghópanna og skilja betur þeirra veruleika 

í skólastarfinu. Fagleg leiðsögn, starfsþróun, faghópar og starfshættir eru lykilhugtökin í 

rannsóknarspurningunni og leiða umræðuna sem ég dreg hér fram í átt að svörum með vísun 

í fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

5.1 Aðgengi faghópa að starfsþróun 

Ég fékk nýja sýn og skilning á skólasamfélaginu sem heild með því að kafa með 

meðrannsakendum mínum inn í þeirra hlutverk í takt við ríkjandi starfshætti í hverjum skóla. 

Ég staldra við þá sýn sem birtist mér og spyr mig hvort raunin sé að misskipting og mismunun 

sé innbyggð í stjórnskipulag skólakerfisins í takt við hugmyndir Bourdieus um ríkjandi viðhorf 

til samfélagslegs auðs (Gestur Guðmundsson, 2008; Sigurjón Mýrdal, 1992). Ég greini 

misvísandi skilaboð um virði faghópa og velti fyrir mér hvort það skýri þá tilhneigingu að vilja 

einangra faglega umræðu innan sinna faghópa og jafnvel jaðarsetja með nemendum utan við 

hringiðu skólaþróunar.   

Ég upplifði sterkt hversu ólíkar forsendur faghóparnir höfðu til að starfa í samræmi við 

sín faglegu gildi og starfskenningu. Ég greindi samhljóm hjá faghópunum um samfélagslega 

ábyrgð gagnvart gildum um lýðræðislegri þátttöku allra nemenda í takt við hugmyndir sem 

birtast á Mynd 2, um nýja sýn á skólann og námskrá (Biesta og Säfström, 2019). Ég skynjaði að 

sérkennarar og þroskaþjálfar voru í varnarbaráttu fyrir tilvist sinni og möguleikum til þátttöku 

í skapandi skólaþróun í átt að lýðræðislegri þátttöku allra nemenda. Ég varð vitni að brennandi 

hugsjón umsjónarkennara fyrir bættu skólastarfi nemendum sínum til framdráttar. 

Andrúmsloftið bar þess merki að faghópana skorti samlíðan sín á milli og hefti að mínu mati 

faglega þróun.  
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Stýringarorðræðan gaf til kynna að gildin í skólastarfi byggjast á flokkun faghópa eftir 

námsgreinum og eiginleikum nemenda og hefur mótandi áhrif á kennsluorðræðuna sem síðan 

styður við kennsluhætti sem helgast af slíkri flokkun þar sem stoðþjónusta fer að mestu fram 

utan við almenn kennslurými árganga. Orðræðan gefur til kynna ytri hindranir sem snúa að 

skipulagi á stoðþjónustu og mótast af stofnanamiðaðri nálgun í þversögn við fagleg gildi 

faghópa og hagsmuni nemenda (Biesta og Säfström, 2019; Ingibjörg Kaldalóns, 2017). 

Orðræðan opinberaði að hugmyndafræðileg sýn faghópanna gagnvart því samverkandi ferli 

hugmynda, stefnumörkunar og starfshátta sem lýst er í Töflu 2, er ekki línulegt ferli heldur 

birtast þversagnir hér og hvar. Gefur til kynna að faghóparnir eru að starfa í suðupotti 

hugmynda sem fara fram og til baka í þróunarferlinu og skortir faglega leiðsögn til að styðja 

við starfsþróun í takt við eigin gildi (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; Ingibjörg Kaldalóns, 

2017). Þetta birtist í orðræðu um félagslega sýn á tilgang náms hjá sérkennurum og 

þroskaþjálfum en vegna ytra skipulags eru starfshættir í takt við sérkennslumódelið. Á meðan 

umsjónarkennarar og stjórnendur eru að finna styrkinn í teymisvinnu í anda 

lærdómssamfélagsins en án fullrar hlutdeildar faghópa stoðþjónustunnar. 

Möguleikar faghópanna til virkrar þátttöku í þróun kennsluhátta og verklags eru ólíkir 

sem hefur áhrif á tækifæri til starfsþróunar. Helgast það fyrst og fremst af starfsháttum og 

verklagi sem dregur úr hlutdeild ákveðinna faghópa í faglegri umræðu. Stofnanamiðaður 

ósveigjanleiki í stundatöflugerð er hindrun á virkri þátttöku stoðþjónustu í teymiskennslu með 

umsjónarkennurum.  Faghóparnir sitja því ekki við sama borð gagnvart möguleikum til að taka 

þátt í virkri teymisvinnu sem rannsóknir hafa sýnt fram á styðji vel við starfsþróun og 

starfsánægju fagfólks (Ingvar Sigurgeirsson, Ingibjörg Kaldalóns, 2017).  

Fagleg leiðsögn þarf að styðja við faglegt öryggi með því að draga fram hugmyndagrunn 

og styrkleika hvers faghóps til að gera heildina öflugri. Leiða hópana saman í átt að heiltækri 

nálgun í skólastarfi og stuðla þannig að faglegu trausti og skilningi á ólíkum hlutverkum meðal 

þverfaglegra faghópa.   

5.2 Veruleikinn í starfsháttum  

Veruleikinn í starfsháttum birtist mér í rótgrónu og formföstu ytra skipulagi funda í 

umsjónarteymum, með árgöngum, deildum og kennara- eða starfsmannafundum sem virðast 
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ekki ná að styðja við eignarhald og hlutdeild faghópa með skýrum hætti í skólastarfi dagsins í 

dag. 

Þessi sýn á veruleikann gaf mér til kynna hversu mikilvægt er að móta skýrt verklag sem 

tengir fagfólk saman í samræðuna. Verklag sem gerir ráð fyrir röddum allra faghópa í faglegri 

samræðu á daglegum grunni í anda hugmynda um lærdómssamfélag (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). Bregðast þarf við þessum veruleika með því að innleiða samstarfskerfi 

sem styðja betur við þverfaglega samræðu faghópa til að taka sameiginlega ábyrgð á 

skólastarfinu (Hargreaves, 2019; Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012b).  

Ég hef styrkst í þeirri sýn að liður í því sé að beina faglegri leiðsögn nær hverju 

kjarnateymi árganga og aldursstiga til að tengja saman þá faghópa sem að starfinu koma í 

ígrundandi samræðu til nýrrar þekkingar. Vettvangur sem opnar á tækifæri til að styrkja 

heildina með því að skilja fagleg gildi hvers annars og sjá tækifærin sem gefast í samvinnunni 

til að hreyfa við og stuðla að þróun með sameiginlegri sýn (Hargreaves og Shirley, 2012; Oddný 

Sturludóttir, 2017; Radcliffe, 2012). Ég hef öðlast trú á að starfshættir og verklag í anda 

hugmynda Robinson (2018) um hjáleiðina og þátttökuleiðina geti varðað leiðina til 

starfsþróunar. Mynd 4 gefur greinargóða skýringu á því hversu mikilvægt er að gefa tíma til 

samræðu til að stilla saman strengi og komast að sameiginlegri sýn. Hjáleiðin er skammgóður 

vermir því þá er farið á mis við þá möguleika til starfsþróunar sem felast í samræðunni og 

samtalið breytist í sannfæringarferli sem tekur ekki mið af gildum allra faghópa. 

Starfshættir bera þess merki að fagleg leiðsögn sé enn hugmyndafræðilega útfærð sem 

viðbrögð við vanda sem þarf að leysa hér og nú fremur en samofin hluti af lausnaleit til að 

draga úr hindrunum í skólastarfi. Tengslaleysi á milli hópa og kerfa staðfestir þessa sýn ásamt 

takmarkaðri eftirfylgd við þá faglegu leiðsögn sem í boði er. Vert er að veita hugmyndum 

Gruskey o.fl. (2014) sem settar eru fram á Mynd 6 athygli, en þar kristallast mikilvægi samspils 

leiðsagnar og eftirfylgdar til að leiða þróun nýrra starfshátta sem hafa jákvæð áhrif á 

námsframvindu nemenda. Þetta felur í sér að skapa vettvang til að ígrunda starfshætti og 

hreyfa þannig við innri og ytri hugmyndakerfum. Með því að gára vatnið vakna efasemdir og 

vangaveltur um eigin gildi og starfshætti. Á þeim tímapunkti er mikilvægt að veita viðeigandi 

leiðsögn og eftirfylgd til að innleiða verklag í takt við nýja þekkingu og sýn (Gruskey o.fl., 2014, 

bls. 47).   
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Ég tel mikilvægt að veita aðgang að leiðsögn sem mætir fagfólki á þeim stað sem það 

er í sinni starfsþróun í takt við leiðsagnarkenninguna um lærlinginn sem verður meistari. Í Töflu 

1, má sjá leiðbeinandi vörður til að styðja við samvinnuferli teyma og ráðgjafa með markvissri 

eftirfylgd (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Starfshættir sem efla viðsýni og hæfni fagfólks til að 

starfa saman að því að móta nýjan veruleika til að þróast til fagmennsku. 

5.3 Fagleg leiðsögn á dýptina 

Ferlið frá einhliða ráðum um kennsluhætti yfir í að veita gagnvirka leiðsögn um starfshætti 

sem sagt er frá í Töflu 2 um samverkandi ferli hugmynda, stefnumörkunar og starfshátta er 

mér hugleikið. Rannsóknin gaf skýrt til kynna að fagleg leiðsögn sem meðrannsakendur lýstu 

snertir alla fleti þessa þróunarferlis og þann hugmyndafræðilega ólgusjó sem þar kraumar 

undir.  

Hér tel ég mikilvægt að staldra við og reyna að skilja þann ólíka hugmyndagrunn sem felst 

í því annars vegar að gefa einhliða ráð og hinsvegar að veita gagnvirka leiðsögn. Eðli 

læknisfræðilegs skilnings á fötlun er að draga athyglina að skerðingunni og bregðast við eftir á 

með sérhæfðri íhlutun, gefa einhliða ráð. Á meðan félagslegur tengslaskilningur á fötlun horfir 

til þess að greina fyrirfram hindranir í umhverfinu og bregðast við með viðeigandi aðlögun, 

veita gagnvirka leiðsögn. Fagleg leiðsögn í anda heiltækrar nálgunar í skólastarfi byggir á 

þessum félagslega grunni þar sem þverfaglegur hópur sérfræðinga mótar viðeigandi aðlögun 

fyrir sérhvern nemanda í samvinnuferli og með virkri þátttökuleiðsögn (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016; Rannveig Traustadóttir, 2006; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015).   

Veruleikinn sem birtist mér gaf til kynna þversagnir hvað varðar skilning á því hversu djúpt 

rætur læknisfræðilegs skilnings liggja í hugmyndakerfi grunnskólans og okkar sem þar störfum. 

Hugtakið aðlögun náms verður aldrei að viðeigandi aðlögun náms í takt við sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Sameinuðu þjóðirnar, 2007) fyrr en við skiljum 

raunveruleikann fyllilega og þar vísa ég í Mynd 1 til stuðnings, þar sem Senge (2008) leitast við 

að sýna fram á hvernig ígrundun á dýptina nýtist við það ferli. Hugmyndakerfi okkar liggja djúpt 

og því þarf að fara á dýptina í ígrundun til að ná að hreyfa við þeim og sjá heildarmyndina. 

Forsenda þess er að geta endurstillt hugmyndagrunn sinn út frá nýrri þekkingu, straumum og 

stefnum (Gunnlaugur Magnússon, 2019a; Gunnlaugur Magnússon, 2019b).  
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Í mínum huga er mikilvægt að samstarfsteymi fái faglega leiðsögn við að nýta 

ígrundunarverkfæri til að ná að fara á dýptina. Ég skynjaði á meðrannsakendum mínum að 

samræðan átti til að festast í því að finna skyndilausnir við aðkallandi vanda sem getur valdið 

stöðnun í lausnahugsun og dregið úr starfsþróun og starfsánægju. Lauklíkanið sem sett er fram 

á Mynd 8 hentar vel að mínu mati í ígrundun faghópa til að greina kjarna fagmennskunnar og 

hvað það er sem hindrar faglega framþróun. Ég lít svo á að ALACT líkanið í ígrundun sem einnig 

er frá þeim Korthagen og félögum og sýnt er á Mynd 7, gæti nýst vel í faglegri leiðsögn til 

kjarnateyma í árgangi þar sem ólíkir faghópar eru leiddir saman í merkingarbært nám í átt að 

heiltækri nálgun (Korthagen, 2014; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015; Tillema o.fl., 2015).  

Með því að ígrunda á dýptina er hægt að greina álagsþætti og samskiptamynstur sem 

geta dregið úr hæfni til að bregðast við af fagmennsku og truflað árangursrík samskipti í 

skólastarfinu (Pajak, 2011). Ígrundun á dýptina styður því á margvíslegan hátt við starfsþróun 

til fagmennsku. 

5.4 Starfsþróunartækifæri 

Í mínum huga er mikilvægt að tryggja öllum faghópum jöfn tækifæri til að þróast í starfi. 

Starfsþróun til fagmennsku er í mínum huga lærdómsferli sem felur í sér að tileinka sér 

verklega kunnáttu og víðsýnan huga í samspili við lærdómssamfélagið sem við tilheyrum. 

Samkvæmt hugmyndum Smith (2015) byggir fagleg viska á fræðilegri og hagnýtri þekkingu 

sem fæst með formlegri menntun og reynslu í starfi auk staðbundinnar þekkingar úr hverju 

skólasamfélagi. Flókið ferli sem er háð innri þáttum eins og opnu og uppbyggilegu hugarfari, 

ytri þáttum eins og faglegri forystu og aðgengi að faglegri leiðsögn. Ef þetta fer allt saman má 

vænta þess að starfsþróun leiði til víðsýni og samhugs í völdunarhúsi faglegs 

lærdómssamfélags eins og Mynd 3 lýsir (Berglind Gísladóttir o.fl.,2019; Doğan og Adams, 

2018). 

Ég tel að rannsóknin sýni fram á að starfshættir sem ég tengi við læknisfræðilega sýn og 

sérkennslumódelið dragi úr starfsþróunartækifærum í skólasamfélaginu.  Hamlandi verklag 

hvað varðar aðgang að teymisvinnu þrengir faglega umræðu og dregur úr mætti hennar í 

faglegu samhengi. Til mikils er að vinna við að gera breytingar á þessu verklagi því samkvæmt 

Robinson (2018) hefur forystuþátturinn að leiða nám og starfsþróun faghópa mikil tengsl við 

námsárangur nemenda eins og myndgert er á Mynd 5.  
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Starfsþróunarlíkan Handals og Lauvås er gagnlegt verkfæri í mínum huga sem gefur góða 

mynd af vegferðinni frá því að læra til verka, rýna í tengsl fræða og reynslu og að lokum að 

móta starfskenningu sína með því að tengja allt saman við siðferðileg gildi og viðhorf 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Í samtölum mínum við meðrannsakendur skynjaði ég þetta 

ferðalag sem myndgert er í þríhyrningi á Mynd 9, og gerði mér betur grein fyrir hversu 

marglaga þróunarferlið er í raun og veru.  Ég vil draga sérstaklega fram mikilvægi þess að huga 

að grunninum í starfsþróun sem ég tengi við þjálfun í verklegri færni þar sem tryggja þarf 

aðgang að viðeigandi björgum og eftirfylgd. Starfsmaður sem er að fóta sig á þessu stigi þarf 

góða umgjörð og skýrt verklag til að styðjast við og þar fann ég að meðrannsakendur mínir 

treystu mikið á teymisvinnu og jafningjaleiðsögn. Það vakti athygli mína hversu mikið reynslan 

var í hávegum höfð í tengslum við að læra af öðru fagfólki sem væri hokið af reynslu. Ég greini 

hinsvegar að vegna skorts á ígrundun teyma þá nýtist þessa mikla reynsla ekki alltaf til að 

dýpka umræðuna og breyta starfsháttum. Starfsþróunin á því í vök að verjast að komast upp 

á annað þrepið en forsenda þess er samvinna og fagleg ígrundun þar sem reynsla og fræðin 

eru spegluð saman. Ég skynjaði sterkt hjá þeim meðrannsakendum sem voru að taka þátt í að 

innleiða breytta starfshætti að þeir voru að ígrunda vegferð sína en þó með mismundandi 

formerkjum eftir því hvar þeir voru staddir í starfsþróun sinni. Þar kristallaðist skýrt að 

ígrundunin var fagmiðuð í stað þess að vera þverfagleg þó að breytingar á starfsháttum hefðu 

snertifleti við aðra faghópa með tilheyrandi núningi í skólasamfélaginu. Þetta kallar á breytt 

verklag og aðgang að faglegri leiðsögn þar sem ígrundunarverkfæri eru nýtt til stuðnings við 

þverfagleg samstarfsteymi. 

Ég áttaði mig á mikilvægi þess að fagfólk fái leiðsögn við að greina á hvaða stað það er í 

starfsþróunarferlinu áður en farið er af stað í innleiðingarverkefni. Ég tel að þar liggi forsendan 

fyrir því að veita viðeigandi faglega leiðsögn til þess að þróast áfram til aukinnar fagmennsku. 

Nýjar áskoranir eins og nýtt starfshlutverk kalla líka á ígrundun niður í grunninn til að greina 

starfskenningu sína sem gæti tekið breytingum með breyttri ábyrgð. Hér snýst hættan um að 

festast á fyrsta þrepinu vegna skorts á viðeigandi stuðningi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

Ég lít á faglega leiðsögn sem opið námsferðalag til starfsþróunar þar sem tækifæri gefst 

til að ígrunda eigin gildi í samspili við starfsumhverfi með varðaðri samræðu. Samtal þar sem 

ríkir traust og trúnaður er dæmi um faglega leiðsögn sem líkleg er til að styðja við starfsþróun. 

Forsenda þess að starfsþróunin verði til að auka fagmennsku í þverfaglegu lærdómssamfélagi 
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er að samræðan eigi hlutdeild og fái að vaxa í slíku samfélagi. Hér er átt við ígrundandi 

samræðu sem hreyfir við hugmyndakerfum og mótar nýja sameiginlega sýn og styður við 

fagmennsku í átt að heiltæku skólastarfi þar sem tilgangur náms stýrir ferðinni fremur en eðli 

kennslurýma. Vettvangur samræðunnar þarf að eiga staðfasta umgjörð og skýrt umboð í 

starfsháttum skólasamfélagsins með því að flétta markvissri faglegri leiðsögn inn í 

skólamenninguna. 
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6 Lokaorð 

Grunnurinn að spennandi lærdómstækifæri var lagður þegar ákvörðun var tekin um að nýta 

námsleyfi mitt á skólaárinu 2019 – 2020 í að skrifa meistararitgerð. Ég hef tekist á við þetta 

metnaðarfulla verkefni með opnum huga og auðmýkt gagnvart þeim áskorunum sem hafa 

mætt mér og möguleikum til að víkka sjóndeildarhringinn. Ég naut þess að sinna þessu verkefni 

og er þakklát fyrir að hafa getað helgað mig menntarannsóknum um stund.   

Ég lagði upp með að rannsóknin gæti nýst sem vegvísir fyrir verklag í faglegri leiðsögn í 

skólastarfi og það hefur ræst í mínum huga. Lærdómurinn sem ég dreg af niðurstöðum 

rannsóknarinnar hefur með þær efasemdir og innri togstreitu að gera sem ég kynnti í 

inngangshlutanum.  

Ég játa að innri barátta og togstreita, sem fylgir því að starfa í skólasamfélagi kerfislægrar 

flokkunar á sama tíma og þrá eftir því að tilheyra og að vera viðurkenndur sem fullgildur 

þátttakandi hefur litað huga minn.  

Ég átta mig nú betur á að flokkunarsjónarmiðin hafa greipst í hugmyndakerfi mitt þegar ég 

segi „ég lít á mig sem málsvara fatlaðra nemenda og foreldra þeirra í að tryggja viðeigandi 

aðlögun í skólastarfinu“. Grúsk mitt í fræðunum og samræða við meðrannsakendur hafa 

hreyft við hugmyndakerfi mínu og ég sé hvernig andstreymið í skipulagi skólakerfisins hefur 

orðið til þess að sýn mín hefur þrengst og hverfist um minn hóp, fötluð börn og foreldra þeirra. 

Ég tel að í raun sé hér birtingarmynd þess þegar sérhagsmunir fara að ráða ríkjum í stað þess 

að kerfið rækti með sér hluttekningu gagnvart hagsmunum heildarinnar. Í anda heiltækrar 

nálgunar er ég sem fagmaður og faglegur leiðtogi talsmaður allra sem 

tilheyra  skólasamfélaginu og þannig get ég haft áhrif á skólaþróun í átt að skóla fyrir alla.  

Áleitin spurning mín í upphafi um það hvort „mínir starfshættir væru að stuðla að jöfnuði?“ 

birtast mér nú í nýju ljósi ígrundaðrar fagmennsku. Jöfnuður snýst í mínum huga um aðgengi 

að merkingarbæru námi þar sem horft er til áhugasviðs og styrkleika í námsumhverfi sem 

mótað er í takt við innihald og tilgang náms. Ég get verið sátt innra með mér hvað það varðar 

en lærdómurinn snýr að mikilvægi þess að ígrunda tilgang menntunar áður en farið er að 

flokka nemendur eftir eiginleikum. Einnig undirstrikar hann mikilvægi þess að staldra við og 

ígrunda tilganginn með samræðu inn í innsta kjarna þverfaglegra fagteyma og stuðla þannig 

að starfsþróun í skólasamfélaginu sem styður við heiltæka nálgun í skóla fyrir alla. 
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Ég skynjaði ákall eftir leiðsögn frá fólki sem hefur „vit á því sem við erum að tala um“  og 

ég staldra nú í lokin við og velta fyrir mér um hvað þessi þekking og viska snýst sem miðla á 

með faglegri leiðsögn? Meðrannsakendur nýttu margvíslegar kennslufræðilegar nálganir í sínu 

starfi og þar liggur vissulega djúp þekking í skólasamfélaginu. Ég varð vitni að mikilli 

fagmennsku allra faghópa sem ég ræddi við og þar liggur fjársjóður af sérhæfðri þekkingu. Ég 

heyrði á meðrannsakendum mínum að fagfólk skólaþjónustu var líka að koma inn með 

miklvæga þekkingu. Skólasamfélagið skortir því hvorki þekkingu né visku en fagleg leiðsögn 

getur stutt við að draga þekkingarþræðina saman og prjónað eitthvað nýtt og skapandi úr þeim 

með samræðu þar sem ríkir traust og trúnaður. 
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Viðauki A: Upplýst samþykki 
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Viðauki B: Kynningarbréf 

Ég vil byrja á því að þakka þér kærlega fyrir áhuga og vilja til að vera meðrannsakandi í 

rannsóknarverkefni mínu sem ég stefni á að vinna á vormisseri 2020. Um er að ræða 40 eininga 

meistaraverkefni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands þar sem Anna Kristín Sigurðardóttir 

er minn leiðbeinandi. Markmið rannsóknar er að greina hverskonar fagleg leiðsögn er líkleg til 

að styðja við starfsþróun og vellíðan í starfi. Rannsóknarspurningin sem leitað verður svara við 

er: Hverskonar fagleg leiðsögn er líkleg til að styðja við starfsþróun ólíkra faghópa í 

grunnskólum með tilliti til starfshátta í skólasamfélagi?  

Áhersla er lögð á að rannsakandi öðlist innsýn og tilfinningu fyrir starfi 

meðrannsakenda og lærdómssamfélaginu sem þeir tilheyra. Leiðarljósið er að skilja og 

upplifa reynslu þeirra gagnvart starfstengdri leiðsögn og ráðgjöf í samspili við þeirra 

hugmyndafræðilegu sýn og gildi í starfi. 

Meðrannsakendur verða níu og horft er til þverfaglegs starfsmannahóps kennara, 

sérkennara/þroskaþjálfa/iðjuþjálfa/námsráðgjafa og stjórnenda sem hafa meira en fimm ára 

starfsreynslu í grunnskólum. Ég legg upp með að fá þrjá fulltrúa úr hverjum skóla.  

Hlutverk meðrannsakenda er að taka þátt í skriflegri ígrundun, samtali með 

rannsakanda þar sem stuðst er við viðtalsramma og að leyfa rannsakanda að fylgja þér eftir í 

skólastarfi hluta úr degi. 

Ég stefni á að vinna að gagnaöflun í janúar og febrúar 2020 og verklagið verður með þessum 

hætti:  

1. Skrifleg ígrundun: Gagnaöflunin snýr að bakgrunnsupplýsingum um starfsvettvang 

og starfshætti og hvaða áskoranir þú ert að takast á við. Gefur þér tækifæri til að 

undirbúa þig fyrir samtalið, koma hugsunum í orð. Þegar þú hefur lokið við 

ígrundunina vil ég biðja þig um að senda mér skjalið til baka fyrir okkar samtal. 

Skjalið fylgir hér með í viðhengi og er það læst með lykilorði til að tryggja örugga 

miðlun á viðkvæmum upplýsingum. Ég mun senda lykilorðið í öðrum pósti.   
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Skrifleg ígrundun 

Hvert er þitt hlutverk?  

Hefur hagnýt færni þín úr námi og fyrri störfum nýst í starfi? Hvaða færni? 

Hver eru þín gildi í starfi? Þitt leiðarljós og starfskenning? 

Með hvaða hætti er þekkingu og verklagi miðlað í skólasamfélaginu?  

Með hvaða hætti styðja starfshættir og verklag  við þína starfsþróun?  

Á hvaða sviði hefur þú áhuga á og þörf fyrir að styrkja þig?  

Hverskonar leiðsögn og ráðgjöf hefur þú þörf fyrir til að styðja við þína starfsþróun? 

Hvers konar leiðsögn og ráðgjöf stendur þér til boða? Við hvaða tilefni?  

Hvaða dagur og tími hentar fyrir heimsókn og samtal?  

Við hvaða aðstæður í skólastarfinu viltu að rannsakandi fái að fylgja þér eftir? 

 
2. Samtal: Í samtalinu styðst ég við nokkrar spurningar til að varpa skýrara ljósi á 

upplifun og reynslu þína af starfstengdri leiðsögn og kennsluráðgjöf. Ég óska eftir 

leyfi þínu til að fá að taka samtal okkar upp með símanum mínum til að tryggja 

nákvæma gagnagreiningu. Upptöku verður eytt að lokinni úrvinnslu.  

Viðtalsrammi og vörður til að styðja við upplýsingaöflun 

Hver er reynsla þín af leiðsögn og kennsluráðgjöf? 

Hver var hvatinn eða ástæða þess að þú fékkst aðgang að leiðsögn og kennsluráðgjöf? 

Í hverju fólst leiðsögnin og kennsluráðgjöfin? 

Hvernig upplifðir þú ráðgjöfina í tengslum við þína starfskenningu og þínar áskoranir? 

Hvaða áhrif telur þú að ráðgjöfin hafi haft á starfsþróun þína? 

 

3.    Viðvera á vettvangi: Til að fá innsýn og tilfinningu fyrir starfi þínu og 

skólasamfélaginu sem þú tilheyrir þá óska ég eftir því að fá að fylgja þér eftir á 

vettvangi fyrir eða eftir samtal okkar. Gæti t.d. verið í undirbúningi, kennslustund, 

teymisvinnu eða eftir því hvað aðstæður leyfa. 

Velkomið að hafa samband við mig til að fá nánari upplýsingar.  

Með vinsemd og virðingu, 

Kristín Björk Jóhannsdóttir 
kbj10@hi.is 

Sími: 6912411 

mailto:kbj10@hi.is
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Viðauki C: Skrifleg ígrundun 

 

Skrifleg ígrundun 

Hvert er þitt hlutverk?  

 

 

Hefur hagnýt færni þín úr námi og fyrri störfum nýst í starfi? Hvaða færni? 

 

 

Hver eru þín gildi í starfi? Þitt leiðarljós og starfskenning? 

 

 

Með hvaða hætti er þekkingu og verklagi miðlað í skólasamfélaginu?  

 

 

Með hvaða hætti styðja starfshættir og verklag  við þína starfsþróun?  

 

 

Á hvaða sviði hefur þú áhuga á og þörf fyrir að styrkja þig?  

 

 

Hverskonar leiðsögn og ráðgjöf hefur þú þörf fyrir til að styðja við þína starfsþróun? 

 

 

Hvers konar leiðsögn og ráðgjöf stendur þér til boða? Við hvaða tilefni?  

 

 

Hvaða dagur og tími hentar fyrir heimsókn og samtal?  

 

 

Við hvaða aðstæður í skólastarfinu viltu að rannsakandi fái að fylgja þér eftir? 
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Viðauki D: Vettvangsnóta 

 

Vettvangsnóta 

Hvernig er fjölbreytileikanum mætt? Fagleg viska? 

Hvernig er lærdómssamfélags menningin? Vörðuð þátttaka? 

Hvernig er verklag í samstarfi þátttakenda? Er samstarfið þverfaglegt? 

Hverskonar leiðsögn og ráðgjöf birtist á vettvangi? Ígrundun? 

Minnispunktar: 
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Viðauki E: Samtalsrammi 

 

 

 

 


