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Formáli 

Áhugi minn á náttúruvísindum hefur verið til staðar alveg frá því ég var barn. Þegar kom 

að því að hefja háskólanám var valið ekki flókið, jarðfræði við Háskóla Íslands varð fyrir 

valinu. Nokkrum árum eftir að námi lauk í jarðfræði kom upp sú hugmynd að skrá mig í 

kennaranám og bæta við mig kennsluréttindum. Kom ekkert annað til greina en að starfa 

sem náttúrugreinakennari að námi loknu. Á lokaári mínu hafði ég samband við 

leiðbeinanda minn og gaf hún mér hugmyndina af þessu verkefni. Leist mér strax vel á 

hugmyndina og er það von mín að ritgerðin komi til með að nýtast sveitarfélaginu Árborg 

til að bæta stöðu náttúrugreinakennara.  

Mig langar að þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði við gerð þessarar ritgerðar. Þá 

sérstaklega eiginmanni mínum sem sá um heimilið á meðan álagið var sem mest. Einnig 

vil ég þakka foreldrum mínum sem veittu mér vinnuaðstöðu til þess að vinna á meðan 

skrifum stóð. Án þeirra hefði þetta aldrei tekist. Einnig vil ég þakka Auði Pálsdóttur fyrir 

góða leiðsögn og þolinmæði við gerð ritgerðarinnar, þetta tók tíma en hafðist að lokum.   

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, 4. ágúst 2020 

 

Ingibjörg Magnúsdóttir 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvers konar ráðgjöf og stuðning 

náttúrugreinakennarar á unglingastigi grunnskóla í sveitarfélaginu Árborg telja að þeir 

þurfi til að efla kennslu sína í náttúrugreinum. Mikilvægt er að kortleggja hver stuðningur 

til kennara sé í raun og veru og jafnframt að skoða hvers konar stuðning þeir vilji meira 

af eða hvað þeim vanti alveg. Farið verður yfir hvað rannsóknir á sviði skólaþróunar hafa 

sýnt okkur í gegnum árin, ásamt því að fjallað verður um fagmennsku kennara og hvaða 

leiðir er hægt að fara til þess að efla þá faglega. Tekin voru viðtöl við alla starfandi 

náttúrugreinakennara í sveitarfélaginu Árborg í von um að sjá upplifun þeirra og sýn á 

náttúrugreinakennsluna. Úr viðtölunum voru svo fundin megin þemu sem skýrðu best út 

hvaða stuðning kennarar væru að fá í starfi sínu og jafnframt hvers konar stuðning þeir 

myndu vilja fá meira af. Sýndu niðurstöðurnar fram á að kennarar í sveitarfélaginu Árborg 

telja samvinnu við aðra kennara mikinn stuðning í starfi. Benda þeir jafnframt á að í 

heildina sé lítil samvinna milli náttúrugreinakennara en vilji sé til að auka hana. Þeir töldu 

sig hafa þörf fyrir sérsniðin námskeið sem nýttust þeim beint í kennslu á náttúrugreinum 

ásamt því að námskeiðin yrðu frekar færð inn í skólana. Einnig beindu þeir sjónum að 

mismunandi aðbúnaði til náttúrugreinakennslu í skólunum og mikilvægi þess að hafa 

góðan stuðning frá stjórnendum skólanna. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í 

samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna á sviði ráðgjafar og stuðnings við kennara og 

ættu því að nýtast skólastjórnendum og sveitarfélagi til þess að finna leiðir til að efla 

fagmennsku náttúrugreinakennara. 
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Abstract 

The evaluation of natural science teachers in Árborg of their own need for consultation 

and support. Interviews with lower secondary teachers 

The purpose of this research was to examine what kind of consultation and support 

natural science teachers on lower secondary school level think they need to reinforce 

their teaching in natural science. It is important to map out what kind of support teachers 

are really getting and if they think they need more support or if the support is completely 

lacking. Research on the field of school development will be revised and what they have 

shown us over the years, the professionalism of teachers will also be discussed and how 

their professionalism can be reinforced. Five natural science teachers were interviewed 

in the municipality of Árborg with hope of getting a clear description of where natural 

science stands within the municipality. From the interviews, main themes were analysed 

that best explained what kind of support teachers were getting, also if they thought more 

support was needed in their teaching and if so, what kind of support. The findings 

showed that teachers in the municipality of Árborg thought that cooperation with other 

teachers was a big support in their work. They also indicated that there was not a lot of 

cooperation between teachers but there is a will to increase it. They thought that 

customized courses for natural science would be effective, also if the courses could be a 

part of their day to day teaching it would come in handy. They also highlighted different 

facilities in schools for teaching natural science and that the support of school 

administrators was very important. As a whole, this research supports results of earlier 

researches about supporting the professionalism of teachers and should be useful for 

school administrators and the municipality to find ways to reinforce teachers and their 

professionalism.  
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1 Inngangur  

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Hlutverk þeirra er margskonar og felst til 

dæmis í kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknum og þróunarstörfum Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13) . Það segir í aðalnámskrá grunnskóla  að „gæði 

menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og 

áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum“ (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13).  

Aukin krafa er um fagmennsku og hæfni kennara og þarf nútíma kennari að vera 

fagmaður á mörgum sviðum (Amalía Björnsdóttir & Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 33). Það 

segir í aðalnámskrá að „Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, 

þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, 

menntun þeirra og velferð“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13).  

Miklar breytingar hafa átt sér stað í upphafi 21. aldar sem hafa bæði bein og óbein 

áhrif á skólakerfið og þá um leið á störf kennara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 13 – 14). Í stefnu stjórnvalda á sviði uppeldis- og menntamála er tekið mið af 

nýjustu þekkingu og áherslum sem eru í gangi  hverju sinni  í ríkjum sem við berum okkur 

saman við (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 63). Þetta kemur meðal 

annars fram í stefnu stjórnvalda í aðalnámskrá grunnskóla þar sem sex grunnþætti 

menntunar eru kynntir og gilda þeir þvert á fyrstu þrjú skólastigin hérlendis. Tíðar 

breytingar auka kröfur til kennara, bæði til þess að greina breytingar í samfélaginu og 

stefnu stjórnvalda sem og til að sníða starf skólanna að þeim á ábyrgan hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13–14). Það má líta svo á að nám kennara ljúki ekki 

við lok háskólagöngu þeirra, þess í stað safnar kennarinn að sér menntun með aðlögun í 

kennarastarfi, með leiðsögn, námi og fjölbreyttri starfsþróun alla sína ævi. Í þessari 

ritgerð verður notast við skilgreiningu Fagráðs (2016) um símenntun og starfsþróun 

kennara á hugtakinu starfsþróun. Þar segir:  

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

jákvæðrar þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með nemendum 

og skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. Hún hefur skýran 

tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og þekkingu starfsfólks skóla 

og auka gæði í starfi. (Fagráð, 2016, bls. 12)  

 Það kemur fram í kjarasamningi kennara að það sé á ábyrgð kennarans og 

skólastjórnenda að bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi 
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(Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands, 2017). Samræma skal 

símenntun kennara við starfsþróunaráætlun skólans og þær áherslur sem eru á hverjum 

tíma í umbótastarfi skólans (Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband 

Íslands, 2017). 

Nýverið birtust niðurstöður úr rannsókn sem meta læsi í náttúruvísindum hjá 15 ára 

nemendum um allan heim. Niðurstöðurnar sýna að íslenskir nemendur eru eftirbátar  

jafnaldra sinna á Norðurlöndunum. Þetta er í fjórða skipti sem niðurstöður fást fyrir læsi 

íslenskra nemenda í náttúruvísindum og hefur árangur þeirra dalað jafnt og þétt á milli 

ára. Veldur sú þróun áhyggjum. Það virðist sem svo að enn sé gjá á milli þess sem fram 

kemur í aðalnámskrá grunnskóla og því sem birtist í skólastarfi (Auður Pálsdóttir, 2019, 

bls. 101). Bendir Auður Pálsdóttir á í samantekt sinni um niðurstöður PISA 2018 að gæði 

skólastarfs standi og falli með þeim náms- og kennsluskilyrðum sem nemendum og 

kennurum er boðið upp á (Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 107). Hún bendir á að mikilvægt 

sé að reyna snúna þessari þróun við og ef marka má niðurstöður innlendra og alþjóðlegra 

rannsókna sem Ísland hefur tekið þátt í virðist forgangsverkefni vera að endurskoða 

námsefni og kennsluleiðbeiningar fyrir náttúrugreinakennara (Auður Pálsdóttir, 2019, 

bls. 107). Einnig telur hún mikilvægt að átak verði gert í starfsþróun 

náttúrugreinakennara með því að veita þeim tækifæri til þess að auka við fagþekkingu 

sína á sviði náttúrugreina ásamt því að styrkja þá og leiðbeina þeim um námsmat og 

endurgjöf til nemenda (Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 107). Auka þarf hlutfall 

kennslustunda í náttúrugreinum og jafnframt að endurskoða námskrá fyrir 

náttúrugreinar til dæmis með hliðsjón af námskrám í náttúrugreinum á Norðurlöndunum 

(Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 108 ). 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir í 25. grein sem fjallar um markmið náms 

að skilgreina skuli í aðalnámskrá ákvæði um inntak og skipulags náms í náttúrugreinum. 

Í lögunum er ekki tiltekið hvað fellur undir náttúrugreinar en þar kemur fram að í 

aðalnámskrá skuli skilgreina þekkingar- og hæfniþætti á hverju námssviði og setja skuli 

árangursviðmið um það hvenær nemandi telst hafa lokið einstökum námsgreinum eða 

námssviðum (lög um grunnskóla nr. 91/2008 gr. 25).   

Þegar fjallað er um náttúrufræði í samhengi grunnskóla eru ýmis hugtök notuð. Til að 

mynda er í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) hugtakið náttúrugreinar notað sem eitt 

af námssviðum nemenda. Í aðalnámskrá grunnskóla er hugtakið náttúrugreinar útskýrt 

sem allir efnisþættir náttúrugreinanna, það er meðal annars náttúrufræði, eðlisfræði, 

jarðvísindi, lífvísindi og umhverfismennt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 
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bls. 167). Í þessari rannsókn er hugtakið náttúrugreinar notað yfir allar greinar 

náttúrufræða sem bæði lög- og aðalnámskrá vísa til að falli undir starfssvið grunnskóla. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvers konar ráðgjöf og stuðning 

náttúrugreinakennarar á unglingastigi grunnskóla í sveitarfélaginu Árborg telja að þeir 

þurfi til að efla kennslu sína í náttúrugreinum. Tekin voru viðtöl við alla starfandi 

náttúrugreinakennara í sveitarfélaginu Árborg. Með því að rannsaka hvað það er sem 

kennarar vilja eða telja sig þurfa til þess að bæta kennslu sína er markvisst hægt að styðja 

þá faglega svo þeir séu betur í stakk búnir að takast á við auknar kröfur sem gerðar eru 

til þeirra. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði og er athyglisvert að sjá hvort 

niðurstöður þessarar rannsóknar rími við niðurstöður fyrri rannsókna á sviðinu.  

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann hátt að á eftir inngangi verður rýnt í 

náttúrugreinar í unglingastigi þar sem farið verður yfir markmið náms í grunnskóla og 

hvernig starf kennara hefur þróast í gegnum árin. Farið verður yfir rannsóknir á sviði 

náttúruvísinda og skólaþróunar og hvað niðurstöður þeirra sýna er varðar ráðgjöf og 

stuðning til kennara almennt. Næsti kafli fjallar um aðferðarfræði rannsóknarinnar, farið 

verður yfir val á rannsóknaraðferð, gagnaöflun, val á þátttakendum, ásamt öflun og 

úrvinnslu gagna. Í niðurstöðukafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar, síðan eru 

þær bornar saman við fyrri rannsóknir á sviði ráðgjafar og stuðnings til kennara í 

sérstökum umræðukafla. Í lokin kemur listi yfir heimildir sem lágu fyrir við gerð þessarar 

ritgerðar ásamt viðaukum. 
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2 Náttúrugreinar á unglingastigi grunnskóla 

Í þessum kafla er fjallað um markmið náms í grunnskólum ásamt breytingum sem hafa 

átt sér stað í skólastarfinu og þar með á kennarastarfið undanfarna áratugi. Gerð er grein 

fyrir rannsóknum á skólaþróun sem og rannsóknum á námi í náttúrugreinum í 

grunnskóla. Fjallað eru um hugtakið fagmennsku og gert verður grein fyrir því hvað felst 

í faglegum stuðningi við kennara. Þá er rýnt í hvað kennarar líta á sem ráðgjöf og stuðning 

í eigin starfi, hvert þeir leiti helst eftir stuðningi og hvers konar stuðning og ráðgjöf 

rannsóknir sýna að kennarar sækjast helst eftir. Í lokin er samantekt á fræðilega 

kaflanum. 

2.1 Markmið náms í grunnskóla 

Skólar eru menntastofnanir og er hlutverk þeirra skilgreint í lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008). Í gr. 2 má sjá að „hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri 

þróun“ (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þar kemur einnig fram að „grunnskóli skal stuðla 

að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á íslensku 

samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins við 

samfélagið, umhverfið og umheiminn“  (nr. 91/2008 gr. 2). Nemendum er skylt að sækja 

nám í grunnskóla og venja er að skólaganga barna hefjist við upphaf skólaárs á því 

almanaksári sem barnið verður sex ára og lýkur við skólaslit á 16. aldursári (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008 gr. 3). 

Lögin segja einnig að það sé hlutverk ráðherra að setja grunnskólum aðalnámskrá og 

hana þarf að endurskoðuð reglulega (lög um grunnskóla nr. 91/2008 g. 24). Hlutverk 

aðalnámskrár er að ramma inn skólastarfið ásamt því að birta heildarsýn á menntun og 

nánari útfærslu á þá menntastefnu sem felst í lögunum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 11). Í aðalnámskrá skulu koma fram 

meginmarkmið náms og kennslu, uppbygging og skipan náms, ásamt hlutfallslegri 

skiptingu tíma milli námssviða og námsgreina (Lög um grunnskóla nr. 91/2008 gr. 25). 

Námsgreinar eru mikilvægur hluti skólastarfsins en ekki markmið í sjálfu sér. Með því að 

kynna nemendur fyrir viðfangsefnum og aðferðum námsgreinanna fá þeir að kynnast 

ólíkum sviðum veraldarinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 51). Þar 

fá þeir tækifæri til að kynna sér og ræða sín á milli siði og lífshætti, þekkingu og 

hugmyndir, kenningar og staðreyndir, lögmál og reglur sem gefa lífi þeirra og umhverfi 

merkingu og tilgang (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 51). 
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Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að „náttúrugreinar stuðla að þekkingu, 

virðingu, ábyrgð og einstakri upplifun nemenda“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 167). Þar sem að við eru öll hluti af samfélagi þjóða 

þá þurfum við að vera meðvituð um að tækni, mannlegar ákvarðanir og gjörðir hafa áhrif 

á allt á jörðinni, í nútíð og framtíð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

167). Þar kemur einnig fram að það sé mikilvægt að nemendur séu vísindalæsir sem þýðir 

að þeir eiga að geta lesið texta um náttúruvísindi sér til gagns, notað í daglegu lífi hugtök 

úr náttúrugreinum, ásamt því að skilja náttúruleg og manngerð fyrirbæri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 168). Að auki kemur fram að mikilvægt sé að 

nemendur geri sér grein fyrir samspili manns og náttúru og valdi mannsins yfir tækninni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 168). Þessi þekking hjálpi 

nemendunum að verða virkir þátttakendur í samfélaginu svo að þeir verðir í stakk búnir 

að taka þátt í umræðum og geta tekið upplýstar ákvarðanir um málefni er varða tengsl 

manns og náttúru (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 168).  

Hverjum grunnskóla ber svo skylda til að gefa út skólanámskrá (lög um grunnskóla nr. 

91/2008 gr. 29). Skólanámskráin er nánari útfærsla á aðalnámskrá og er samin í samráði 

við starfandi kennara skólans og nýtist þeim við skipulagningu kennslu.  

2.2 Breytingar á starfi kennara í grunnskólum 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í upphafi 21. aldar sem hafa bæði bein og óbein áhrif 

á skólakerfið og þá um leið á störf kennara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 13–14 ). Í stefnu stjórnvalda á sviði uppeldis- og menntamála hefur verið reynt að 

taka mið af nýjustu þekkingu hverju sinni og áherslum í ríkjum sem við berum okkur 

saman við. Auka slíkar breytingar kröfur til kennara, bæði til þess að greina breytingar í 

samfélaginu og stefnu stjórnvalda sem og til að sníða starf skólanna að þeim á ábyrgan 

hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13–14). Á fyrsta áratug 21. aldar 

var aukinn kraftur settur í skólaumræðuna, á þeim tíma var opinber skólastefna 

endurskoðuð og nýr lagarammi settur. Í framhaldi af því voru gefnar út nýjar námskrár 

fyrir skólastigin þrjú (Amalía Björnsdóttir & Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 29). Sú 

menntastefna sem birtist í aðalnámskránni er reist á sex grunnþáttum menntunar: læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, jafnrétti og sköpun. Markmiðið er að þessir grunnþættir 

fléttist inn í allt skólastarf. Þeir skulu vera sýnilegir í skólastarfinu öllu og koma fram í 

inntaki námsgreina og námssviða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16–

17). Nútímasamfélag gerir margar og oft mótsagnarkenndar kröfur til nemenda. Skólar 

spila stórt hlutverk í að undirbúa nemendur undir áskoranir og verkefni sem daglegt líf 
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krefst ásamt því að hjálpa þeim að fóta sig í flóknu samhengi náttúru og samfélags, hluta 

og hugmynda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 24). Þar segir einnig 

„Nemendur þurfa að vita hvað þeir vita og hvað þeir geta og vita hvernig best er að beita 

þekkingu sinni og leikni til að hafa áhrif á umhverfi sitt og bæta það“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 25). Allar þessar breytingar gera starf kennaranna 

enn flóknara en áður og spyrja má hversu vel kennarar eru í stakk búnir til þess að takast 

á við þær. José M. Esteve (2000) dró á sínum tíma saman niðurstöður á rannsóknum á 

starfi kennara. Benti hann á að breytingar hefðu orðið á starfi kennarans síðustu 20 árin, 

starf þeirra einkenndist ekki eingöngu af því að auka þekkingu nemenda heldur hafi 

kröfur í samfélaginu aukist til kennara og þeim er ætlaði í æ meiri mæli að sinna því 

uppeldishlutverki sem heimilin áður gegndu. Að auki þyrftu þeir að takast á við hraðar 

tæknibreytingar, meiri kröfur um upplýsingagjöf, kennslu á fjölbreyttari 

nemendahópum, sveigjanlegri kennsluhætti og fleira. Nýlegar rannsóknir benda til þess 

að þróunin sé enn á svipaðri leið, ætlast sé til þess að kennarar hafi djúpa og víðáttumikla 

þekkingu á því efni sem þeir séu að kenna ásamt því að hafa góða þekkingu á nemendum 

sínum. Að auki þurfa þeir að hafa góðan skilning á notagildi rannsókna (e. reacerch theory 

practice nexus) og hafa vilja og færni til þess að viðhalda fagmennsku sinni. Mikilvægt er 

að kennarar styðji við félagslegan og andlegan þroska nemenda sinna, hlúi að 

fjölbreytileika nemenda og hugi að samstarfi kennara og foreldra svo allir aðilar séu 

samstíga og hafi þroska nemandans að leiðarljósi (OECD, 2020, bls. 26), í aðalnámskrá 

grunnskóla koma fram þessar sömu áherslur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). 

2.3 Rannsóknir á skólastarfi 

Rannsóknir á skólastarfi skipta miklu máli fyrir gæði skólastarfs því þær gefa vísbendingar 

um hvað gangi vel í starfi skólans og hvað þurfi að bæta. Skólastarf á Íslandi hefur þó 

nokkuð verið rannsakað og unnar hafa verið bæði innlendar og alþjóðlegar rannsóknir 

með þátttöku íslenskra kennara og nemenda.  

2.3.1 TALIS-rannsóknin 

TALIS-rannsóknin (The Teaching and Learning International Survey) er framkvæmd í 

fjölmörgum ríkjum OECD (Organsisation for Economic Co-operation and Development). 

Ísland tók fyrst þátt í rannsókninni árið 2008, síðan 2013 og síðast árið 2018. Rannsóknin 

er framkvæmd með svipuðu sniði í hvert sinn en áherslumunur getur verið á milli ára. 

Meðal markmiða TALIS er að byggja upp þekkingargrunn um nám og kennslu í OECD 

löndum ásamt því að veita innsýn í starfsaðstæður kennara og náms- og kennsluhætti í 
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þátttökulöndunum (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 10). Að jafnaði er úrtakið í hverju landi 

200 skólar og 20 kennarar í hverjum skóla, með þessu fást allt að 4000 svör kennara og 

200 svör skólastjóra. Á Íslandi eru innan við 200 skólar á unglingastigi og er því sóst eftir 

þátttöku þeirra allra. Í TALIS eru mjög strangar kröfur um þátttökuhlutfall landa og gert 

er ráð fyrir því að 75% kennara og 75% skólastjóra í úrtakinu taki þátt í rannsókninni 

(Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 10). Ef þátttaka einstaka skóla fer undir 50% þá voru gögn 

skólans ekki notuð (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 12). Í TALIS 2013 og 2018 var sjónum 

m.a. beint að nýliðaþjálfun, leiðsögn, stuðning í starfi, endurgjöf, starfsánægju og 

starfsþróun. Hér er starfsþróun skilgreind samkvæmt fagráði um símenntun og 

starfsþróun: „Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og 

jákvæðrar þróunar“ (Fagráð, 2016, bls. 12).  

Það helsta sem lesa má úr niðurstöðum TALIS ef litið er til starfsþróunar kennara er 

að hátt hlutfall unglingastigskennara sögðust hafa tekið þátt í formlegri eða óformlegri 

starfsþróun í skólanum sem þeir starfa í, á síðastliðnum 12 mánuðum, eða 96% (OECD, 

2019, bls. 40). Hlutfallið hefur aukist frá árinu 2013, var þá 90,7% (Ragnar F. Ólafsson, 

2014, bls. 27). 

Tafla 1  Hlutfall (%) kennara sem tók þátt í tilteknum starfsþróunarverkefnum á 
síðastliðnum 12 mánuðum, á Íslandi og Norðurlöndum, í OECD og TALIS-
löndum að meðaltali. 

 
Heimild: Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 18. 

Þegar rýnt er í íslensku samantektina á niðurstöðum TALIS (tafla 1) virðist algengasta 

form starfsþróunar hér á landi vera námskeið/málstofur þar sem þátttakendur mæta á 

fundarstað (84,9%). Til samanburðar var þetta hlutfall 70,0% í TALIS rannsókninni árið 
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2013 (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 26). Ráðstefnur um menntamál þar sem kennarar, 

skólastjórar og/eða rannsakendur kynna rannsóknir sínar eða ræða menntamál eru 

einnig algengar eru nú 62,4% (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 18) en voru 58,2% árið 2013 

(Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 26). Einnig virðast kennarar nýta sér lestur í starfstengdu 

fagefni eða 73,1% (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 18). Að mati kennara telja þeir sig hafa 

mikla þörf fyrir starfsþróun á ákveðnum sviðum og er meðaltalið í flestum tilfellum fyrir 

ofan meðaltal OECD. Helst telja kennarar að þeir þurfi á aukinni starfsþróun að halda í 

færni á notkun upplýsinga- og samskiptatækni við kennslu (21.1%), hegðun og stjórnun í 

kennslustofunni (18,9%) og námsmatsaðferðir (18,8%). Færri kennarar telja sig aftur á 

móti hafa mikla þörf fyrir starfsþróun varðandi þekkingu á námskrá, er nú 10% var 23% 

árið 2013 (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 21; Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 31). Það sem 

helst kemur í veg fyrir að kennarar stundi starfsþróun samkvæmt svörum kennara er að 

þjálfunin rekst á við vinnutíma (61,9%), virðist sú hindrum vera meiri hér á landi en á 

Norðurlöndunum (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 21) Það sama kom fram í TALIS 

rannsókninni árið 2013 (57,9%) (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 33). Lítið er um það hér á 

landi að kennarar telji sig ekki hafa fengið stuðning frá vinnuveitanda til þess að sinna 

starfsþróun og virðist stuðningur vinnuveitenda vera meiri hér og á Norðurlöndunum en 

í OECD og TALIS-löndum almennt (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 21). Þegar talað er um 

stuðning er átt við stuðning til þess að sinna starfsþróun og hvað er það sem skóli og 

skólastjórnendur geta gert til þess að auðvelda kennurum að sækja hana (sjá töflu 2).  

Tafla 2  Stuðningur vegna starfsþróunar. Hlutfall (%) kennara sem segist hafa fengið 
stuðning af tilteknu tagi vegna starfsþróunar á Íslandi og á Norðurlöndunum. 

 
Heimild: Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 19. 
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Til samanburðar við Norðurlöndin er algengara hér á landi að kostnaður vegna 

starfsþróunar sé greiddur eða endurgreiddur, 48,0% á Íslandi en 34,6% á 

Norðurlöndunum (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 19). Einnig er aukning á milli rannsókna 

á þeim kennurum sem telja að enginn hvati sé til þess að taka þátt í slíkum verkefnum 

var áður 40,7 % en er nú 44,1% (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 21). 

Kennarar voru einnig beðnir um að svara spurningum tengdum nýliðaþjálfun en 

samkvæmt TALIS er hugtakið nýliðaþjálfun útskýrt sem „viðleitni til þess að styðja við 

bakið á nýjum kennurum þegar þeir eru að stíga sín fyrstu skref innan greinarinnar og til 

að styðja við reynslumeiri kennara sem eru nýráðnir við skólann“ (Ragnar F. Ólafsson, 

2019, bls. 41). Samkvæmt nýjustu niðurstöðum TALIS (sjá töflu 3) virðist sem flestir 

kennarar fái nýliðaþjálfun hvort sem það er formleg (71,0%) eða óformleg (62,1%). 

Tafla 3 Þátttaka kennara (%) í nýliðaþjálfun, formlegri og óformlegri, á Íslandi og á 
Norðurlöndum. 

 
Heimild: Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 17. 

Algengast sé að kennarar fái óformlegri kynningu fyrir nýliða í þeim skóla sem þeir 

störfuðu þegar könnunin var framkvæmd (29,1%). Sem dæmi um algengasta 

fyrirkomulagið í nýliðaþjálfun er: leiðsögn skólastjóra og/eða reyndari kennara (76,2%), 

kynning á almennu starfi, stjórnun og skipulagi innan skólans (73,6%), skipulagðir fundir 

með skólastjóra og/eða reyndum kennurum (56,3%) (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 17). 

Með hugtakinu leiðsögn er vísað til skipulagðs stuðnings í skólum þar sem reyndur 

kennari/skólastjóri styður kennara með minni reynslu. Þetta fyrirkomulag gæti ná til allra 

kennara í skólanum eða aðeins til nýrra kennara (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 41). 

Minna er um að nýliðaþjálfun fari fram á námskeiðum eða í samvinnu og tengslum við 

aðra nýja kennara en það fyrirkomulag virðist vera algengara á hinum Norðurlöndunum 

(Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 17). Til samanburðar virtist aðeins þriðjungur kennara hafa 

tekið þátt í nýliðaþjálfun af einhverju tagi árið 2013 (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 25).  

Í TALIS rannsókninni 2013 var litið á endurgjöf til kennara. Með hugtakinu endurgjöf 

er átt við hvers konar upplýsingar sem kennari fær um kennslu sína, sem byggist á 

einhverskonar skoðun á starfinu. Til dæmis með því að fylgjast með kennslu, ræða um 

námsefni, kennsluaðferðir eða einkunnir nemenda (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 34). Af 

niðurstöðunum má sjá að íslenskir kennarar fá mun sjaldnar endurgjöf á þeim þáttum 
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sem spurt var um í könnuninni heldur en aðrir kennarar í OECD-löndum (Ragnar F. 

Ólafsson, 2014, bls. 34–36). Í samhengi við endurgjöfina voru kennarar einnig spurði að 

því hvort endurgjöfin hafi leitt til jákvæðra breytinga á tilteknum atriðum og kom í ljós 

að kennarar upplifðu nokkrar eða miklar jákvæðar breytingar á sjálfstrausti við kennslu 

(58,9%), starfsánægju (58,2%) og áhugahvöt (57,2%). Í TALIS 2018 var skoðuð trú 

kennaranna á eigin getu ásamt færni þeirra í kennslustofunni og virðast breytingarnar á 

þessu tímabili nánasts engar (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 23). Það virðist sem svo að 

starfsánægja íslenskra kennara sé mjög svipuð og á Norðurlöndunum. Þeir eru sáttir eða 

mjög sáttir við starfið þar á meðal frammistöðu sína og skólann (Ragnar F. Ólafsson, 2019, 

bls. 29). Samanburður við TALIS 2008 bendir til þess að starfsánægja sé svipuð en örlítið 

lægri en árið 2013 (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 29). 

2.3.2 Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar 

Umfangsmikil rannsókn á skólastarfi íslenskra grunnskóla var gerð á árunum 2008–2013 

og nefnist Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar. Markmiðið var að gefa yfirsýn 

yfir starfshætti í íslenskum grunnskólum við lok fyrsta áratugar 21. Aldar (Gerður G. 

Óskarsdóttir o.fl., 2014a, bls. 17). Þegar talað er um starfshætti er átt við „skipulag og 

nýtingu námsumhverfis, stjórnun og skipulag skólanna, kennsluhætti, nám nemenda, 

tengsl skóla við foreldra og grenndarsamfélag og viðhorf til skólastarfsins“ (Gerður G. 

Óskarsdóttir o.fl., 2014a, bls. 17). Gögnum var aflað í 20 skólum í fjórum sveitarfélögum 

með því að senda spurningakannanir til allra starfsmanna, nemenda og foreldra. 

Skólarnir voru heimsóttir, viðtöl tekin, vettvangslýsingar gerðar og ljósmyndir teknar 

ásamt því að rýnt var í skrifleg gögn frá skólunum og öðrum opinberum aðilum (Gerður 

G. Óskarsdóttir o.fl., 2014a).  

Rannsóknin tók til nemenda, foreldra og starfsmanna skólans en hér verður megin 

áherslan á að skoða niðurstöður sem byggjast á svörum kennara og stjórnenda skólanna 

um starfsanda, ráðgjöf og þróunarverkefni. Þegar talað er um starfsfólk skóla er átt við 

kennara, þroskaþjálfa, stjórnendur, stuðningsfulltrúa og fleiri. Þar sem sendir voru 

rafrænir spurningalistar var hægt að laga hvern lista að sérstökum hópum svarenda til 

dæmis voru sérstakar spurningar ætlaðar stjórnendum og aðrar umsjónarkennurum 

(Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014a, bls. 20).  

Starfsandi var skoðaður í rannsókninni, er hægt að líta á niðurstöðurnar sem 

vísbendingu um hversu vel starfsfólki líði á vinnustaðnum (Börkur Hansen & Steinunn 

Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 94). Virtist sem svo að starfsandi hafi almennt verið góður, 

að meðaltali voru 64% starfsfólksins mjög eða algjörlega sammála því (Börkur Hansen & 
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Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 96). Einnig var almenn ánægja með 

stjórnunarhætti, að meðaltali um 74% starfsfólksins var mjög ánægt eða frekar ánægt 

(Börkur Hansen & Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 94). 

 Sjónum var einnig beint að ráðgjöf og stuðningi sem skólastjórnar veita kennurum. 

Kom það fram að skólastjórar kjósa frekar að veita kennurum óbeinan stuðning og 

leiðsögn utan kennslustofunnar, heldur en veita þeim leiðsögn inn í kennslustofunni 

(Börkur Hansen & Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 105). Með óbeinum stuðningi er 

átt við að stjórnendur skapi frekar aðstæður sem styðja starfsþróun kennara, það er

 skapi aðstæður fyrir kennara til að meta og breyta starfsháttum sínum með samstarfi 

við aðra. Meðal annars að skapa aðstæður um kennsluskipulag, þróun námskrár eða sem 

stuðningur við þátttöku í matsverkefnum eða rannsóknarstarfsemi af einhverju tagi 

(Börkur Hansen & Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 105). Af þeim 20 skólastjórum 

sem tóku þátt í rannsókninni höfðu nánast allir hug á því að setja beina ráðgjöf á vettvangi 

inn í dagskrá sína. En oftar en ekki hafði ekkert orðið af þeim plönum sökum anna. Hér 

er skilgreiningin á beinum stuðningi, þegar skólastjórar leiðbeina kennurum á vettvangi 

til dæmis sitja í kennslustundum og gefa ráð. Skólastjórar notast helst við samtöl við 

kennara til að afla upplýsinga um símenntunarþarfir ásamt því að styðja þá og þróa í starfi 

(Börkur Hansen & Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 105). Kennarar töldu að 

skólastjórar og deildarstjórar beittu sér ekki nægjanlega mikið við þróun náms og kennslu 

og sögðu að það væri í undantekningartilvikum ef stjórnendur kæmu og fylgdust með 

kennslu kennara með það að markmiði að leiðbeina þeim (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 

2014b, bls. 327).  

Í flestum viðtölum við kennara var leita eftir því hvort þeir hefðu verið þátttakendur 

í einhverskonar þróunarverkefni eða umbótastarfi. Kom í ljós að umfang 

þróunarverkefna var mis mikið eftir skólunum en bentu niðurstöðurnar til þess að í 

flestum skólum væru kennarar að fást við einhverskonar þróunarverkefni. Sem dæmi má 

nefna þróunarverkefni í teymiskennslu, faggreinakennslu í neðri bekkjum grunnskólans, 

verkefni tengd endurskoðun námsmats og útikennslu (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, 

bls. 148). 

Lesa mátti úr svörum kennara að þeir væru ekki alls kostar ánægðir með kennsluhætti 

þar sem bein kennsla er ráðandi og nemendur eru þiggjendur en slíkir kennsluhættir voru 

algengir hjá kennurum í þátttökuskólunum. Jafnframt mátti greina að kennararnir höfðu 

mikinn áhuga á að beita öðrum aðferðum oftar (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014b, bls. 

342). Benda þau Gerður og félagar á að mikilvægt sé að sinna þessu kalli kennara með 

aukinni símenntun og stuðningi. Mikilvægt sé að styrkja starfsþróun kennara svo þeir séu 
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betur í stakk búnir að mæta þeim væntingum sem breyttur skóli á 21. öldinni býður upp 

á (Gerður o.fl., 2014b, bls. 342). 

2.3.3 Nýliðun og bætt starfsumhverfi grunnskólakennara 

Á haustmánuðum árið 2016 samþykkti skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar tillögu 

meirihluta ráðsins um að hefja vinnu við að móta tillögur til að mæta þeim vanda sem 

fækkun og brotthvarf á kennurum hefur valdið, ásamt því að reyna að vinna gegn 

fyrirsjáanlegum kennaraskorti í náinni framtíð (Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur, 2017). 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar ákvað að kalla til rýnihópa kennara í öllum 

grunnskólum borgarinnar til þess að kanna starfsumhverfi kennara (Birna Sigurjónsdóttir, 

2017). Rýnt var í starfsaðstæður grunnskólakennara í Reykjavík og komu fram skýrar 

niðurstöður um þætti sem valdið hafa kennurum auknu álagi í starfi ásamt ábendingum 

um úrbætur (Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur, 2017).  

Birna Sigurjónsdóttir (2017) tók sama skýrslu um niðurstöður rýnihópanna og fjallað 

verður um helstu niðurstöður er líta að ráðgjöf og stuðningi við kennara hér að neðan. 

Tóku 36 skólar þátt og úr hverjum skóla voru valdir 7–8  fulltrúar kennara til að taka þátt 

í rýnihópum og byggja þessar niðurstöður úr svörum kennara úr rýnihópaviðtölunum. 

Kennarar voru spurðir hvort breytingar á starfinu hefðu átt sér stað á síðustu tveimur 

árum og nefndu flestir kennarar vinnumatið, lengri viðveru og aukna bindingu 

vinnutímans ásamt því að dregið hafi úr fjármagni til sérkennslu og auknum úrræðum 

fyrir nemendur (Birna Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 48). Einnig var minnst á breytingar 

tengdum nýrri aðalnámskrá og nýju námsmati ásamt meiri kröfum frá foreldrum og aukið 

aðgengi að kennurum (Birna Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 48). Til lengri tíma litið hafa 

breytingar á kennarastarfinu bæði sína kosti og galla, að mati kennara. Til dæmis eru 

kennarar opnari fyrir fjölbreyttum kennsluhugmyndum og meiri samvinnu milli kennara, 

sem sé jákvætt (Birna Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 48). Aðspurðir benda kennarar á að 

fækkun hafi verið á starfsfólki undanfarin ár og lítið aðgengi að sérfræðingum sé 

vandamál, nemendahópar séu stærri og mun meiri breidd í nemendahópnum (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 48). Þessar niðurstöður eru í raun í takt við það sem aðrir 

fræðimenn hafa bent á (Esteve, 2000; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006; Wolfgang 

Edelstein, 2008; Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014b) að starf kennara hefur tekið miklum 

breytingum í gegnum tíðina og sé orðið mun flóknara en það áður var.  

Kennarar segjast fyrst og fremst fá stuðning frá samkennurum og eru þeirra nánustu 

samstarfsmenn þeir fyrstu sem kennararnir leita til. Um fjórðungur hópanna sagðist fá 

stuðning frá stjórnendum, ýmist frá skólastjórum eða millistjórnendum (Birna 
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Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 49). Kennarar vilja fleiri fagmenntaða sérfræðina inn í skólana 

ásamt því að hafa betra aðgengi að stoðþjónustu (Birna Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 49). 

Aðeins var rætt um símenntun í viðtölunum og í 26 hópum var svarið játandi, að þeir 

hafi fengið tækifæri til að sækja símenntun sem nýttist þeim í starfi. Einnig kom fram að 

kennarar eru ósáttir við að þurfa að greiða fyrir vinnutengd námskeið úr eigin vasa eða 

úr endurmenntunarsjóði kennara. Þeir vilja einnig meira samráð um símenntun innan 

skólans, að það væri gott að eiga samtal við stjórnendur um hvað stefnu eigi að taka 

hverju sinni (Birna Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 60). 

2.4 Rannsóknir á náttúrugreinum 

Mikilvægt er að skoða vel niðurstöður sem hafa fengist úr rannsóknum á sviði 

náttúrugreina en vísbendingar eru um að færni íslenskra nemenda í náttúrugreinum hafi 

dalað jafnt og þétt (Menntamálastofnun, 2019). Einnig má sjá í niðurstöðum úr 

rannsókninni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar að tæplega 80% nemenda 

telja það mjög eða frekar mikilvægt að læra um náttúrugreinar (mynd 1). 

 
Heimild: Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir & Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 175. 

Mynd 1  Samanburður á viðhorfum nemenda til þess hversu mikilvægt og skemmtilegt 
er að læra námsgreinar. 

Eins og þeim finnst það mikilvægt að læra um náttúrugreinar þá finnst þeim ekki jafn 

gaman að stunda námið. Með þessa skoðun nemenda að leiðarljósi er áhugavert að 

skoða hver upplifun kennaranna sé á kennslu í náttúrugreinum, hvað það er sem þeir 

vilja breyta og bæta.  
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2.4.1 Vilji og veruleiki 

Rannsóknar- og þróunarverkefnið Vilji og veruleiki beindi sjónum að stöðu 

náttúrugreinamenntunar á Íslandi á árunum 2005–2007. Megin rannsóknarspurningin 

var að skoða hvers eðlis gjáin á milli vilja stefnumótunaraðila eins og hann kemur fram í 

opinberum skjölum og raunverulegs náms í náttúrugreinum og tæknigreinum væri (Vilji 

og veruleiki, 2007).  

Vilji og veruleiki (2007) var umfangsmikil rannsókn þar sem 19 skólar á fimm svæðum 

á landinu tóku þátt. Svöruðu 105 kennarar rafrænum spurningalista, tekin voru viðtöl við 

skólastjórnendur og kennara sem kenndu náttúrugreinar, nýsköpun eða komu að 

skipulagi slíkrar kennslu. Þá voru tekin rýnihópaviðtöl við nemendur, fylgst var með 

náttúrugreinakennslu í mismunandi árgöngum og skoðaðar aðstæður og umhverfi í 

kringum skólana.  

Niðurstöður spurningalista Vilja og veruleika (2007) bentu til þess að meirihluti þeirra 

105 kennara sem svöruðu voru hlutlausir eða ósammála því að þeir ættu kost á stuðningi 

og ráðgjöf við skipulag náms og kennslu í náttúruvísindum. Jafnframt taldi meiri hluti 

svarenda að kennarar ættu að eiga kost á slíkum stuðningi. Einnig taldi meirihluti 

kennaranna að stuðningur samkennara hefði mikið að segja, bæði við að efla kennslu á 

náttúruvísindum og efla hæfni þeirra kennara sem eru óöruggir í kennslu náttúruvísinda. 

Meirihluti kennara finnst þeir fá stuðning stjórnenda skólanna og telja þann stuðning 

mikils virði. Í sumum skólum kom fram ánægja með stuðning sveitarfélaga við 

náttúrugreinakennslu, en í öðrum skólum fannst kennurum þeir fá lítinn stuðning frá 

sveitarfélaginu. Nokkur dæmi voru um að fyrirtæki í nágrenni skólans hafi veitt kennurum 

stuðning við kennslu í náttúruvísindum en dæmi um þetta eru fjárframlög, tækjakaup 

eða skipulagðar heimsóknir nemenda í fyrirtækin (Vilji og veruleiki, 2007). 

2.4.2 PISA - könnunin 

PISA-könnunin (Programme for International Student Assesment) er gerð á vegum OECD 

(Organsisation for Economic Co-operation and Development). Könnunin er lögð fyrir 

nemendur á 15. aldursári og árið 2018 tóku samtals 600.000 nemendur í 79 ríkjum þátt 

(Menntamálastofnun, 2019, bls. 8). Hér á landi er fyrirkomulag PISA-könnunarinnar 

aðeins með öðrum hætti en í flestum þátttökulöndunum. Vegna smæðar landsins er 

stefnt að því að allir 15 ára einstaklingar taki þátt (Menntamálastofnun, 2019, bls. 9). 

Megintilgangur PISA-könnunarinnar er að leggja mat á hversu vel nemandinn hefur 

tileinkað sér þá hæfni og þekkingu sem þeir þurfa á að halda í nútíma samfélagi 

(Menntamálastofnun, 2019, bls. 7). Ísland hefur tekið þátt í PISA frá upphafi en fyrsta 
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könnunin var lögð fyrir nemendur árið 2000 og eftir það á þriggja ára fresti. Tilgangur 

PISA er að meta lesskilning og læsi nemenda á stærðfræði og náttúruvísindi og er það 

mismunandi eftir árum hver megin áherslan er hverju sinni. Með því fær hvert svið 

sérstaka áherslu á níu ára fresti. Árið 2018 var lesskilningur meginsvið PISA en árið 2015 

voru það náttúruvísindi. PISA skilgreinir læsi á náttúruvísindi sem „hversu færir 

nemendur eru um að takast á við vísindalegar hugmyndir og málefni sem tengjast 

vísindum á ígrundaðan hátt“ (Menntamálastofnun, 2019, bls. 8). 

Heilt yfir benda niðurstöður PISA-könnunarinnar 2018 til almennrar afturfarar á 

frammistöðu nemenda á öllum sviðum (Menntamálastofnun, 2019, bls. 11 ). Er þetta í 

raun áframhaldandi þróun sem hefur átt sér stað frá því að könnunin var haldin árið 2009 

(Menntamálastofnun, 2019, bls. 11). Því oftar sem niðurstöður fást úr PISA-könnunum 

kemur fram skýrari mynd af stöðu náttúrugreina hér á landi.  

 
Heimild: Menntamálastofnun, 2019, bls. 11. 

Mynd 2 Sýnir meðalstig íslenskra nemenda í matssviðum PISA. Feitletruðu ártölin 
tákna að viðkomandi svið var aðalsvið PISA og skekkjumörk. 

Á mynd 2 sést hver þróunin hefur verið á öllum sviðum PISA-könnunarinnar frá 

upphafi. Allt frá árinu 2009 hefur hæfni nemenda á lesskilningi dalað og eru nú undir 

meðaltali OECD ríkjanna. Sömu sögu er að segja um læsi á náttúruvísindi. Íslenskir 

nemendur standa sig einnar best í stærðfræði ef marka má niðurstöðurnar frá árinu 

2018.  
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Heimild: Menntamálastofnun, 2019, bls. 87. 

Mynd 3  Meðalstig íslenskra nemenda í læsi á náttúruvísindi í PISA 2006–2018 ásamt 
meðaltölum í löndum OECD. Feitletruð ártöl tákna að viðkomandi svið var 
aðalsvið PISA. 

Samantekt niðurstaðna á náttúruvísindahlutanum frá árinu 2018 segir okkur að læsi 

nemenda á náttúruvísindi er nánast óbreytt frá árinu 2015 en þá voru náttúruvísindi 

síðast aðalsvið PISA, sjá mynd 3 (Menntamálastofnun, 2019, bls. 87). 

 
Heimild: Menntamálastofnun, 2019, bls. 90. 

Mynd 4  Hlutfall íslenskra nemenda á hæfniþrepum læsis á náttúruvísindi í PISA. 
Punktalínur afmarka annars vegar nemendur sem eru undir hæfniþrepi 2 og 
hins vegar þá sem eru yfir hæfniþrepi 4.  

Á mynd 4 má sjá samanburð á stöðu íslenskra nemenda eftir þrepum árið 2006, 2015 

og 2018 en árið 2006 og 2015 voru náttúruvísindi aðalsvið PISA-könnunarinnar. Sést að 

umtalsverð fjölgun hefur orðið í þremur lægstu hæfniþrepunum á Íslandi milli áranna 

2006 og 2018 (Menntamálastofnun, 2019, bls. 90). Á Íslandi árið 2018 féllu 25% nemenda 

í heild undir hæfniviðmiði 2 og teljast því ekki búa yfir grunnhæfni í læsi á 
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náttúruvísindum og aðeins 3,8% þeirra teljast með afburðahæfni (Menntamálastofnun, 

2019, bls. 90). Verkefni sem lögð eru fyrir í læsi á náttúruvísindi eru flokkuð í ólík 

hæfniþrep. Þau eru notuð til að flokka nemendur eftir frammistöðu og er með þeim hætti 

hægt að sjá hversu hátt hlutfall nemenda á Íslandi býr yfir ákveðinni hæfni í læsi á 

náttúruvísindi (Menntamálastofnun, 2019, bls. 85). Skilgreiningin PISA á hæfniþrepi 2 er:  

Nemendur á þrepi 2 hafa nægilega vísindalega þekkingu til þess að setja fram 

hugsanlegar skýringar ef aðstæður eru kunnuglegar eða þeir geta dregið 

ályktanir byggðar á mjög einföldum athugunum. Þeir geta fært einföld rök og 

geta túlkað bókstaflega niðurstöður vísindalegra athugana eða tæknilegra 

lausna. (Menntamálastofnun, 2019, bls. 86) 

Nemendur voru beðnir að svara nokkrum spurningum um upplifun sína af 

náttúrugreinakennslu í skólanum. Þar kom í ljós að nemendur á Íslandi upplifa mikinn 

stuðning frá kennurum í kennslustundum í náttúrugreinum en upplifa jafnframt minni 

endurgjöf á árangur sinn (Menntamálastofnun, 2017, bls. 35). Stuðningur er skilgreindur 

í PISA sem: „að sýna áhuga á námi nemendanna, veita aukaaðstoð ef þarf, aðstoða þá við 

að læra og útskýra þar til þeir skilja. Jafnframt felur það í sér að gefa nemendum tækifæri 

til þess að tjá skoðanir sínar“ (Menntamálastofnun, 2017, bls. 32). Aftur á móti er 

endurgjöf  skilgreind sem: „Endurgjöf hins vegar felur í sér að kennari segi nemanda 

hvernig hann/hún stendur sig í náminu, hvar styrkleikar hans/hennar liggja, á hvaða 

sviðum nemandi geti bætt sig og hvernig hann geti náð því“ (Menntamálastofnun, 2017, 

bls. 32). 

Í umræðum um niðurstöður PISA-könnunarinnar 2018 veltir Auður Pálsdóttir (2019) 

því fyrir sér hver sé ástæðan fyrir þessum slaka árangri og hvað sé hægt að gera til að 

bæta stöðuna. Hún bendir á að gæði skólastarfs stendur og fellur með þeim náms- og 

kennsluskilyrðum sem nemendum og kennurum er boðið upp á og ef taka á mark á 

niðurstöðum innlendra og alþjóðlegra rannsókna þá virðist það forgangsverkefni að 

endurskoða ákveðan þætti sem líta að námi og kennslu nemenda (Auður Pálsdóttir, 

2019, bls. 107). Það eru 4 megin þætti sem þarf að skoða betur: 1. Endurskoða námsefni 

og kennsluleiðbeiningar í náttúrugreinum (Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 107 ). 2. Aukin 

starfsþróun náttúrugreinakennara: það þarf að auka fagþekkingu þeirra kennara sem 

starfa við náttúrugreinakennslu þar sem komið hefur í ljós að meiri hluti kennara hefur 

ekki háskólamenntun á sviði náttúrugreina né kennslufræði náttúrugreina (Auður 

Pálsdóttir, 2019, bls. 107). Kennarar þurfa aukna starfsþróun í fjölbreyttum 

kennsluháttum í náttúrugreinum. Það þarf að auka frumkvæði, þátttöku og áhrif 
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nemenda í námi sínu ásamt því að nemendur þurfa aukin tækifæri að takast á við lausn 

vandamála sem eiga sér enga augljósa lausn (Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 107). Það þarf 

að styrkja kennara í námsmati og leiðbeina þeim hvernig best sé að skipuleggja endurgjöf 

til nemenda um námsframvindu þeirra (Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 107). 3. Auka þarf 

hlutfall lágmarks kennslutíma sem helgaður er náttúrugreinum: Ef vel á að gera og 

virkilegur vilji er til að bæta stöðu íslenskra nemenda í náttúrugreinum þá þarf að auka 

hlutfall kennslutíma svo að þeir standi að minnsta kosti á pari við það sem er að meðaltali 

hjá hinum Norðurlöndunum (Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 108). 4. Endurskoða þarf 

aðalnámskrá grunnskóla í náttúrugreinum: Það þarf að endurskoða námskránna 

reglulega, með hliðsjón af námskrám hinna Norðurlandanna (Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 

108). 

2.5 Fagmennska 

Fagmennska er hugtak sem er mikið er notað í samfélaginu í dag og ber að líta á kennara 

sem fagmenn. Donald A. Schön skilgreindi fagmennsku á sínum tíma sem maður sem reisi 

tilvist sína á vísindalegri þekkingu eða hafi á valdi sínu sérfræði sem grundvölluð er á 

vísindum (Schön, 1991). Í aðalnámskrá grunnskóla má einnig sjá skilgreiningu á 

fagmennsku, en þar segir: „Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, 

þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, 

menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni 

hæfni barna og ungmenna“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13). Það 

segir einnig í aðalnámskrá að á  „Kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu 

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

starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 13). Kennarar eru í raun að byggja starf sitt á vísindalegum grunni og þeir þurfa að 

viðhalda sérþekkingu sinni með rannsóknum og ígrundum ásamt því að endurskoða eigið 

starf reglulega. Hafdís Guðjónsdóttir bendir á að „fagmennska kennara og fræðilegur 

skilningur á starfinu byrjar að mótast í námi en þróast áfram af persónulegri reynslu í 

starfi, væntingum til starfsins, umhverfinu sem viðkomandi starfar í og sögu- og 

menningarlegum bakgrunni“ (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 33). Kennarar þurfa sem 

einstaklingar og sem faghópur að búa yfir þekkingu og færni sem gerir þeim kleift að 

bregðast faglega við hinum ýmsu uppeldis- og menntunarviðfangsefnum sem upp geta 

komið í starfi (Ólafur Proppé, 1992). Ekki er ætlast til að kennarar geti sjálfir leyst úr öllum 

vanda en þeir þurfa að geta bent á faglega leið að lausninni og þá með hag nemandans 

að leiðarljósi. 
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Trausti Þorsteinsson (Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013) hefur útskýrt 

þrískiptingu á fagmennsku kennara sem hann byggir á þremur stigum Peter Ribbins. Í 

fyrsta lagi er það ósjálfstæð fagmennska sem einkennist á því að kennarinn vinnur eftir 

fyrir fram ákveðnum áætlunum eins og  námskrám og finnst með því að hann hafi uppfyllt 

þær kröfur sem þær setja. Hins vegar tekur slíkur kennari enga ábyrgð á samstarfi við 

foreldra eða samkennara. Í öðru lagi er sjálfstæð fagmennska sem byggir meira á faglegu 

sjálfstæði þar sem kennari getur sjálfur stýrt því hvernig hann hagar kennslu sinni, hvað 

er kennt og hvernig. Í þriðja lagi er það sem Trausti þýðir sem samvirk fagmennska en í 

slíku starfi er samvinnan sjálf lykilatriðið. Hér lítur kennarinn á að menntun og velferð 

nemenda sé sameiginlegt verkefni heimila og skóla, og má greina skýra samvinnu á milli 

kennara, samkennara, nemenda og foreldra hjá slíkum kennurum. Andy Hargreaves 

(2000) hefur flokkað fagmennsku kennara í fjögur stig eða tímabil. Fyrstu þrjú tímabilin 

eru svipuð og Trausti hefur útskýrt (Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013) en það 

fjórða mætti nefna fagmennsku framtíðarinnar (e. the age of postmodern professional). 

Kennarar þurfa að læra að vinna með fjölbreyttari hópi fólks ásamt því að líta á foreldra 

sem bandamenn í starfi skólans en ekki sem truflun (Guðmundur Heiðar Frímannsson 

o.fl., 2013). Einnig þarf að sannfæra almenning um að kennarar þurfi meiri tíma til þess 

að vinna hver með öðrum en ekki bara með nemendum sínum (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson o.fl., 2013).  

Faglegt sjálfstraust er nátengt fagmennsku kennara, skilgreina má faglegt sjálfstraust 

sem trú á eigin getu til að skipuleggja og framkvæma þá aðgerð sem þarf til að ná 

tilætluðum árangri (Bandura, 1997, bls. 3). Kennari getur haft mikla trú á sér á einu sviði 

en litla á öðru (Bandura, 1997, bls. 11). Með þessu er átt við að kennari getur  verið með 

gott faglegt sjálfstraust í námsgreinum sem hann er sterkur í en hefur ekki saman faglega 

sjálfstraustið í kennslu í öðrum námsgreinum. Kennari sem hefur gott faglegt sjálfstraust 

hefur háleitari markmið, hann óttast minna mistök og hann verður duglegri að finna nýjar 

leiðir ef þær gömlu virka ekki. Kennari sem hefur lítið faglegt sjálfstraust er aftur á móti 

líklegri til þess að sneiða fram hjá erfiðu verkefni eða gefist upp á því. Anita Woolfolk Hoy 

og Rhonda Burek Spero (2005) vilja meina að kennari með gott faglegt sjálfstraust leggi 

yfirleitt meira af mörkum í starfi og hafi meiri eldmóð en þeir sem hafa minna faglegt 

sjálfstraust. Samkvæmt Hoy og Spero (2005) verður faglegt sjálfstraust til eftir fjórum 

leiðum, í fyrsta lagi er það reynslan af því að vinna ákveðið verkefni, í öðru lagi að hafa 

góðar fyrirmyndir í kennslu, þriðja leiðin byggist á sannfæringarkrafti þeirrar hvatningar 

og staðfestingar á færni sinni sem kennarinn fær og fjórða leiðin byggist á líkamlegu og 

andlegu ástandi kennarans (Hoy & Spero, 2005).  
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Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir (2008) rannsökuðu hvaða þættir 

í starfsumhverfi grunnskólakennara séu líklegir til að valda þeim kulnun og um leið hvaða 

þættir stuðli og viðhaldi vinnugleði þeirra og starfsáhuga. Rannsóknarspurningarnar 

snérust um það í hvaða mæli, faglegt sjálfstraust íslenskra kennara hafi áhrif á kulnun og 

vinnugleði hjá þeim og hvort þættir í starfsumhverfi þeirra hafi einnig áhrif í því samhengi 

(Valgerður Magnúsdóttir & Anna Þóra Baldursdóttir, 2008, bls. 70). Sendir voru rafrænir 

spurningalistar og fengust svör frá 188 kennurum (Valgerður Magnúsdóttir & Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2008, bls. 76). Í rannsókninni kom fram að eftir því sem faglegt sjálfstraust 

kennara er betra fundu þeir síður tilfinningu fyrir minnkuðum árangri af starfi sínu 

(Valgerður Magnúsdóttir & Anna Þóra Baldursdóttir, 2008, bls. 81). Drógu þær Valgerður 

og Anna (2008) þá ályktun út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að eftir því sem 

skólastjórnendur, samkennarar og foreldrar hvöttu og studdu kennara þá jókst faglegt 

sjálfstraust þeirra (Valgerður Magnúsdóttir & Anna Þóra Baldursdóttir, 2008, bls. 81). 

Vilja þær Valgerður og Anna meina að kennarar hafa tilhneigingu til að vilja kenna á þeim 

sviðum þar sem  faglegt sjálfstraust þeirra er best og er það mikilvægt fyrir stjórnendur 

að hlusta eftir því (Valgerður Magnúsdóttir & Anna Þóra Baldursdóttir, 2008, bls. 82). 

Einnig er nauðsynlegt að veita þeim stuðning til að byggja upp faglegt sjálfstraust í 

upphafi kennslu en líka þegar þeir skipta um vettvang á einhvern hátt, til dæmis annað 

fag, vinnustaður og svo framvegis. Leiðir sem hægt er að fara til þess að hjálpa kennurum 

að byggja upp faglegt sjálfstraust er að nýta þá sérþekkingu sem menntastofnanir 

kennara búa yfir. Þær geta veitt kennaranemum tækifæri til að byggja upp faglegt 

sjálfstraust í menntun sinni og vettvangsnámi, og með enn meiri eftirfylgni á fyrsta 

kennsluári kennaranna mætti styðja enn betur við þá. Einnig mætti efla hlutverk 

leiðsagnarkennara verulega (Valgerður Magnúsdóttir & Anna Þóra Baldursdóttir, 2008, 

bls. 83–84).  

2.6 Faglegur stuðningur við kennara 

Stuðningur við kennara getur verið margskonar, bæði formlegur eða óformlegur. Þegar 

talað er um formlegan stuðning er oftast átt við þátttöku kennara í skipulögðum fundum, 

fyrirlestrum, námskeiðum eða ráðstefnum. Formlegur stuðningur getur einnig verið 

greiður aðgangur að sérfræðiaðstoð innan skólans, s.s. félagsráðgjafi, námsráðgjafi, 

sálfræðingur og þroskaþjálfi (Richter o.fl., 2011). Óformlegur stuðningur er hins vegar öll 

þau óformlegu samskipti sem kennari á við samstarfsfólk sitt dags daglega. Þetta geta 

verið samræður við samkennara eftir kennslustundir, inn á kaffistofu eða frammi á gangi. 
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Einnig getur óformlegur stuðningur falist í lestri fræðigreina eða bóka, samræðum við 

vini eða ættingja, þátttaka í námshópum o.fl. (Richter o.fl., 2011). 

 

Heimild: Sif Stefánsdóttir, 2011, bls. 25. 

Mynd 5 Þættir sem falla undir starfsþróun.  

Starfsþróun er einnig hugtak sem er mikið notað í umræðunni í dag, í þessari ritgerð 

verður notast við skilgreiningu Fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara á 

hugtakinu starfsþróun. Þar segir:  

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

jákvæðrar þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með nemendum 

og skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. Hún hefur skýran 

tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og þekkingu starfsfólks skóla 

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

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

samfélags í þróun. Hún felur m.a. í sér formlegt nám, innleiðingu í starf á 

fyrsta starfsári, námskeið, rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í 

þróunarverkefnum, ráðgjöf, ráðstefnur, fræðilestur, skólaheimsóknir svo 

eitthvað sé nefnt. Stefnumiðuð starfsþróun stuðlar að aukinni starfsánægju, 

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

úr starfi. (Fagráð, 2016, bls. 12) 

 Á mynd 5 má sjá tilraun til að sýna alla þá fjölbreyttu þætti sem falla undir starfsþróun 

ásamt því að sýna á hve marga vegu þeir geta tengst (Sif Stefánsdóttir, 2011, bls. 24).  

Sí- og endurmenntun er einnig stór hluti af þeim stuðningi sem kennara geta fengið í 

starfi sínu. Hugtökin endurmenntun og símenntun eru víða notuð um sama fyrirbærið. 

Skilgreining Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (e.d.) á orðinu 
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endurmenntun felur í sér að þá bæti einstaklingur við menntun sína á tilteknu sviði eftir 

að eiginlegu námi er lokið. Segja má að hugtakið símenntun feli í sér það sama en leggi 

áherslu á að stöðugt skuli sótt endurmennt alla starfsævina. Í lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008 gr. 12) kemur fram að kennarar skulu eiga kost á reglulegri símenntun í þeim 

tilgangi að efla starfshæfni sína en það sé á frumkvæði skólastjóra að móta áætlun til 

ákveðins tíma um það hvernig símenntun starfsfólksins skuli hagað. Að auki segir í 

kjarasamningum grunnskólakennara: „starfsmaður ber ábyrgð á að viðhalda þekkingu 

sinni og færni með þátttöku á ráðstefnum, sí- og starfsþróunarnámskeiðum, viðurkenndu 

framhaldsnámi og með eigin starfsþróunaráætlun“ (Samband íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasamband Íslands, 2017, bls. 35). Út frá þessum má sjá að það er bæði á ábyrgð 

kennara og skólastjórnenda að bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem er nauðsynleg 

í starfi. Fræðimenn hafa bent á að það skipti miklu máli fyrir þá sem leggja kennarastarfið 

fyrir sig, að líta aldrei svo á að þeir séu fullnuma, en fagmennska og fagvitund er ekki síst 

fólgin í því að halda áfram að læra í starfi, af eigin reynslu og annarra (Ólafur Proppé, 

1992; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004) Það hefur komið í ljós að kennarar sem fá góðan 

stuðning á sínum fyrstu árum í kennslu eru líklegri til að endast lengur í starfi en þeir sem 

fá engan stuðning (Plummer & Barrow, 1998; Valgerður Magnúsdóttir & Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2008; Helgi Eiríkur Eyjólfsson, 2017). Að auki má sjá í niðurstöðum 

umfangsmikilla rannsókna sem gerðar hafa verið á íslensku skólastarfi að kennurum 

finnst þeir hafa aukna þörf fyrir ráðgjöf, stuðning og frekari starfsþróun til þess að 

styrkjast í starfi (sjá til dæmis Birna Sigurjónsdóttir, 2017; Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 

2014b; Ragnar F. Ólafsson, 2014; Vilji og veruleiki, 2007).  

Í nýjustu niðurstöðum TALIS-rannsóknarinnar má sjá að starfsþróun á Íslandi virðist 

vera nokkuð frábrugðin því sem er víða erlendis. Algengasta form starfsþróunar hér á 

landi eru námskeið eða málstofur þar sem þátttakendur mæta á fundarstað. Jafnframt 

er algengt að kennarar taki þátt í ráðstefnum um menntamál og fara í 

vettvangsheimsóknir í aðra skóla, bæði innanlands og erlendis (Ragnar F. Ólafsson, 2019, 

bls. 18). Benda Berglind Gísladóttir og félagar (2019) á að þess háttar starfsþróun mætir 

ekki ein og sér kröfunni um breytta starfshætti kennara, meira virðist þurfa að koma til. 

Á Norðurlöndunum virðast kennarar frekar fylgjast með kennslu annarra eða greina eigin 

kennslu (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 18). Athyglisvert er að skoða þessar niðurstöður í 

ljósi þess að þegar kennarar eru spurðir af því hvers konar starfsþróun virkar best að 

þeirra mati þá tala þeir um að starfsþróunarverkefni skilji mest eftir sig þegar þau eru 

hnitmiðuð, byggjast á virku námi ásamt því að innihalda samstarf/leiðsögn annarra 

kennara (OECD, 2020, bls. 36). Hér á landi virðast kennarar fá í mun minna mæli 
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endurgjöf á starf sitt en tíðkast að meðaltali í TALIS-löndunum (Ragnar F. Ólafsson, 2014, 

bls. 34–36), en í því samhengi voru kennarar einnig spurðir að því hvort endurgjöfin hafi 

leitt til jákvæðra breytinga á tilteknum atriðum og kom í ljós að kennarar upplifðu nokkrar 

eða miklar jákvæðar breytingar á sjálfstrausti við kennslu, starfsánægju eða áhugahvöt 

(Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 34–36). Virðist sem svo að skólastjórnendur hér á landi 

kjósi frekar að veita kennurum óbeinan stuðning og leiðsögn utan kennslustofunnar 

(Börkur Hansen & Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 105) og er það í 

undantekningartilvikum að þeir fylgist með kennslu kennara með það að markmiði að 

leiðbeina þeim (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014b, bls. 327). 

Linda Darling-Hammond, Maria E. Hyler og Madelyn Gardner (2017) tóku saman 

margar rannsóknir á persónulegri starfsþróun kennara. Þar kom fram að áhrifa mesta 

leiðin til þess að kennarar tileinki sér og hafi not af starfsþróunar- eða endurmenntunar 

verkefnum er að efnið sé eitthvað sem kennarinn geti nýtt sér beint í kennslu, hvort sem 

það tengist faggrein eða sérsviði kennarans. Oftar en ekki hefur það jákvæð áhrif ef 

verkefnin standa yfir í lengri tíma. Með því er átt við að velja frekar starfsþróunarverkefni 

sem ná yfir eitt eða tvö kennsluár frekar en þau sem ná yfir einn eða tvo daga. Einnig 

skiptir máli að kennarinn fái að læra af reynslunni, að hann fái endurgjöf á starf sitt ásamt 

því að fá tækifæri til að ígrunda það. Samstarf skiptir einnig miklu mál, hvort sem það er 

milli kennara í sama skóla eða hvort það er alþjóðlegt samstarf á milli skóla. 

Sérfræðiþekking getur líka hjálpað kennurum, þar sem utanaðkomandi sérfræðingur 

ráðleggur og aðstoðar til lengri eða skemmri tíma. 

Thomas J. Sergiovanni (2009) útskýrir hvernig fagleg ráðgjöf og mat séu tengd 

órjúfanlegum böndum. Hægt er að nota mat til þess að mæla frammistöðu kennarans að 

auki má líta á mat sem leið til að greina hvað er að gerast innan skólastofunnar og skoða 

námsárangurinn út frá því sem er gert. Þá er hægt að finna leiðir til að gera betur. Til þess 

að fagleg ráðgjöf skili góðum árangri verða kennarar að sinna henni. Sergiovanni (2009) 

bendir einnig á að ráðgjöfin þurfi að vera einstaklingsmiðuð og einföld þar sem kennarar 

eru mismunandi og hafa ólíkar þarfir. Þegar ráðgjöfin er einstaklingsmiðuð eru meiri líkur 

á því að kennarar bregðist við henni á jákvæðan hátt. Eins má beita faglegri ráðgjöf sem 

verkfæri í stjórnun skóla (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2010).  

Hér á eftir verður kynntar stuttlega nokkrar leiðir í þjálfun kennara. Vettvangsráðgjöf 

er ein leið í beinni ráðgjöf til kennarans, en þar er áherslan á að styðja við kennarann með 

það að markmiði að gera honum kleift að skilja og bæta kennslu sína í samvinnu við aðra 

(Sergiovanni, 2009). Vettvangsráðgjöf hjálpar kennurunum að skilja störf sín betur ásamt 

því að geta rannsakað munstrið í kennslu sinni þannig að þeir skilji hana betur 
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(Sergiovanni, 2009). Það er kennarinn sjálfur sem ákveður stefnu ráðgjafarinnar, hvað 

hann vill ræða og í hvaða tilgangi. Það er aftur á móti hlutverk ráðgjafans að hjálpa 

kennaranum að setja sér markmið til að stefna að. Jafningjaráðgjöf er enn eitt form af 

ráðgjöf til kennara. En í jafningjaráðgjöf er unnið út frá skipulögðu ferli þar sem báðir 

aðilar eru meðvitaðir um hvað á að fara fram og hver séu meginmarkmið til að bæta 

kennsluna. Í mörgum skólum eru einnig lausnarteymi sem skipað er þverfaglegum hópi 

sérfræðinga innan skólans. Til þeirra getur kennari leitað ef hann vantar faglega ráðgjöf í 

sambandi við hegðun, þroska, líðan eða námslegri stöðu nemenda (Sunnulækjarskóli, 

2017). 

2.6.1 Rannsóknir á faglegum stuðningi  

Í íslenskum rannsóknum sem beinst hafa að kennurum og starfsþróun þeirra hafa 

kennarar verið spurðir að því hvers konar stuðning þeir hafi fengið í starfi sínu. Jafnframt 

hafa þeir verið spurði hvers konar stuðning þeir vilji í raun og veru í starfi sínu, það er til 

hvaða aðila vilji þeir helst leita til eða hafa greiðari aðgang að. Það er ekki alltaf samræmi 

á milli þess stuðning sem kennarar eru að fá í starfi og þess stuðning sem þeir vilja fá. 

Mikilvægt er að skoða hvað hefur komið út úr innlendum rannsóknum með þær 

upplýsingar að leiðarljósi að sníða starfsþróun betur að vilja kennara. Því eins og kemur 

fram í grein eftir Hammond, Hyler og Gardner (2017) þá virkar best að faglegur 

stuðningur sér sérsniðinn að þörfum kennarans. 

 Þóra Björk Jónsdóttir (2000) kannaði hugmyndir sextán kennara í fámennum skólum 

um allt land um stuðning í starfi. Hún tók viðtöl við kennara auglitis til auglitis en einnig í 

gegnum tölvu. Kom þar fram að kennarar leita fyrst til samstarfsmanna eftir stuðningi í 

starfi. Ef þann stuðning er ekki að finna innan skólast leita þeir eftir samvinnu og 

stuðningi við aðra kennara utan skólans. Þeim finnst skipta miklu máli að þekkja 

viðkomandi aðila sem þeir leita til og treysti fagmennsku og vinnubrögðum hans. Þeir 

vilja hafa aðgang að sérfræðiþjónustu og fá ráðgjöf innan skólans. Þóra setti upp líkan af 

stuðningshring út frá svörum kennaranna og var hann á þá leið: fyrst leita þeir til 

samkennara, svo til annarra kennara, þá fjölskyldu/vina, loks til ytri ráðgjafa og að lokum 

til stjórnenda. Það sem einkennir þennan stuðningshring er nálægð og traust, en þeir 

sækja sér fyrst stuðnings til þeirra sem þeir þekkja og treysta. Í rannsókninni kom fram 

að þörf kennara fyrir stuðning er breytileg eftir starfsaldri en minnkar ekki með vaxandi 

reynslu. Kennarar með lengri reynslu nefndu að þeir þyrftu frekar á stuðningi félaga að 

halda ásamt stuðningi inn í kennslustofu. Á meðan upplifðu kennarar með litla reynslu 

sig óörugga, þeir fundu til faglegrar óvissu og höfðu litlar upplýsingar um möguleika á 

stuðningi í umhverfi sínu. Mátu kennararnir svo að námskeið og endurmenntun væru 
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mikilvægir þættir í starfi þeirra en bentu jafnframt á að þörfin breytist með aldri og 

reynslu. Óskir komu fram hjá kennurum að námskeiðin væru frekar haldin á skólatíma og 

tengdust starfinu innan skólastofunnar (Þóra Björk Jónsdóttir, 2000). 

María Steingrímsdóttir (2005 og 2010) tók viðtöl við átta kennara sem brautskráðust 

með B.Ed.-próf frá kennaradeild Háskólans á Akureyri og Kennaraháskóla Íslands vorið 

2003. Tekin voru þrjú viðtöl við hvern þeirra og skoðaði hún hugmyndir og væntingar til 

starfsins, starfstengda þætti (kennsla, undirbúningur, samskipti við nemendur og 

foreldra og fleira), hvers konar stuðning kennararnir fengu í starfi og á hvern hátt 

kennaramenntunin nýttist þeim. Sýndu niðurstöðurnar fram á að nýliðarnir fengu litlar 

formlegar móttökur í skólanum sem þeir voru að hefja starf í og í raun var lítill munur 

gerður á nýliðum og eldri starfsmönnum. Ekki var algilt að nýliðarnir fengju 

leiðsagnarkennara sér til stuðnings og þurftu einhverjir að ganga á eftir því. 

Leiðsagnarkennararnir túlkuðu hlutverk sitt eftir eigin höfði og höfðu ekkert til að fara 

eftir nema eigin reynslu eða hefðir og venjur sem viðhafðar voru í viðkomandi skóla. Varð 

þetta til þess að leiðsögnin varð ómarkviss og ekki endilega sú leiðsögn sem nýliðarnir 

töldu sig þurfa. Kom fram í rannsókninni mjög sterk þörf nýliða fyrir trúnaðarvin sem þeir 

geta leitað til og létt á hjarta sínu við, þessi trúnaðarvinur þarf ekki endilega að vera 

leiðsagnarkennarinn. Einnig kom í ljós að enginn nýliðanna fékk fastann leiðsagnartíma 

með leiðsagnarkennaranum, heldur fór leiðsögnin fram á óformlegan hátt. Vinnuálag var 

mikið á nýliðana og þurftu þeir að skila sama starfi og reyndari kennari hvað varðar 

ábyrgð og árangur nemenda. Gafst þá ekki tími til að ígrunda starf sitt með það að 

leiðarljósi að skoða hvernig starfið gengur eða á hvern hátt þeir hefðu geta brugðist við 

ýmsum vanda sem þeir lentu í (María Steingrímsdóttir, 2005). Síðla vors árið 2008 tók 

María aftur viðtöl við þessa sömu átta kennara sem voru þá búnir að starfa við kennslu í 

fimm ár eftir brautskráningu. Nefndu allir kennararnir að þeir væru orðnir miklu öruggari 

í kennslu. Einnig nefndu þeir mikilvægi samstarfs, vináttu og stuðning samkennara í 

árgangi eða á aldursstiginu, frá þeim fengju þeir endurgjöf, hvatningu eða hrós varðandi 

starfið. Þeir leituðu allir fyrst til samkennara ef þeir þurftu að leita sér ráða eða bera undir 

þá hugmyndir, þeir virtust alltaf vera til búnir að hlusta og ræða málin. Sjálfsöryggi þeirra 

jókst með aukinni reynslu en jafnframt kalla þeir eftir meiri endurgjöf og virkara samstarfi 

við stjórnendur (María Steingrímsdóttir, 2010). 

Ásta Bjarney Elíasdóttir (2011) rannsakaði upplifun og reynslu kennara af faglegri 

ráðgjöf frá stjórnendum ásamt viðhorfum þeirra og væntingum til ráðgjafarinnar. Fór 

rannsóknin fram á árunum 2009–2011, tók hún viðtöl við sex kennara og þrjá 

skólastjórnendur (Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011, bls. 51). Niðurstöðurnar 
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rannsóknarinnar bentu eindregið til þess að kennararnir hefðu gott aðgengi að faglegri 

ráðgjöf en leituðu yfirleitt ekki eftir henni fyrr en illa gengi (Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011, 

bls. 81). Kennarar með styttri starfsaldur virtust hafa meiri þörf fyrir ráðgjöf en þeir 

reynslumeiri (Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011, bls. 82). Einkum sóttust kennarar eftir 

ráðgjöf til skólastjóra, samstarfsfélaga og sérfræðinga innan húss (Ásta Bjarney 

Elíasdóttir, 2011, bls. 82). Að auki sóttu þeir  námskeið eða fengu ráð frá utanaðkomandi 

aðilum (Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011, bls. 82). Allir kennararnir lýstu ráðgjöf frá öðrum 

kennurum, þá helst kennara með meiri reynslu, kennara sem kenndu áður viðkomandi 

árgangi áður eða voru með þeim í teymi. Einnig lögðu þeir áherslu á að fagleg ráðgjöf 

kæmi frá einhverjum sem þeir treystu (Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011, bls. 82). 

Kennararnir vildu að starfsþróunin væri markviss og með skýran tilgang (Ásta Bjarney 

Elíasdóttir, 2011, bls. 84). Þeir vildu ekki upplifa að sækja námskeið eða fyrirlestra sem 

missa marks eða að fara á námskeið sem þeir höfðu áður farið á. Aðspurðir sögðust allir 

skólastjórarnir hvetja kennarana í skólanum til þess að taka þátt í starfsþróun t.d. með 

því að fara á námskeið eða fá utanaðkomandi fyrirlesara og ráðgjafa í skólann. Einnig 

sögðust þeir skipuleggja samstarfsvettvang fyrir kennara með því að mynda teymi og 

stýrihópa innan skólans og stuðla að samvinnu um ákveðin verkefni milli skólahverfa 

(Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011).  

Sif Stefánsdóttir (2011) beindi sjónum að því hvað einkennir þann stuðning sem 

kennarar fá og hvað af honum nýtist best í starfi. Tekin voru viðtöl við níu kennara í 

þremur skólum, tveimur á höfuðborgarsvæðinu og einum úti á landi. Niðurstöðurnar 

bentu til þess að kennararnir í rannsókninni væru áhugasamir um að halda sér við og 

bæta sig í starfi. Fannst þeim samvinna við nánasta samstarfsfólk skipta þar mestu máli. 

Áhersla var lög á að skipuleggja tíma til samstarfsins, hafa greiðan aðgang að 

stjórnendum ásamt góðri sérfræðiaðstoð. Einnig fannst þeim mikilvægt að nýta þá 

þekkingu sem starfsmenn skólans byggju yfir, þeir vildu koma meira að skipulagi 

skólastarfsins og hafa möguleika á að víkka tengslanet sitt. Að auki vildu þeir fá endurgjöf 

á störf sín og að símenntun sem í boði væri hefði hagnýtt gildi (Sif Stefánsdóttir, 2011). 

Auður Pálsdóttir (2014) rannsakaði stuðning og leiðsögn við skólaþróun þar sem 

sjónum var beint að grunnþættinum sjálfbærni. Kom þar fram að kennarar vildu helst 

nota tímann til starfsþróunar í að hitta aðra kennara til þess að ræða saman og fá 

tækifæri til að sjá hvað aðrir væru að gera. Hins vegar bentu sömu kennarar á að skipulagt 

þróunarstarf sem byggðist á fræðslu og stuðningi utanaðkomandi sérfræðings myndu 

hafa meiri áhrif á þróun sjálfs skólastarfsins og þess sem gerist í kennslustofum. Í slíku 

skipulagi fælist fræðsla sérfræðings á ákveðnu sviði í upphafi, kennararnir fengju síðan 
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ákveðin verkefni til að prófa eða þróa og sérfræðingurinn kæmi síðan aftur (einu sinni 

eða með reglulegu millibili) til að veita endurgjöf og/eða taka þátt í samtali um hvernig 

gengi og hvernig mætti mæta þeim áskorunum sem birst höfðu (Auður Pálsdóttir, 2014). 

Helgi Eiríkur Eyjólfsson og Stefán Hrafn Jónsson (2017) lögðu fyrir kennara 

spurningalista eftir að starfshópur á vegum Reykjavíkurborgar (Starfshópur um nýliðun 

og bætt starfsumhverfi grunnskólakennara) hafði samband við þá um framkvæmd 

könnunarinnar. 643 kennarar tóku þátt í símakönnun sem framkvæmd var frá miðjum 

maí 2017 til byrjun júlí 2017, allir kennararnir áttu það sameiginlegt að hafa útskrifast úr 

kennaranámi frá KHÍ/HÍ og HA á árunum 2000–2012. Skoðaðir voru ýmsir þætti er snúa 

að kennsluferli kennara, starfsálagi, líkur á því að hverfa frá starfi og fleira en einnig voru 

kennararnir beðnir að svar spurningum um stuðning í starfi. Voru 424 kennarar spurðir 

hvort þeir hefðu fengið einhvern formlegan stuðning í sínu fyrsta kennslustarfi frá 

skólanum. Voru það einungis 39% þeirra sem fékk formlegan stuðning og þá í formi 

leiðsagnarkennara. Náði þessi stuðningur annað hvort yfir fyrstu önnina eða yfir allt 

fyrsta kennsluárið. Helmingur þeirra kennara sem sagðist hafa fengið leiðsögn frá 

leiðsagnarkennara fannst sá stuðningur hjálpa sér mikið við það að takast á við starfið 

(Helgi Eiríkur Eyjólfsson & Stefán Hrafn Jónsson, 2017, bls. 25–27; Helgi Eiríkur Eyjólfsson, 

2017). 

Anna Kristín Sigurðardóttir og Ingibjörg Kjartansdóttir (2018) stóðu fyrir símakönnun 

meðal kennara (grunnskólakennarar, leikskólakennarar og íþróttakennarar) sem 

brautskráðust með meistaragráðu samkvæmt nýju skipulagi frá Menntarvísindasviði árin 

2014, 2015 og 2016. Könnunin var framkvæmd um einu og hálfu ári eftir brautskráningu 

þétttakenda fyrir hvert ár og alls tóku 127 kennarar þátt. Markmiðið var að meta gæði 

námsins en jafnframt var spurt um stuðning í starfi. Þeir kennarar sem brautskráðust 

2016 og hófu kennslustörf strax veturinn eftir brautskráningu voru spurðir hvort og 

hvernig stuðning þeir hefðu fengið í starfinu. Voru það 45 kennarar sem svöruðu þessari 

spurningu: hefur þú fengið stuðning eða leiðsögn við að fóta þig í starfinu. Kom í ljós að 

talsverður munur var á svörum, hvort þeir hefðu fengið stuðning í starfi, eftir því hvort 

þeir væri íþróttakennarar (100%), leikskólakennarar (86%) eða grunnskólakennarar 

(77%). Algengast var að grunnskólakennarar fengju handleiðslu frá reyndari kennara, 

jafnframt töldu þeir að það gagnaðist þeim best ásamt teymiskennslu (Anna Kristín 

Sigurðardóttir & Ingibjörg Kjartansdóttir, 2018).  

Í megindráttum virðast kennarar helst leita til samkennara sinna eftir stuðningi og 

ráðgjöf (Þóra Björk Jónsdóttir 2000; Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011; María 

Steingrímsdóttir 2010; Auður Pálsdóttir, 2014). Auk samkennara tilgreindu kennarar 
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einnig stuðning frá öðrum kennurum bæði innan og utan skólans sem þeir starfa við, 

stuðning frá skólastjórnendum, frá sérfræðingum sem starfa innan eða utan skólans, 

ásamt stuðning í formi námskeiða og endurmenntunar (Þóra Björk Jónsdóttir, 2000; Ásta 

Bjarney Elíasdóttir, 2011; Sif Stefánsdóttir, 2011). Þetta á bæði við reyndari kennara og 

þá sem eru á fyrstu árum í starfi en þörfin getur verið breytileg eftir starfsaldri (Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2000; María Steingrímsdóttir, 2005, 2010). Ásta Bjarney Elíasdóttir (2011) 

bendir hins vegar á að stundum eiga faggreinakennarar í erfiðleikum með að fá faglegan 

stuðning innan skólans þar sem þeir vinna, því oftar en ekki eru þeir einu kennararnir 

sem starfa í sínu fagi. Þeirra lausn er þá að leita að faglegum stuðningi til 

faggreinakennara úr öðrum skólum.  

Þegar sjónum er beint að því hvað það er sem kennarar vilja í sambandi við stuðning 

og ráðgjöf, þá kemur það skýrt fram að þeir vilja aukið samstarf milli kennara (Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2000; María Steingrímsdóttir, 2005; María Steingrímsdóttir; 2010; Ásta 

Bjarney Elíasdóttir, 2011; Sif Stefánsdóttir, 2011; Auður Pálsdóttir, 2014). Samt sem áður 

vilja þeir einnig hafa aukinn aðgang að sérfræðiþjónustu þá annað hvort í formi ráðgjafa 

sem vinnur innan skólans eða þá utanaðkomandi ráðgjafi sem kæmi tímabundið til 

leiðsagnar (Þóra Björk Jónsdóttir, 2000; Auður Pálsdóttir, 2014). Bent var á í rannsókn 

Þóru (2000) að ef fleiri fagmenntaðir sérfræðingar myndu starfa í skólunum væri 

auðveldara fyrir kennara að fá ráðgjöf og stuðning frá þeim varðandi faggreinakennslu. 

Einnig finnst þeim mikilvægt að sérfræðiþjónustan eða ráðgjöfin komi inn í skólana, með 

því næðist betra þverfaglegt samstarf (Þóra Björk Jónsdóttir, 2000; Sif Stefánsdóttir, 

2011). 

Það kemur einnig skýrt fram í rannsóknum að kennurum finnst mikilvægt að halda vel 

utan um nýja kennara. Þeir segja að lítið sem ekkert sé haldið utan um nýja kennara þegar 

þeir koma til starfa og telja sig þurfa meiri stuðning en þeir fá á fyrsta starfsári (Maríu 

Steingrímsdóttir, 2011; Helgi Eiríkur Eyjólfsson & Stefán Hrafn Jónsson, 2017; Anna 

Kristín Sigurðardóttir & Ingibjörg Kjartansdóttir, 2018). Til að þeim vegni vel þurfi þeir 

mikla leiðsögn og stuðning, bæði í faglegum og hagnýtum þáttum starfsins, sem og 

handleiðslu sem styður og byggir upp varnir gegn álagi og streitu í starfi (María 

Steingrímsdóttir, 2011). Rímar þetta við þær niðurstöður sem aðrir fræðimenn hafa 

komist að það er að kennarar telja sig hafa þörf fyrir aukna ráðgjöf, stuðning og 

starfsþróun, með því styrkjast þeir í starfi og eru líklegri til að endast lengur í starfi 

(Plummer & Barrow, 1998; Vilji og veruleiki, 2007; Valgerður Magnúsdóttir & Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2008; Gerður G. Óskarsdóttir o.fl. 2014b; Ragnar F. Ólafsson, 2014; Birna 

Sigurjónsdóttir, 2017). 
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2.7 Samantekt 

Gagngerar breytingar hafa átt sér stað í íslensku samfélagi í upphafi 21. Aldar. Hafa þessar 

kröfur bein og óbein áhrif á skólakerfið. Nútímasamfélag gerir kröfur um dýpra og 

flóknara nám nemenda og þurfa þeir að búa yfir ákveðinni hæfni til að fóta sig í hratt 

vaxandi heimi fagþekkingar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13–14). 

Þeir þurfa að geta beitt gagnrýninni hugsun, leyst flókin viðfangsefni, átt í skilvirkum 

samskiptum, unnið í samstarfi við aðra en einnig sjálfstætt (Berglind Gísladóttir o.fl., 

2019). „Nemendur þurfa að vita hvað þeir vita og hvað þeir geta og vita hvernig best er 

að beita þekkingu sinni og leikni til að hafa áhrif á umhverfi sitt og bæta það“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 25). Það virðist sem breytingarnar í íslensku 

samfélagi hafi verið hraðar, við það aukast kröfur á kennara og skóla til þess að bregðast 

við og greina breytingarnar ásamt því að fella starfsemi skóla að þeim. 

Rannsóknir á skólastarfi eru mikilvægar, markmiðið með þeim er að bæta og þróa 

skólastarf og um leið að bæta starfsumhverfi kennara og nemenda. Mikilvægt er að 

viðhalda áhuga nemenda á námi í náttúrugreinum, því eins og rannsóknir hafa sýnt fram 

á þá hefur læsi þeirra á náttúruvísindi hrakað jafnt og þétt í gegnum árin 

(Menntamálastofnun, 2019). Þó svo læsi nemenda hafi hrakað þá eru þeir samt sem áður 

með jákvætt viðhorf til náttúrugreina hér á landi til samanburðar við Norðurlöndin. Með 

jákvæðu viðhorfi er átt við ánægju af náttúrugreinum, áhuga, trú á eigin getu og trú á 

notagildi náttúrugreina í framtíðinni (Menntamálastofnun, 2017). Þegar íslenskir 

nemendur eru spurðir um stuðning kennara í náttúrugreinum þá virðist sem svo að 

stuðningur frá kennurum í náttúrugreinum sé að mati nemenda góður á Íslandi en 

jafnframt má ráða af svörum þeirra að kennslan hér sé frekar hefðbundin, kennarastýrð 

og lítið um tilraunir og rannsóknir eða endurgjöf um árangur (Menntamálastofnun, 

2017).  

Ef raunverulegur vilji er fyrir hendi að bæta stöðu náttúrugreina á Íslandi þarf að 

leggja áherslu á að skoða fjögur atriði sem snúa að námi nemenda í náttúrugreinum. Í 

fyrsta lagi þarf að endurskoða aðalnámskrá grunnskóla í náttúrugreinum með hliðsjón af 

námskrám í náttúrugreinum á Norðurlöndunum (Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 108). Í öðru 

lagi þarf að auka hlutfall kennslutíma í náttúrugreinum svo að hann standi að minnsta 

kosti á pari við meðaltal Norðurlandanna (Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 108). Í Þriðja lagi 

er áríðandi að endurskoða námsefni og kennsluleiðbeiningar í náttúrugreinum. 

Námsbækurnar þurfa að taka mið að aðalnámskrá grunnskóla og nýjustu þekkingu á sviði 

náttúrugreina ásamt því að efla orðaforða og lesskilning nemenda. Kennsluleiðbeiningar 

verða að veita kennurum stuðning við skipulag endurgjafar til nemenda svo þeir verðir 
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meðvitaðir um framfarir sínar í náminu (Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 107). Og í fjórða lagi 

þarf að gera átak í starfsþróun náttúrugreinakennara. Þeir þurfa bæði tíma og svigrúm til 

þess að sinna starfsþróun á sviði náttúrugreinakennslu. Mikilvægt er að efla fagþekkingu 

þeirra, skoða þarf kennsluhætti í náttúrugreinum ásamt því að styrkja þarf kennara og 

leiðbeina þeim um námsmat og endurgjöf til nemenda (Auður Pálsdóttir, 2019, bls. 107). 

Í þessu samhengi er mikilvægt að skoða hverskonar stuðning og ráðgjöf kennarar séu 

að fá í starfi sínu en jafnframt að skoða hverskonar stuðning þeir vilji fá. Rannsóknir á 

Íslensku skólastarfi benda eindregið til þess að kennarar vilja aukið samstarf við aðra 

kennara og að samstarfsfélagar séu þeir aðilar sem fyrst er leitað til (Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2000, María Steingrímsdóttir, 2005; Vilji og veruleiki, 2007; María 

Steingrímsdóttir; 2010; Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011; Sif Stefánsdóttir, 2011; Auður 

Pálsdóttir, 2014; Birna Sigurjónsdóttir, 2017). Einnig leita kennarar eftir stuðningi og 

ráðgjöf til skólastjórnenda eða annarra sérfræðinga. Þeim finnst mikilvægt að 

sérfræðiþjónusta eða ráðgjöfin komi inn í skólann, með því næðist betra þverfaglegt 

samstarf (Þóra Björk Jónsdóttir, 2000; Sif Stefánsdóttir, 2011; Birna Sigurjónsdóttir 

2017). 

Kennarar voru meðvitaðir um mikilvægi þess að viðhalda og bæta þekkingu sína og 

töldu sig hafa þörf fyrir aukna starfsþróun á ákveðnum sviðum (Vilji og veruleiki, 2007; 

Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011; Ragnar F. Ólafsson, 2019). Algengasta form starfsþróunar 

hér á landi voru námskeið eða málstofur þar sem þátttakendur mættu á fundarstað, 

virðist þetta vera nokkuð frábrugðið því sem fer fram víða erlendis. Á Norðurlöndunum 

var meira um það að kennarar þjálfuðu eða fylgdust með kennslu samkennara og/eða 

greindu eigin kennslu í formlega skipulögðu samstarfi í skólanum (Ragnar F. Ólafsson, 

2019). Kennarar vildu hafa meira samráð um símenntun innan skólans, þeim þætti gott 

að eiga samtal við stjórnendur um hvað stefnu eigi að taka hverju sinni (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2017). Kennarar finna fyrir stuðningi stjórnenda skólanna þegar kemur 

að því að sækja starfsþróun að einhverju tagi og telja þann stuðning mikils virði (Vilji og 

veruleiki, 2007), er stuðningur meiri hér á landi en í samanburði við OECD-lönd og TALIS-

lönd almennt (Ragnar F. Ólafsson, 2019). Það helsta sem kemur í veg fyrir að kennarar 

stundi starfsþróun er að þjálfunin rekst á við vinnutíma (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 

21), einnig eru þeir ósáttir við að þurfa að greiða fyrir vinnutengd námskeið úr eigin vasa 

eða úr endurmenntunarsjóði kennara (Birna Sigurjónsdóttir, 2017).  

Hér á landi fá kennarar í mun minna mæli endurgjöf varðandi starf sitt en tíðkast að 

meðaltali í TALIS-löndunum (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 34–36), í því samhengi voru 

kennarar einnig spurðir að því hvort endurgjöfin hafi leitt til jákvæðra breytinga á 
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tilteknum atriðum og kom í ljós að kennarar upplifðu nokkrar eða miklar jákvæðar 

breytingar á sjálfstrausti við kennslu, starfsánægju eða áhugahvöt (Ragnar F. Ólafsson, 

2014, bls. ). Virðist sem svo að skólastjórnendur hér á landi kjósi frekar að veita kennurum 

óbeinan stuðning og leiðsögn utan kennslustofunnar (Börkur Hansen & Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2014) og er það í undantekningartilvikum að þeir fylgist með kennslu 

kennara með það að markmiði að leiðbeina þeim (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014b). 

Eins og sjá má er starfsþróun kennara flókin og engin ein leið sem hentar öllum. Það 

eru margir ólíkir þættir sem styðja við fagmennsku kennarar og sést mikilvægi þeirra 

þátta í rannsóknum sem gerðar hafa verið á sviði skólamál, í stefnumótunarskjölum og 

lögum um grunnskóla. Með þessar upplýsingar að leiðarljósi liggur ábyrðin í höndum 

þeirra sem setja skólastarfinu ramma að setja saman áætlun um hvernig sé best að styðja 

við kennara  svo þeir hafi möguleika á að auka við fagmennsku sína.  
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3 Aðferð 

Rannsóknir eru mikilvægar fyrir samfélagið sem við búum í, bæði þróun þess og velferð. 

Þær skipta máli fyrir upplýsta umræða og ábyrga ákvarðanatöku (Eiríkur Smári 

Sigurðarson, 2013). Rannsóknir eru forsendur framfara og þekkingarsköpunar en 

viðfangsefnin geta verið misjöfn. Þá má segja að rannsóknir séu formlegt og kerfisbundið 

ferli og eru notaðar til þess að skýra, lýsa, spá fyrir um eða stýra ákveðnum fyrirbærum. 

Markmiðið með rannsóknum er að safna gögnum, greina þau og svo túlka (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). 

Í þessum kafla er sjónum beint að aðferðafræði rannsóknarinnar. Fyrst er 

umfjölluninni um viðfangsefni rannsóknarinnar, síðan verður rannsóknarsnið og 

framkvæmd rannsóknarinnar lýst, þá er gerð grein fyrir gagnaöflun og greiningu ganga 

og að lokum fjallað um siðferðileg álitamál. 

3.1 Rannsóknarspurningar  

Við mótun þessarar rannsóknar var ákveðið að beina sjónum að grunnskólum í 

sveitarfélaginu Árborg. Ástæðan fyrir valinu var sú að nota mætti niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að kortleggja hvers konar ráðgjöf og stuðning 

náttúrugreinakennarar telja að þeir þurfi til þess að efla kennslu sína í náttúrugreinum. 

Rannsóknarspurning sem leitað var svara við með rannsókninni er: 

Hvers konar ráðgjöf og stuðning náttúrugreinakennarar á unglingastigi grunnskóla í 

sveitarfélaginu Árborg telji að þeir þurfi til að efla kennslu sína í náttúrugreinum?  

 

Til þess að afla upplýsinga og svara við rannsóknarspurningunni voru mótaðar tvær 

undirspurningar. Þær eru: 

1. Hvers konar ráðgjöf og stuðning telja þeir sig fá í starfi sínu? 

2. Hvers konar ráðgjöf og stuðning vilja þeir fá í starfi sínu? 

 

Þessar spurningar voru hafða til hliðsjónar þegar rannsóknarsnið og aðferðir við 

gagnaöflun voru valdar. 

3.2 Rannsóknarsnið 

Í hverri rannsókn þarf rannsakandi að velja sér rannsóknarsnið. Rannsóknarsniðið þarf að 

hæfa best þeim spurningum sem leita á svara við. Það vísar til þess hvernig rannsakandi 



42 

safnar upplýsingum frá þátttakendum, hvaða aðferð hann notar, innan hvaða 

tímaramma o.s.frv. Val á rannsóknarsniði fer því eftir hvers konar spurningum á að svara 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Með hliðsjón af rannsóknarspurningum þessarar 

rannsóknar var ákveðið að beita eigindlegri aðferðarfræði. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru hentugar fyrir vel afmarkað viðfangsefni sem á að kafa mjög 

djúpt í (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í eigindlegum aðferðarfræðum gegnir 

rannsakandinn lykilhlutverki þar sem hann safnar gögnum, sem hann hefur aflað með 

viðtölum og/eða með því að fylgjast með fólki í daglegu umhverfi þess, skipuleggur þau 

og túlkar (Lichtman, 2013). Kostir slíkra rannsóknaraðferða eru að þá er kafað á dýptina 

og túlkun á viðfangsefninu er beitt í leit að dýpri þekkingu um það (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013b). Eigindleg rannsóknaraðferð er því oft byggð á viðtölum eða rannsóknum á 

hegðun, skilningi og viðhorfi fólks. Með viðtölum næst meiri sveigjanleiki og auðveldara 

er að fá útskýringar eða dæmi frá viðmælendum ef þörf er á (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Einn af ókostum eigindlegrar rannsóknaraðferðar er sá að það getur reynst tímafrekt að 

framkvæma slíka rannsókn, þar sem gert er ráð fyrir því að rannsakandinn eyði 

talsverðum tíma í gagnagreiningu, þ.e. hann liggur yfir rannsóknargögnunum og leyfir 

þeim að lifa með sér (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Viðtöl voru valin þar sem þau henta vel þegar skoðuð er reynsla fólks af t.d. námi og 

starfi. Þau eru ýmist notuð ein og sér eða samhliða öðrum aðferðum (Helga Jónsdóttir, 

2013). Mótaður var hálf-opinn viðtalsrammi sem finna má í Viðauka Á. Við gerð 

viðtalsrammans var stuðst við ábendingar Lichtman (2013, bls. 195–198). Lichtman 

(2013) bendir á að rannsóknarspurningin sjálf hafi áhrif á viðmælendur og sé í raun 

grunnur þeirra spurninga sem valdar eru í viðtalsrammanum. Einnig bendir hún á að gott 

sé að hafa í huga við mótun spurninganna hvernig hentugast sé að byrja og enda viðtalið. 

Best sé að nota opnar spurningar í upphafi viðtals sem séu almenns eðlis, tilgangurinn sé 

að fá viðmælendur til að slaka á, opna sig og verða öruggari. Einnig sé mikilvægt að gefa 

viðmælendum tækifæri til að spyrja nánar út í rannsóknina að loku viðtali (Lichtman, 

2013, 195–198).  

Tekin voru einstaklings viðtöl við alla starfandi náttúrugreinakennara á unglingastigi í 

sveitarfélaginu Árborg til þess að fá sem skýrast mynd af því hvernig þeir upplifa aðgengi 

að ráðgjöf og stuðningi í starfi sínu. Viðmælendur voru valdir eftir persónulegri þekkingu 

og reynslu þeirra af viðfangsefninu. Lichtman (2013, bls. 189) skilgreinir einstaklingsviðtöl 

sem aðferð fyrir rannsakandann til að taka þátt í samræðum við þátttakendur 

rannsóknarinnar. Hún bendir á, að þó svo samræðurnar líkist mest almennu samtali þá 

eru samræðurnar yfirleitt stýrðar eða hálfstýrðar. Hægt er að flokka einstaklingsviðtöl í 
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nokkra undirflokka: lokuð viðtöl (e. structured interview), hálfopin viðtöl (e. semi-

structured interview), opin viðtöl (e. in-depth inverview) og óformleg (e. casual 

interview) eða óplönuð viðtöl (e. unplanned interviews) (Lichtman, 2013, bls. 189).  

3.3 Þátttakendur 

Í þessari rannsókn var leitað til allra starfandi náttúrugreinakennara á unglingastigi í 

sveitarfélaginu Árborg. Haft var samband við fræðslustjóra Árborgar í apríl 2017 í þeim 

tilgangi að fá leyfi til að vinna rannsóknina innan sveitarfélagsins og gaf hann leyfi til þess. 

Í kjölfarið var haft samband við skólastjóra grunnskólanna þriggja í formi tölvupósts, sjá 

viðauka A. Allir gáfu skólastjórarnir sitt leyfi fyrir rannsókninni, ásamt því að greiða götu 

rannsakanda með því að gefa upp nöfn og netföng hjá einstaklingum sem komu til greina 

sem þátttakendur. Haft var samband við fimm kennara um mánaðamótin maí/júní 2018 

og samþykktu þeir allir að taka þátt í rannsókninni. Einum kennara í tímabundinni stöðu 

náttúrugreinakennara var boðinn þátttaka en hann þáði það ekki. Þátttakendur voru því 

fimm, bæði karlar og konur. Starfsaldur þeirra var breytilegur eða allt frá 5 árum og upp 

í 37 ár ásamt því að bakgrunnur þeirra var misjafn. Einn kennarinn var með eldri gerð 

kennsluréttinda, þrír af kennurunum voru með B.Ed.-gráðu frá annað hvort Háskóla 

Íslands/Kennaraháskóla Íslands eða Háskólanum á Akureyri og sá fimmti var með M.Ed.-

gráðu í faggrein og M.Ed.-gráðu í kennslufræði grunnskóla. Í þessari rannsókn mun orðið 

kennari vera notað fyrir bæði kynin til þess eins að halda nafnleynd kennaranna. 

Í þessari rannsókn verða skólarnir kynntir sem skóli A, B og C. Allt er þetta heilstæðir 

grunnskólar með bekkjardeildir frá 1.–10. bekk, einum skólastjóra og einum 

aðstoðarskólastjóra. Tveir þeirra eru staðsettir á Selfossi og einn á Eyrarbakka og 

Stokkseyri. Starfsemi Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri dreifist á nokkrar 

starfsstöðvar. Yngra stig, 1.–6. bekkur starfar í skólahúsnæði skólans á Stokkseyri en eldra 

stigið, 7.–10. bekkur starfar í húsnæði skólans á Eyrarbakka. Nemendur sækja sund og 

smíði á Stokkseyri ásamt því að stunda íþróttir á báðum stöðum. 

3.4 Gagnaöflun, greining og úrvinnsla gagna 

Í rannsókn sem þessari safnast saman mikið af gögnum og til þess að samhengi verði sem 

best þarf að greina gögnin skipulega. Rýnt var í rannsóknir með það að markmiðum að 

kanna hverskonar ráðgjöf og stuðning kennarar fá í starfi sínu og svo hverskonar ráðgjöf 

og stuðning þeir vilja. Skoðuð voru opinber skjöl í formi laga og aðalnámskrá til þess að 

átta sig á áherslum á stuðnings og ráðgjafar til kennara í þeim. Að lokum voru það 

eigindlegu gögnin í þessari rannsókn en þeim var aflað með hálf-opnum viðtölum. 
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Viðtölin voru tekin á tímabilinu 4.–18. júní 2018 að vinnustað kennaranna. Öll viðtölin 

voru hljóðrituð með leifi viðmælenda og afrituð orð af orði og að lokum greind með 

hliðsjón af rannsóknarspurningunni. 

3.5 Siðferðileg álitamál 

Við upphaf rannsókna þarf að huga að siðferðilegum þáttum úrtaks ásamt því að gæta 

að persónuvernd þátttakenda. Þar sem rannsóknin dregur fram persónulega reynslu 

viðmælenda geta upplýsingar úr viðtölunum verið viðkvæmar. Mikilvægt er að 

viðmælandi finni fyrir trausti gagnvart rannsakanda. Leifi verður að fást frá viðmælanda 

um það hvort það megi nota þær upplýsingar sem fást úr viðtalinu (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 71–72). Mikilvægt sé að veita viðmælanda vitneskju um eðli rannsóknarinnar 

svo hann geti með fullu móti tekið ákvörðun um þátttöku og upplýsingaveitu (Sigurður 

Kristinsson, 2013, bls. 71–72). Viðmælendum er einnig bent á að þeir þurfi ekki að svara 

einstaka spurningum og að þeir geti hætt þátttöku hvenær sem er ef þess sé óskað 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71–72). Fara verður með gögn úr viðtölunum sem 

trúnaðargögn og mikilvægt er að rannsakandi sýni trúnað, þagmælsku og varkárni 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 82–83). Að rannsókn lokinni verður öllum gögnum eytt. 

Jafnframt þarf að tilkynna skólastjórnum og fræðsluyfirvöldum um tilgang 

rannsóknarinnar. 

Sigurður Kristinsson (2013) skilgreinir fjórar höfuðreglur um siðferði í rannsóknum. 

Sjálfstæðisreglan kveður á virðingu og sjálfstæði manneskjunnar. Í henni felst að ekki 

megi misnota fólk, leita verður upplýsts samþykkis fyrir þátttöku í rannsókninni. Það þarf 

að útskýra fyrir þátttakendum hverju þeir eru að fara taka þátt í og að þeir geti hætt 

þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er. Skaðleysisreglan kveður á um að 

vísindarannsóknir megi ekki skaða þátttakendur. Ganga þarf úr skugga um að áhættur 

rannsóknarinnar séu innan viðunandi marka ásamt því að ávinningur hennar sé 

nægjanlegur til að réttlæta hana. Velgjörðarreglan kveður á um skylduna til að láta sem 

best af sér leiða og velja leiðir sem minnstu fórna. Aðeins ber að framkvæma þær 

rannsóknir sem líklegar eru til þess að vera til hagsbóta fyrir mannkynið. Réttlætisreglan 

kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða. Réttlætisreglan snýst um að vernda 

veika hópa í samfélaginu. Í rannsóknum þarf að hafa í huga hag þátttakenda og hvort 

þeim stafi einhver sérstök áhætta við þátttöku (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71–88). 

Sem rannsakandi í þessari rannsókn reyndi ég að gæta hlutleysis í öllu 

rannsóknarferlinu. Í upphafi viðtals kynnti ég fyrir þátttakendum tilganginn með 

rannsókninni ásamt því að ítreka að þeim bæri engin skylda til þess að svara öllum 
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spurningum og gætu jafnframt hætt þátttöku hvenær sem er. Farið var yfir að gögnin 

yrðu meðhöndluð sem trúnaðargögn, nöfn skólanna yrði breytt ásamt nöfnum kennara 

til þess að ekki væri hægt að rekja nöfnin til þátttakendanna. Við skrif ritgerðarinnar var 

ákveðið að notast ekki við nöfn á kennarana og talað verður um kennarann í karlkyni þar 

sem of auðvelt hefði verið að finna út hver einstaklingurinn væri. Vonin er að þessi 

rannsókn muni koma náttúrugreina kennurum í sveitarfélaginu Árborg að góðum notum. 

Að hugmyndir þeirra og skoðanir sýni skýrt og greinilega hvað það er sem þeir eru 

ánægðir með en jafnframt hvað það er sem þeir vilja bæta.  

Að lokum ber að taka fram að rannsakandi stundaði vettvangsnám hjá einum 

kennaranum í 4 vikur á meðan meistara námi hans stóð.  
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4 Niðurstöður 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða hvers konar ráðgjöf og stuðning 

náttúrugreinakennarar á unglingastigi grunnskóla í sveitarfélaginu Árborg telja að þeir 

þurfi til að efla kennslu sína í náttúrugreinum. Til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningunni var stuðst við tvær undirspurningar: (1) hvers konar ráðgjöf og 

stuðning telja þeir sig fá í starfi sínu og (2) hvers konar ráðgjöf og stuðning vilja þeir fá í 

starfi sínu.  

Kaflanum er skipt í fjóra undirkafla. Í fyrstu er fjallað um það hvernig 

náttúrugreinakennslu er hagað í skólunum þremur en um þá var fjallað í kafla 3.3. Farið 

verður yfir það hvernig dæmigerð kennslustund fer fram hjá kennurunum  og hvernig 

þeir upplifa áhuga nemenda á náttúrugreinanámi. Þá tekur við umfjöllun um hverjar séu 

bjargir kennaranna, hvar leita þeir nýrra hugmynda og hvert þeir sækja stuðning. Skoðað 

verður hvort kennararnir leggi stund við starfsþróun eða sæki sér endurmenntun að 

einhverju tagi og hvernig þeir nýti opinber stefnumótunarskjöl við skipulagningu 

kennslunnar. Því næst er litið á hver þörf kennara er á stuðning og endurmenntun. Auk 

þess verður fjallað um þann stuðning sem kennarar telja sig helst þurfa til þess að efla 

gæði kennslu. Í lokin eru síðan dregnar saman megin niðurstöðurnar af rannsókninni. 

4.1 Náttúrugreinakennsla í skólunum þremur 

Í skólunum þremur virðist kennsla í náttúrugreinum fara fram með mismunandi hætti. 

Til að mynda vinna náttúrugreinakennarar í skóla C saman í teymi og skipuleggja kennslu 

á unglingastigi saman. Það er hins vegar þannig þegar kemur að kennslunni sjálfri þá 

kennir hvor kennari sínum nemendahópi. Þrátt fyrir að kennslan sem slík fari ekki fram í 

teymi njóta þeir kennarar sem eru í teyminu engu að síður stuðning frá hvor öðrum. Í 

skóla A og B virðist vera minna um teymisvinnu. Þar vinna kennararnir hver um sig að 

undirbúningi kennslustundanna og kenna jafnframt einir, hver í sínum hóp.  

Í viðtölunum mátti greina  að munur væri á aðbúnaði til náttúrugreinakennslu í 

skólunum þremur. Aðeins einn skólanna virtist vera með sér útbúna náttúrugreinastofu 

sem eingöngu er ætluð til kennslu í náttúrugreinum. Í hinum skólunum tveimur töldu 

náttúrugreinarkennararnir að lítil sem engin aðstaða væri til kennslu í náttúrugreinum.  

Aðstaðan til náttúrugreinakennslu er mjög slæm, það er í raun og veru engin 

náttúrugreinastofa, einn lítill vaskur í kennslustofunni. Og sem sagt tæki og 
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tól hafa ekki verið endurnýjuð mjög lengi, bara út af aðstöðuleysi, það hefur 

ekki þurft. 

Þessi skóli hefur alltaf verið ákaflega fátækur af öllum búnaði til 

náttúrugreinakennslu. Tækjabúnaður hér í dag er, má segja, enginn til 

náttúrugreinakennslu. 

Af orðum kennaranna í skóla A og B eins og fram kemur hér að ofan má draga þá 

ályktun að þörf sé á betri aðstöðu til náttúrugreinakennslu. Þá langar að notast við 

tilraunir og verklegar æfingar í auknum mæli en finnst það erfitt sökum aðstöðuleysis. 

4.1.1 Dæmigerð kennslustund í náttúrugreinum 

Í viðtölunum voru kennararnir beðnir um að lýsa dæmigerðri kennslustund. Þar sem 

kennararnir í skóla C störfuðu saman í teymi við að undirbúa og skipuleggja 

kennslustundirnar lýstu þeir dæmigerðri kennslustund með svipuðum hætti. Oftast nær 

hófst kennslustundin á svokallaðri kveikju en kveikjan er notuð sem nokkurskonar 

kynning á því efni sem taka á að taka fyrir í kennslustundinni. Oft er kveikjan í formi 

myndbands sem sótt er á veraldarvefinn. Því næst er farið yfir það efni sem á að kenna í 

kennslustundinni. Það er oftast kafli í kennslubókinni og voru kennararnir sammála um 

það að áhrifaríkast væri að lesa kaflann með nemendum og að því loknu færu fram 

umræðu. Þegar nemendur hafa fengið innsýn í efnið sem er til umfjöllunar í 

kennslustundinni er hópnum skipt niður á stöðvar þar sem unnið er að verkefni tengdu 

kennsluefninu. Unnið er á fjórum stöðvum og er ein þeirra verkleg stöð. Oftast nær er 

ein stöðin læsisstöð þar sem unnið er með efnið, þá er margmiðlunarstöð og svo ein stöð 

þar sem kennari þarf að hafa lítil sem engin afskipti af, svo sem spil eða nemendur fara 

út að vinna að verkefni sem þeir geta unnið sjálfstætt. Því næst er upprifjun á 

kennsluefninu og að henni lokinni þreyta nemendur próf. Einn af kennurunum í skóla C 

lætur sína nemendur auk þess safna saman verkefnum sem þeir eru búnir að vinna í 

möppu sem þeir skila svo til kennara. Þá sagði einn af kennurunum í skóla C að stundum 

snúi hann fyrrnefndu fyrirkomulagi við þannig að nemendur byrja á stöðvum og því næst 

er farið yfir efni úr kennslubókinni, en báðar þessar aðferðir reyndust vel. Í skóla C er 

einnig notast við hópaverkefni en þá er búið að útbúa lista með margskonar verkefnum 

sem nemendur fá að velja úr og kynna það fyrir samnemendum sínum í lokin.  

Dæmigerð kennslustund í skóla B er á þá leið að kennarinn útbýr  kennsluáætlanir 

sem bútaðar eru niður í vikur. Í hverjum tíma er farið yfir ákveðið efni, oftar en ekki kafli  
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í kennslubók  og svo vinna nemendur að verkefnum tengdu kennsluefninu. Komi fram 

spurningar frá nemendur eru þær ræddar sameiginlega.  

Kennari í skóla A lýsti dæmigerðri kennslustund þannig að annað hvort færi hann yfir 

kennsluefnið með nemendum eða nemendur læsu efnið sjálfir. Líkt og kennararnir í skóla 

C notast hann við kveikju í upphafi kennslustundar til þess að vekja áhuga nemenda á 

efninu. Þá notast hann gjarnan við umræður ásamt vinnubókavinnu og þegar yfirferð á 

viðkomandi viðfangsefni er lokið er samantekt á efninu og að lokum kaflapróf.. 

Hinn kennarinn í skóla A sem tekið var viðtal við, sagði að dæmigerða kennslustund 

hefjast á fyrirlestri frá kennara, svokallaðri innlögn. En með innlögn er átt við 

kennsluaðferð sem felst í að kennari kynnir eða útskýrir efnið fyrir nemendum, yfirleitt í 

stuttu máli. Síðan færu fram umræður og að þeim loknum unnu nemendur í  vinnubók. 

Jafnframt tók hann fram að einstaka tilraunir væru framkvæmdar, það væru þá einfaldar 

tilraunir sem væri hægt að framkvæma með lítilli fyrirhöfn. Þá sagði hann nemendur 

stundum fara út auk þess sem hann notaðist við myndbönd í kennslu sinni. Þá horfðu 

nemendur til dæmis á myndband og í kjölfar þess leystu nemendur verkefni tengdu því. 

Einnig sýndi hann upptöku af öðrum framkvæma tilraun en sú upptaka var gjarnan fundin 

á veraldarvefnum. Þessi kennari nefndi að kennslubókin stýrði kennslunni að töluverðu 

leiti. 

Af þessu má sjá að kennslubækurnar eru stór hluti af kennslu kennara í skólunum 

þremur. Kennslan er yfirleitt kennarastýrð og vinnubókamiðuð. Aðeins tveir af fimm 

kennurum notast reglulega við tilraunir eða verklegar æfingar í kennslu sinni. Hinir þrír 

lýstu þó yfir áhuga á að auka hlutfall tilrauna og verklegra æfinga í kennslu sinni. 

4.1.2 Mat kennara á upplifun nemenda af náttúrugreinanámi 

Í viðtölunum voru kennararnir spurðir að því hvernig þeir meti að nemendur upplifi 

náttúrugreinanámið. Svör kennaranna voru allt frá því að þeir upplifi nemendur sem 

áhugasama um námið yfir í það að nemendum þyki náttúrugreinanámið erfitt eða 

leiðinlegt. Af svörum kennaranna hér að neðan má sjá að áhugi nemenda á náminu er 

misjafn. 

Þeim finnst það skemmtilegt. Allavega það sem þau hafa sagt við mig. Þeim 

finnst gaman í náttúrugreinum. Þau elska þessar verklegu æfingar, og að fá 

að fikta í einhverju og við vorum að búa til, hérna, fílatannkrem úti, og þeim 

fannst þetta ógeðslega gaman.  
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Ég held að þau séu svona frekar jákvæð fyrir náttúrugreinum hér. Myndi segja 

að 90% séu svona frekar jákvæð fyrir náttúrugreinum, finnst skemmtilegt. 

Ég held að þeim finnist það erfitt, jafnvel hálf leiðinlegt. 

Ég ímynda mér að þeir upplifi það dálítið þurrt. Ég verð að vera heiðarlegur í 

þeim efnum. 

Það er náttúrulega rosalega misjafnt, eftir einstaklingum og þeir sem eru 

áhugaminnstir, er náttúrulega pína og kvöð. Að sitja hér og lesa og svara 

spurningum. 

Þegar svör kennaranna voru borin saman mátti sjá ákveðið mynstur á því hvernig 

kennararnir upplifa áhuga nemenda á náttúrugreinanáminu. Lesa má úr lýsingum 

kennaranna að nemendur skiptist upp í tvo hópa, þeir sem eru jákvæðir og þeir sem eru 

neikvæðir gangvart náttúrugreinum. Í ljós kom að þeir kennarar sem upplifa nemendur 

almennt jákvæða gagnvart náttúrugreinum starfa í skóla C. 

Hér að neðan má sjá að skýrt kom fram í viðtölum við kennarana að þeir telji 

nemendur hafi mest gaman að verklegum viðfangsefnum í náttúrugreinanáminu og vilja 

meira af þeim.  

Þau elska þessar verklegu æfingar, og að fá að fikta í einhverju. Vera með 

sloppa og gleraugu og þau fá að fara í þetta. Þeim finnst þetta bara mjög 

skemmtilegt. 

Þau eru enn þá að tala um nú í vor þegar þau voru að kryfja lungun og blása í 

þau og einn blés og það kom til baka á hann. Þau gleyma þessu aldrei. Eru 

alltaf að rifja þetta upp. 

Þau hafa oft talað um það, nemendur mínir, að þeim langi að gera meira 

svona verklegt. 

Þeim langar öllum til að sprengja eitthvað. 

Unglingar vilja tilraunir, að fá að þreifa á hlutunum.  

Kennararnir voru allir sammála um að nemendum finnist almennt skemmtilegra að fá 

að framkvæma verklegar æfingar frekar en að vinna í vinnubókum og lesa kennslubókina. 

Einn kennarinn benti þó á að þrátt fyrir að flestum nemendum þætti gaman að verklegum 
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viðfangsefnum þá ætti það ekki við um alveg alla nemendur en sumir þeirra upplifðu að 

verklegum æfingum fylgdi óþarfa vesen og fyrirhöfn.  

Í viðtölunum við tvo kennara kom fram að þegar nemendur náðu að tengja 

viðfangsefnið við raunveruleikann upplifðu þeir aukinn áhuga.   

Þegar maður fer að tala um himingeiminn, þá held ég að opnist svona flest 

augu og þeim finnst það voðalega spennandi. 

Það finnst mörgum efnafræðin svolítið skemmtileg, þegar þau fara að tengja 

það við raunveruleikann. 

Eins og sjá má á svörum kennaranna hér að ofan upplifa kennararnir það að tenging 

við raunveruleikann hafi áhrif á áhuga nemenda. Ef nemendur sjá tilganginn með því sem 

verið er að læra þá sýni þeir því meiri áhuga.   

4.2 Bjargir náttúrugreinakennara 

Það er mikilvægt að skoða hvert kennarar leita eftir stuðningi í starfi. Fjallað var um í 

fræðilega hlutanum um mikilvægi þess að kennari viðhaldi fagmennsku sinni en þar segir 

jafnframt að það sé á ábyrgð kennara að viðhalda þekkingu sinni og færni. Með því að 

kortleggja hvert kennarar leita eftir stuðningi í starfi og með því að kanna samstarf 

kennara á sviði náttúrugreina var leitast eftir því að greina hverskonar stuðning þörf er á 

til þess að gera megi úrbætur. Þá voru stefnumótunarskjöl einnig skoðum og kannað 

hvort þau eru að nýtast kennurum sem skyldi.   

4.2.1 Hugmynda og stuðningsnet 

Kennarar voru spurðir að því hvert þeir leiti eftir hugmyndum við náttúrugreinakennslu 

og kom í ljós að notast er við Internetið í töluverðum mæli. Þar geta þeir komist í 

samband við aðra náttúrugreinakennara og fengið hugmyndir að verkefnum eða 

einfaldlega fundið verkefni sem hægt er að nota í kennslunni. Kennararnir nota Internetið 

til þess að finna kveikjur sem nokkurs konar inngang að því efni sem taka á fyrir í 

kennslustundinni. Lengri heimildarmyndir og þættir voru einnig nýttir við kennsluna en 

þó ekki í jafn miklum mæli. Þá voru námskeið einnig nefnd sem uppspretta hugmynda 

eins og sjá má hér að neðan. 

Ég leita aðallega að námskeiðum í Reykjavík. Ég fer bara í rauninni á allt sem 

býðst. 
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Ég hef stundum farið á einhver námskeið sem NaNO er með.  

Með hugtakinu NaNO er átt við heimasíðuna Náttúrutorg, starfssamfélag 

náttúrugreinakennara. Þar geta kennarar sótt símenntun og átt í samstarfi við aðra 

náttúrugreinakennara, auk þess að hægt er að fá sérsniðna kennsluráðgjöf hjá þeim. 

Aðeins tveir af kennurunum fimm tóku það fram að þeir sóttu reglulega námskeið til þess 

að efla þekkingu sína í náttúrugreinum. Hinir þrír tóku það fram að þeir hafi ekki verið 

duglegir að sækja námskeið og talaði einn þeirra um að lítið framboð væri á námskeiðum 

sem fjalla um náttúrugreinar. 

Eins og sjá má hér að neðan hafði hluti kennaranna orð á því að kennslubækurnar 

stýri kennslunni að miklu leiti. 

Ég vil hverfa frá bókakennslu, ég er ekkert hrifin af því, að vera með 

kennslubækur eru rosalega stýrandi. 

Þetta hefur miklu meira verið tekið sem bóklegur þáttur, tilraunir og slíkt hafa 

verið miklu minna við höfð. 

Bókin er dálítið stýrandi, sem er náttúrulega slæmt í raun og veru. 

Þrír af kennurunum fimm voru sammála um að þetta sé stefna sem þeir vilja í raun 

og veru ekki endilega. Þeir virtust gera sér grein fyrir því að lestur á bókun skilar ekki alltaf 

bestu námi hjá nemendum. Einn af kennurunum fimm sagði orðrétt „Maður veit það að 

gera hlutinn skapar betri þekkingu út úr þeim“. 

Kennararnir voru einnig spurðir af því hvort þeir hefðu eitthvað samstarf við aðra 

náttúrugreinakennara, hvort sem það væri við aðra kennara innan sama skóla eða í 

öðrum skólum innan sveitarfélagsins. Í skóla C var samstarf náttúrugreinakennaranna 

aðallega bundið við samstarf á milli þeirra tveggja og höfðu þeir lítið samstarf við aðra 

náttúrugreinakennara innan sveitarfélagsins. 

Samstarfsfélaginn minn er eiginlega, svona, aðal viskubrunnurinn. Það er 

mjög gott að fá hugmyndir hjá honum. Við vinnum þetta náttúrulega mjög 

mikið saman. 

Eins og sjá má hér að neðan taldi hinn kennarinn í skóla C að hann sæi ekki tilgang í 

því að leita til annarra kennara innan sveitarfélagsins. Hins vegar sagði hann að aðrir 

kennarar innan sveitarfélagsins hefðu leitað til þeirra í skólanum að hugmyndum af efni 

til þess að kenna. 
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En hann bara kenndi svo allt öðru vísi en ég, að ég sá ekki neinn... þar er bara 

bóka kennsla. Bara verið að lesa og svara spurningum. Og ég er bara alls ekki 

þar, nema kannski að einhverju leiti í bland. 

Mismunandi kennsluhættir í skólunum þremur virðast hamla því að kennararnir hafi 

samstarf sín á milli. Kennararnir í skóla C sjá engan hag í því að leita til hinna 

náttúrugreinakennaranna í sveitarfélaginu þar sem kennsluaðferðir þeirra séu svo ólíkar 

en taka jafnframt fram að öllum sé velkomið að leita til þeirra eftir hugmyndum að 

kennslu. 

Hér að neðan má sjá að á svörum kennaranna í skóla A og B að lítið samstarf virðist 

vera á milli kennara, hvort sem það sé samstarf á milli kennara innan skólans eða kennara 

í öðrum skólum.  

Þessi ár sem ég er búinn að vera hér hef ég sjálfsagt verið einn við 

náttúrugreinakennslu helminginn af tímanum. Það er rosalega vont, þér 

hætti til að staðna. Þú hefur engan til að spegla þig við og engin svona gerjun 

í gangi að viti. 

Það hefur verið lítið, höfum verið að hittast kannski mesta lagi einu sinni eða 

tvisvar á ári. 

Við erum náttúrulega einyrkjar hérna. Það er ekkert samstarf. Það hefur verið 

allt of lítið samstarf hjá okkur í Árborg. 

Eins og sjá má að svörunum hér að ofan er einungis virkt samstarf að finna í einum af 

skólunum þremur. Þar starfa kennararnir í teymi innan skólans og virðast njóta stuðnings 

hvor af öðrum. Þeir leita lítið út fyrir skólann eftir samstarfi við aðra kennara því þeir sjá 

ekki ávinning af því. Hinir kennararnir þrír upplifa sig einangraða og vilja hafa meira 

samstarf við aðra kennara, hvort sem það er innan þess skóla sem þeir starfa eða utan 

hans.  

Kennari í skóla A sagði frá því að töluverða breytingar væru í vændum í 

náttúrugreinkennslu við skólann og þessar breytingar kæmu til með að ýta undir 

samvinnu meðal kennara innan skólans. Það mátti heyra að hann væri spenntur fyrir 

breytingunum. 

Allir kennararnir í skólunum þremur voru sammála um það að samvinna meðal 

kennara sem störfuðu í sitt hvorum skólanum innan sveitarfélagsins væri lítil sem engin. 

Allir lýstu þó yfir áhuga á því að hittast og ræða málin og kanna möguleika á samstarf 
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milli skólana. Sú samvinna sem nú þegar á sér stað er að kennarar hafa hist með það að 

markmiði að samræma námsefnið. Þannig sama námsefni sé kennt í öllum skólum innan 

sveitarfélagsins. Þetta kemur til með að auðvelda þeim nemendum sem flytja sig á milli 

skóla innan sveitarfélagsins. Kennari í skóla A sagði að nú þegar hefði hann rætt við 

kennarar í skóla C um að þeir þyrftu að hittast, hann hefði þó ekki látið verða að því enn 

þá. Kennari í skóla B sagði að ef til vill væri best ef kennararnir sem kenna innan 

sveitarfélagsins yrðu skikkaðir til þess að funda reglulega, þá fyrst myndu þeir láta verða 

að því að hittast. 

4.2.2 Starfsþróun 

Í þessum hluta verður fjallað um starfsþróun kennara, undir það falla öll þau sí- og 

endurmenntunar námskeið ásamt þróunarverkefnum sem kennarar hafa eða eru að taka 

þátt í. Þegar starfsþróun kennara í skólunum þremur er skoðuð, þá eingöngu með tilliti 

til náttúrugreina, bendir margt til þess að lítil starfsþróun eigi sér stað. Það virðist vera 

munur á milli skólanna í hve miklu mæli kennararnir sinna starfsþróun á sviði 

náttúrugreina. Kennararnir í skóla C virðast duglegri að sækja námskeið og aðra sí- eða 

endurmenntun heldur en kennararnir í hinum skólunum tveimur. Kennararnir í skóla C 

sögðust aðallega sækja námskeið til Reykjavíkur á vegum Háskóla Íslands eða á vegum 

Náttúrutorgs. Þegar kennararnir í skóla A og B voru spurðir um ástæðu þess að þeir sóttu 

ekki námskeið eða aðra sí- eða endurmenntun þá voru helstu ástæður þessar: (1) lítið 

framboð hafi verið á áhugaverðum námskeiðum, (2) þau hafi ekki hentað eða þá (3) þeir 

hreinlega vissu ekki ástæðu þess að þeir höfðu ekki sótt námskeið eða aðra sí- eða 

endurmenntun. Einn af þeim kennurum sem ekki sækir reglulega námskeið minntist 

sérstaklega á það að áður fyrr hefði hann sótt námskeið með reglubundnum hætti og 

enn þann dag í dag væri hann að notfæra sér það sem hann lærði þá.  

Kennararnir voru einnig spurðir hvort þeir væru þátttakendur í þróunarstarfi í 

náttúrugreinum, hvort sem það væri innan þess skóla sem þeir starfa eða í samvinnu við 

aðra skóla. Allir kennarar svöruðu neitandi og er ekkert markvisst þróunarstarf í gangi í 

náttúrugreinakennslu í sveitarfélaginu. Kennari í skóla A benti þó á að líta mætti á 

fyrirhugaðar breytingar á efsta kennslustigi í skóla A sem þróunarstarf. Aftur á móti taldi 

kennarinn í skóla B helstu ástæðu þess að hann væri ekki virkur í einhverskonar 

þróunarstarfi í sínum skóla vera að hann væri eini starfandi náttúrugreinakennarinn 

innan skólans og erfitt væri að standa einn í þróunarstarfi. Velti hann því fyrir sér hvor 

það væri ef til vill auðveldara fyrir kennara í öðrum skólum innan sveitarfélagsins að sinna 

þróunarstarfi þar sem þeir væru fleiri sem störfuðu sem náttúrugreinakennarar í sama 

skóla. Kennari í skóla C benti á að það vantaði í Árborg, að kennarar í sveitarfélaginu ynnu 
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að sameiginlegu þróunarverkefni á sviði náttúrugreina. Hann taldi að það væri gagnlegt 

fyrir sveitarfélagið að náttúrugreinakennarar í Árborg væru að notast við sömu 

hæfniviðmið í námskránni. Lesa mátti úr svörum allra kennaranna að þeir væru tilbúnir í 

þróunarstarf, þá helst á milli allra náttúrugreinakennaranna í sveitarfélaginu. Allir 

náttúrugreinakennararnir töldu að áhrifamest væri ef sveitarfélagið setti á þá kröfu að 

þeir myndu hittast til þess að sinna einhverskonar sameiginlegu þróunarverkefni. 

4.2.3 Opinber stefnumótunarskjöl 

Opinber stefnumótunarskjöl hafa mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að því að 

skipuleggja skólastarf. Þau leggja línurnar fyrir kennara með því að leiðbeina þeim hvert 

skuli stefna í kennslu. Í rannsókninni var sérstaklega litið á hvernig aðalnámskrá, 

skólanámskrá og skólastefna sveitarfélagsins nýttist kennurum við skipulagningu 

kennslunnar. 

Aðspurðir sögðust kennarar allir nota aðalnámskrá við skipulagningu kennslu en 

skynja mátti á svörum þeirra að mikil breyting hefði átt sér stað með komu 

aðalnámskrárinnar árið 2011. Það væri ekki fyrr en fyrst núna sem kennarar væru að ná 

valdi á henni og ynnu markvisst með þau hæfiviðmið sem þar eru sett fram. Einn kennari 

sagðist vera farinn að útbúa frekar verkefni sem tengdust hæfniviðmiðun heldur en að 

reyna að tengja eldri verkefni við einhver hæfniviðmið. Kennari í skóla C byrjaði 

umræðuna um aðalnámskránna með því að segja:  

Hún er ekkert góð,  þetta er svolítið óskiljanlegt í námskránni, einhvern vegin 

of opin.  

En endaði jafnframt umræðuna á því að segja að það væri ef til vill fínt, þá hefði hann 

meiri möguleika í skipulagningu kennslunnar. Hinn kennarinn í skóla C sagði að 

aðalnámskráin nýttist sér ágætlega. Hann hefur notfært sér ýmislegt úr almenna 

hlutanum eins og t.d. fjölbreyttar kennsluaðferðir og leiðir til námsmats. Þá hefur hann 

einnig unnið með hæfniviðmiðin í náttúrugreinunum, flokkað þau niður eftir því sem 

hentar fyrir þeirra kennslu, þannig að það sé samræmi á milli kennslunnar og 

hæfniviðmiðanna. Kennari í skóla A sagði hana vera kapítula út af fyrir sig og helst þyrfti 

aðstoð frá túlk til þess að skilja hana. Hann sagði hana vera háfleyga, of viðamikla og erfitt 

væri að átta sig á uppbyggingu hennar. Hann segist þó nýta  aðalnámskránna að einhverju 

leiti í kennslunni en benti jafnframt á að næsta haust þegar byrjað verður að kenna eftir 

nýja kennslufyrirkomulaginu þá breytist það allt. Þá verði unnið með aðalnámskránna og 

komi hún til með að stýra alfarið verkefnagerð og verkefnavinnu. 
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Eins og fram kemur hér að ofan  vinna allir kennararnir markvisst með 

aðalnámskránna og stefna á að notfæra sér hana enn meira við skipulagningu kennslu. 

Má segja að helsti munurinn liggi í því hvort kennararnir útbúi sérstök verkefni sem 

byggist alfarið á hæfniviðmiðum úr aðalnámskránni eða hvort þeir vinni með eldri 

verkefni sem þeir tengja við hæfniviðmiðin. 

Í öllum skólum á að vera til staðar skólanámskrá. Markmið hennar er að skilgreina og 

lýsa starfsemi skólans ásamt því að lýsa því hvernig nám og kennsla fer fram í skólanum. 

Þar koma einnig fram markmið einstakra greina, hvernig námsmati skuli háttað, hvaða 

námsefni er notað o.fl. Kennarar nýta sér skólanámskránna til þess að samræma og 

skipuleggja kennslu sína innan skólans. 

Þegar kennararnir voru spurðir að því hvernig skólanámskráin nýttist þeim við 

skipulagningu kennslunnar kom í ljós að í einungis einum skóla var skólanámskráin sem 

unnið var eftir uppfærð nýlega. Í hinum skólunum tveimur hafði skólanámskráin ekki 

verið uppfærð síðan ný aðalnámskrá var tekin í notkun árið 2011. Kennari í skóla B sagðist 

eingöngu notast við aðalnámskránna. Það hefði þó staðið til að uppfæra 

skólanámskránna og útbúa samfellu á kennslu í náttúrgreinum frá fyrsta bekk og upp í 

tíunda bekk. Úr því varð þó aldrei og þess í stað var ákveðið að hafa aðalnámskrá 

grunnskóla að leiðarljósi. Kennari úr skóla A sagði að í augnablikinu væri engin 

skólanámskrá fyrir náttúrugreinar. Einungis væri til staðar gömul skólanámskrá en unnið 

yrði að nýrri skólanámskrá samhliða breytingunum á unglingastiginu. Á þeim tíma sem 

rannsóknin var gerð virtust tveir af skólunum þremur ekki hafa fylgt eftir þróun nýrrar 

skólanámskrár fyrir náttúrugreinar eftir að aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 tók 

gildi. Í staðin unnu náttúrugreinakennarar með aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennararnir voru spurðir út í menntastefnu sveitarfélagsins og hvort eitthvað kæmi 

þar fram um náttúrugreinakennslu. Þegar viðtölin voru tekin var gildandi skólastefna frá 

árinu 2013. Þar er kafli sem nefndur er umhverfið og aðbúnaður. Leggur hann áherslu á 

að það sé eitt af hlutverkum kennara, ekki aðeins náttúrugreinakennara, að kenna 

nemendum að umgangast nánasta umhverfi sitt af virðingu og alúð og leggja þannig 

grunn að samábyrgu samfélagi. Allir sem koma að skólasamfélaginu þurfa að skapa sem 

besta umhverfi fyrir nemendur og leitast við að hafa aðbúnað til náms, kennslu og 

sérfræðiþjónustu góða og fjölbreytta. Hér er átt við umhverfi í víðum skilningi, þ.e. bæði 

aðbúnað og skólabrag. 

Þegar kennarar voru spurðir út í skólastefnu sveitarfélagsins Árborgar svöruðu 

kennararnir allir á svipaðan hátt, þeir vissu ekki til þess að nein sérstök stefna væri á 

náttúrugreinakennslu í skólastefnu Árborgar. Einn kennaranna benti á að einungis væri 
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fjallað um að virða umhverfi sitt, tengsl nemenda við umhverfið og annað slíkt og að hann 

hefði ekki séð beina aðgerðaráætlun í náttúrugreinum. 

4.3 Hvar liggur þörfin 

Ljóst er að kennararnir í skólunum þremur virðast starfa frekar ólíkt. Það sem þeir eiga 

þó sameiginlegt er skilningur á mikilvægi samvinnu og aukinnar persónulegrar 

fagmennsku. Kennarar í rannsókninni voru beðnir um að velta fyrir sér hvað það væri 

sem þeim þætti vanta upp á í starfsþróun innan skólans og hjá sveitarfélaginu. Síðan voru 

þeir beðnir um að íhuga hverskonar stuðning þeir vildu fá við kennslu í náttúrugreinum 

og að lokum á hvaða sviði þeir vildu helst bæta við sig þekkingu í tengslum við kennslu í 

náttúrugreinum.  

4.3.1 Hjá skólum og sveitarfélagi 

Kennararnir höfðu mikla skoðun á því hvað skólinn og sveitarfélagið gætu gert til þess að 

styðja við starfsþróun þeirra. Kennari í skóla A sagði að fyrir hann skipti mestu máli að 

starfsþróun og endurmenntun kæmi til með að nýtast honum beint í starfi 

(faggreinatengd). Hann vildi að skóli og sveitarfélag myndu sýna kennurum áhuga og 

einfaldlega biðja þá um að deila skoðunum sínum. Hann vildi sjálfur velja sína 

endurmenntun, fannst þetta dálítið miðstýrt í þeim skóla sem hann stafaði í. Einnig þykir 

honum mikilvægt að kennarar þurfi ekki að greiða fyrir þau námskeið sem þeir sækja. En 

bendir jafnframt á að hann hafi ekki upplifað annað en stuðning og jákvæð viðbrögð frá 

skólastjórnendum þegar kom að því að sækja námskeið utan þess sem skólinn skipulagði. 

Hinn kennarinn í skóla A taldi rétt eins og samstarfsfélagi sinn að skóli og sveitarfélag 

gætu stutt betur við kennara, t.d. með því að bjóða upp á endurmenntunarnámskeiðin 

innan skólans. Einnig tók hann undir mikilvægi þess að kennarar þurfi ekki sjálfir að 

standa straum af námskeiðskostnaði. Einnig kallaði hann eftir frekari kennslu á nýtingu 

aðalnámskráar þar sem honum veitti ekki af betri innsýn í hæfniviðmiðin, væri gott að fá 

eitthvað lesefni eða einfaldlega utanaðkomandi aðstoð. 

 Það sem kennara í skóla B fannst að skóli og sveitarfélag gætu gert til að styðja við 

starfsþróun hans væri að trygga nóg framboð af námskeiðum, þau gætu verið haldin í 

samstarfi við sveitarfélögin í nágrenninu. Honum þótti mikilvægt að sveitarfélagið tryggði 

fjármagn í þetta. Einnig talaði hann um mikilvægi þess að skólastjórnendur væru 

meðvitaðir um starfsþróun kennara. Hann taldi það skipta máli að skólastjórnendur 

hefðu einhverskonar eftirlit með því hvort starfsfólk væri í raun að sinna sí- eða 

endurmenntun almennt. 
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Kennari í skóla C taldi að skóli og sveitarfélag gætu stutt við starfsþróun með því að 

bjóða upp á sérhæfð námskeið eða fyrirlestra. Í því sambandi minntist hann á 

áhugaverðan og skemmtilegan fyrirlestur sem hann sótti á skóladegi Árborgar árið 2019.  

Þá kom Sævar stjörnukall, það var skemmtilegt og mætingin var geðveikt góð. 

Ég myndi vilja sjá meira svona. 

Þá sagði hann að allt of mikið væri um almenn námskeið og benti á að náttúrugreina 

tengd námskeið myndu einnig nýtast öðrum kennurum en þeim sem eru fagkennarar í 

náttúrugreinum. Taldi hann  að það væru margir kennarar á yngri stigum sem vissu ekkert 

um náttúrgreinar. Hann kom einnig inn á mikilvægi þess að náttúrugreinakennarar innan 

sveitarfélagsins hefðu samstarf sína á milli. Það gæti jafnvel verið hlutverk 

sveitarfélagsins að skipuleggja það og skylda kennarana mæta. Hann benti á að á 

haustþingi kennara væri faggreinafundur, en þá mæta fáir því hann er haldinn í lok dags. 

Hinn kennarinn í skóla C talaði einnig um að ef til vill þyrftu náttúrugreinakennarar í 

sveitarfélaginu að vera skyldugir til að hittast einu sinni á ári. Einnig benti hann á að 

mikilvægt sé fyrir skólastjórnendur að hafa eftirlit með kennslu í náttúrugreinum frá 

fyrsta upp í tíunda bekk, svo það myndist samfella í námi nemenda. Kennarinn taldi sig 

vera orðinn öruggan í kennslu og átti ekki í vandræðum með að finna námskeið eða 

fyrirlestra til þess að sækja utan þess sem skólinn stóð fyrir. Þótti honum eðlilegt að 

kennarar leiti sjálfir eftir námskeiðum til að sækja og tók fram að fram til þessa hefði 

hann fengið fullan stuðning frá skólastjórnendum. 

4.3.2 Í náttúrugreinakennslu 

Kennararnir voru spurðir að því hvers konar stuðning þeir vildu fá í náttúrugreinakennslu, 

hvað myndu þeir persónulega vilja. Allir kennararnir voru sammála um mikilvægi 

samvinnu kennara og höfðu allir áhuga á að auka hana. Þetta var sérstaklega áberandi 

hjá skóla A og B en þar virtist ekki vera jafn mikil samvinna milli kennara innan skólanna 

eins og sjá má í skóla C. Þar sem þessir kennarar telja sig ekki geta leitað til annarra 

kennara innan skólanna sinna þá fannst þeim upplagt að auka samvinnu á milli allra 

náttúrugreinakennara í sveitarfélaginu. Allir kennarar voru sammála því að aukin 

samvinna á milli skólanna væri af hinu góða, þó að sumir teldu að þeir sæju ekki mikinn 

hag í því, annað en gott væri að geta samræmt námsefni á milli skólanna. 

Kennari í skóla B taldi að fyrir sig væri mikill stuðningur í betri aðstöðu í skólanum, 

hann langar að bæta verklega hlutann í kennslu sinni en fannst það ekki möguleiki eins 

og staðan var þá. Undir þetta tók annar kennarinn í skóla A.  
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Ég myndi fyrst og fremst vilja fá betra stuðning hérna frá yfirmönnum og ég 

veit ekki í sjálfu sér hvaða stuðning sveitarfélagið getur veitt mér, annað en 

að veita skólanum fjármagn, til að veita mér tæki og tól. 

Honum fannst hann ekki fá nægjanlegan skilning frá skólastjórnendum en gerði sér 

alveg grein fyrir þessu eilífa vandamáli með fjármagn. Hinn kennarinn talaði einnig um 

skort á sérstakri náttúrugreinastofu og að það hindraði hann í að notast við tilraunir og 

annað verklegt í sinni kennslu. Kennararnir í skóla C töluðu ekki um að þeir þyrftu á betri 

aðstöðu að halda í sínum skóla. Minntist annar kennarinn á að þeir væru með mjög góða 

aðstöðu þar, þó það vantaði tölvukostinn. En benti á að það þyrfti nú ekki alltaf flókna 

aðstöðu til að framkvæma tilraunir. 

Mér finnst ég vera mikið að gera tilraunir úr bara einhverju úr eldhúsinu. 

Þannig að ég gæti alveg eins gert þessar tilraunir uppi á svæði. Ég var t.d. að 

kenna stærðfræði, var að kenna eðlismassann. Þá var ég ekki með þessa 

stofu. Þú veist, ég var bara með eitthvað í kassa sem ég geymdi bara þar 

(kennslustofunni). Það er ekki fyrirstaða í rauninni að vera ekki með 

náttúrugreinastofu. Þetta er bara svolítið spurningu um að vera með einn 

skáp þar sem þú ert með eitthvað smá af dóti. Sérstaklega þegar maður tekur 

þá (nemendur) í hópum er kannski bara að taka 5–6 í einu. Þú þarft ekkert 

rosaleg mörg tilraunaglös, þá kannski bara duga tvö og einn hitamælir.  

Var þessi kennari sá eini sem talaði um að það þyrfti ekki flókna náttúrugreinastofu 

til þess að framkvæma þær tilraunir sem hann var að notast við. Þetta væri bara spurning 

um að vera með einn skáp þar sem hægt væri að geyma eitthvað smá af dóti í.  

En betri aðstaða var ekki það eina sem kennararnir töluðu um. Kennari úr skóla C sá 

mikinn hag í því að hafa aðgengi að fólki með sérhæfða menntun. Eins og til dæmis í hans 

tilfelli þá leitaði hann sér aðstoðar til utanaðkomandi aðila með þekkingu í efnafræði. 

Taldi hann að þetta væri sniðugt fyrir kennara að geta gengið að. Ef grunnskólakennarar 

myndu hafa möguleika á að heimsækja faggreinakennara út í Fjölbrautaskóla Suðurlands 

og ræða við þá.  

Allir kennararnir sýndu áhuga á því að fá utanaðkomandi aðila inn í skólana til þess 

að leiða þróunarstarf í náttúrugreinum og töldu það einmitt gott að hafa einhvern 

utanaðkomandi til að koma þeim af stað en þeir myndu svo halda áfram með verkefnið.  

Tveir kennarar úr sitthvorum skólanum bentu á að þeim þætti það spennandi kostur 

að aukin yrði jafningjafræðsla í skólunum. Að fá náttúrugreinakennara til að deila reynslu 
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sinni á því hvað er að virka, hvað hefur verið að ganga vel. Fá jafnvel kennara annars 

staðar frá til þess að deila með þeim hvað þeir væru að gera. Þetta þyrftu ekki að vera 

formlegir fyrirlestrar heldur mætti þetta vera óformleg kynning. 

Kennari úr skóla C sagðist vera í endalausri leit af fjölbreyttum verkefnum fyrir 

nemendur. Út frá því talaði hann um mikilvægi þess að koma sér upp verkefnabanka með 

verklegu dóti. Skólinn ætti til heilmikið en alltaf mætti bæta við. 

4.3.3 Aukin fagþekking 

Kennarar þurfa ef til vill að leggjast í mikla sjálfsskoðun þegar þeir íhuga hvað það er sem 

þeir vilja fá aukna þekkingu á í tengslum við kennslu í náttúrugreinum. Mikilvægt er að 

kennarar átti sig á hversu mikilvægt það er að viðhalda og bæta fagþekkingu sína. 

Kennararnir í skóla C voru báðir opnir fyrir aukinni fagþekkingu á sviði náttúrugreina.  

Ég væri alveg til í að vera betri í líffræðinni, því mér finnst hún leiðinleg. 

Og náttúrulega efnafræðin hún er skemmtilegust og væri alveg til í að læra 

meira í henni, bara til að vera enn þá betri. 

Sko, maður gæti auðvitað dýpkað þekkingu sína í efnafræði og eðlisfræði. 

Lesa má á svörun kennaranna að þeir séu nokkuð öruggir með sig í kennslu, fannst þeir 

ekki hafa gríðarlega mikla þörf fyrir aukna fagþekkingu á einhverju ákveðnu sviði. En vildu 

samt sem áður verða betri á sumum sviðum. Báðir  kennararnir í skóla C sögðust þeir 

vera óhræddir við að leita sér ráða hjá utanaðkomandi aðila ef þeim vantaði svör við 

einhverjum spurningum. 

Ég þekki efnafræðing og ég hringi stundum bara í efnafræðinginn og spyr 

hann að einhverju. 

 [Vinur minn] er að læra efnaverkfræði og hann er búinn að hjálpa mér mikið 

með efnafræðina. 

Kennararnir voru sammála því hversu gott það væri að geta leitað til annarra fagaðila, 

þó þeir væri ekki staðsettir innan skólans. Benti einn þeirra á nútíma lærdómssamfélag 

virkaði þannig að ef hann veit ekki hlutinn þá er það ekki hundrað í hættunni, hann bara 

svara því í næsta tíma.  

Kennaranemar voru einnig nefndir í viðtölunum, báðir kennararnir í skóla C tölu um 

hversu gott það væri að taka á móti kennaranemum. 
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Já við græðum mjög mikið á því. Mér finnst að allir ættu að prófa að taka að 

sér kennaranema, maður lærir ógeðslega mikið af því. 

Fékk einmitt nema í vetur, hún var sterk í dýraflokkunarfræði og langaði að 

kenna það. Það var mjög skemmtilegt og krökkunum þótti það gaman. 

Sjá má að kennararnir í skóla C eru opnir fyrir því að taka að sér kennaranema. Finnst 

ávinningur að taka á móti, þar sem þeir eru að koma ferskir úr háskólanum og gefa þeim 

nýjar kennsluhugmyndir.  

Kennarinn í skóla B taldi sig vera í nokkuð góðum málum með fagþekkingu á sviði 

náttúrugreina. 

Þá er djúpt spurt. Þegar maður er búinn að vera svona lengi í þessu þá telur 

maður sig hafa býsna mikla þekkingu, sko, en hún getur nú þess vegna verið 

býsna götótt samt sem áður. 

Þó hann telji sig vera í góðum málum þá er hann samt sem áður tilbúinn til að auka 

fagþekkingu sína og nefnir að endalaust sé hægt að bæta við. Ef hann þyrfti að nefna 

eitthvað þá fannst honum mest þörf á að bæta fagþekkingu sína á sviði efnafræði og 

líffræði.   

Annar kennarinn í skóla A taldi sig þurfa aukna þekkingu á uppbyggingu tilrauna ásamt 

því að koma kveikjum betur á framfæri við nemendur. Honum fannst hann ekki hafa þörf 

fyrir aukna fagþekkingu á einhverju ákveðnu sviði náttúrugreina heldur vantaði honum 

frekar einhverskonar ráðgjöf eða leiðbeiningar um hvernig hann gæti notað tilraunir á 

auðveldari og einfaldari hátt. 

Hinn kennarinn í skóla A talaði um að honum langaði að auka skilning sinn á 

náttúrugreinahluta aðalnámskrár grunnskóla, hann þyrfti staðfestingu á því hvort hann 

væri að gera og hugsa þetta rétt. Að auki talaði hann um mikilvægi þess að vera vel 

upplýstur um nýjustu niðurstöður rannsókna á sviðið kennslufræða en fannst erfitt að 

finna gagnlegar greinar á Internetinu. 

4.4 Samantekt niðurstaðna 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að kennsla í skólunum þremur virðist vera 

nokkuð ólík. Skólunum má í raun skipta upp í tvo hópa, skóli með teymisvinnu og svo hina 

tvo skólana þar sem lítil teymisvinna var til staðar. Kennarar sem störfuðu í skólunum 

með lítilli teymisvinnu upplifðu sig einangraðir og einn af þeim notaðir orðið einyrki um 
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sig þegar hann var spurður um samstarf við aðra kennara. Þegar kennararnir voru beðnir 

um að lýsa dæmigerðri kennslustund hjá sér kom í ljós að allir notast þeir við 

kennslubækur í grunninn. Það sem aðskilur skóla C frá skólum A og B er að kennararnir í 

skóla C notast bæði við tilraunir og verklegar æfingar í nokkrum mæli við kennslu. Notast 

þeir yfirleitt við stöðvar í sinni kennslu og ná þar með að hafa alltaf eina stöð með 

tilraunum eða verklegum æfingum. Á hinn bóginn virtist kennslan í skólum A og B að 

mestu byggð á vinnubókarvinnu. 

Kennararnir voru einnig spurðir að því hvernig þeir upplifðu áhuga nemenda á 

náttúrugreinanáminu í skólanum. Þar mátti einnig sjá mun á milli skólanna, þar sem að 

kennarar í skóla C upplifðu nemendur sínir jákvæða gagnvart námi í náttúrugreinum á 

meðan kennarar í skóla A og B töluðu um að þeir upplifðu að nemendum sínum þætti 

námið erfitt og jafnvel leiðinlegt. Allir kennararnir fimm töluðu um að nemendum sínum 

þætti skemmtilegast þegar þeir fengju að gera eitthvað verklegt eða tilraunir. En tveir af 

þeim bentu jafnframt á að þeir fyndu fyrir auknum áhuga hjá nemendum þegar þeir 

næðu að tengja námsefnið við raunveruleikann, þ.e. að nemendurnir sæju tilgang með 

náminu. 

Samvinna var þáttur sem allir kennarar töldu mikilvægan og allir höfðu þeir áhuga á 

að auka hana. Í skóla C var gott samstarf í milli kennaranna sem þar störfuðu, þeir 

skipulögðu allt nám saman en kenndu svo í sitthvoru lagi. Þeir höfðu jafnframt litla 

samvinnu við aðra kennara í sveitarfélaginu en höfðu allt eins áhuga á því. Kennararnir í 

skólum A og B fannst samstarf milli kennara mikilvægt en fannst þeir ekki getað leitað til 

neins innan skólans. Þegar þeir voru spurðir um samstarf á milli náttúrugreinakennarar í 

sveitarfélaginu þá töldu þeir samstarf vera af hinu góða. Gott væri að geta rætt saman, 

fengið hugmyndir og samræmt námsefni. En spurningin er sú, af hverju hittast þeir ekki 

oftar en raun ber vitni. Flestum ber saman um að tímaskortur sé helsta ástæðan, þeir 

hafi einfaldlega ekki tíma til þess að hittast. Einn kennari taldi að hann hefði ekkert að 

græða á því að hitta aðra kennara í sveitarfélaginu þar sem þeir hugsuðu og kenndu allt 

öðruvísi en hann sjálfur. Þegar kennararnir voru spurðir að því hvernig væri best að leysa 

þennan samskiptavanda voru allir þeirra skoðunar að best væri ef þeim væri úthlutað 

ákveðnum tíma fyrir fram þar sem kennararnir þyrftu að hittast og ræða málin. 

Kennararnir í sveitarfélaginu virtust nýta sér Internetið til þess að afla sér upplýsinga 

eða leita eftir hugmyndum í kennslu. Töluðu allir nema einn um hversu gott það væri að 

nýta samskiptaforritið Facebook til þess að vera í samskiptum við aðra 

náttúrugreinakennara. Þar væri hægt að nálgast fullt af hugmyndum. Kennararnir 
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sögðust einnig nota Internetið til þess að finna kveikjur til að sýna nemendum ásamt því 

að sýna þeim stutta heimildaþætti.  

Í svörum kennaranna um starfsþróun mátti greina að einungis tveir þeirra væru virkir 

í sí- eða endurmenntun. Virtust þeir að eigin frumkvæði leita eftir og sækja námskeið 

utan sveitarfélagsins. Flest þeirra voru haldin á vegum Háskóla Íslands eða Náttúrutorgs. 

Þegar hinir þrír voru spurðir hvað hindraði þá í að sækja sér sí- eða 

endurmenntunarnámskeið kom í ljós að yfirleitt fannst þeim engin námskeið í boði sem 

væru áhugaverð eða hentuðu þeim. Einnig var minnst á, að þeir hefðu ekki alltaf tíma til 

þess að keyra til Reykjavíkur og vildu frekar að endurmenntunin kæmi inn í skólana. Þegar 

viðtölin voru tekin tók enginn kennarann þátt í þróunarvinnu sem einblíndi á 

náttúrugreinar í skólanum sem þeir störfuðu við. Allir bentu á kosti þess að taka þátt í 

þróunarstarfi og voru jákvæðir gagnvart því að fá utanaðkomandi aðila inn í skólana til 

þess að leiðbeina þeim.  

Stjórnendur skólanna þriggja virðast styðja ágætlega við bakið á kennurum þegar þeir 

vilji sækja sér endurmenntunarnámskeið utan sveitarfélagsins. Þrír af kennurunum fimm 

töluðu um það að fyrra bragði að það væri aldrei vandamál að fá frí. Enginn kennaranna 

sagðist hafa lent í vandræðum með að fá frí frá kennslu til að sækja námskeið á vinnutíma 

en samt sem áður fannst þeim það mjög mikilvægt að þeir hefðu skilning skólastjórnenda 

fyrir mikilvægi þess að fá frí. Þrír af kennurunum fimm töldu mikilvægt að 

skólastjórnendur sýndu þeim skilning þegar þeir kæmu fram með ábendingar um betri 

aðstöðu fyrir náttúrugreinakennara í skólanum. Þeir töldu það vera helstu ástæðu  þess 

að þeir notuðust ekki við tilraunir eða verklegar æfingar í sinni kennslu. Kennararnir vilja 

einnig hafa eitthvað að segja um þau námskeið sem í boði eru í skólanum. Það skiptir þá 

mestu máli að námskeiðin séu faggreinatengd og best væri ef þau nýttust kennurum 

beint við kennslu. Einn kennarinn benti á að það hafi aldrei neinn komið til hans og spurt 

hann að því hvað það væri sem hann vildi. Í því samhengi benti hann á mikilvægi 

samtalsins, að stjórnendur skólanna ræddu við kennara hvað væri í forgangi hjá þeim. 

Kennurunum fannst einnig mikilvægt að þurfa ekki að greiða sjálfir fyrir endurmenntun. 

Opinber stefnumótunarskjöl spila stóran þátt í starfi kennara og þar ber fyrst að nefna 

aðalnámskrá grunnskólanna. Allir kennarar töldu sig nota hana mikið við undirbúning 

kennslunnar. Aðalnámskráin var meira notuð heldur en skólanámskrá viðkomandi skóla 

og má í raun segja að skólanámskráin hafi verið unnin út frá aðalnámskránni. Nokkuð bar 

á því að kennurum þótti hæfniviðmiðin flókin og námskráin of opin en aðrir sögðu að það 

væri bara af hinu góða, þá gætu þeir ráðið meira hvað þeir gerðu. Kennararnir voru einnig 

spurðir hvort einhver áhersla væri á náttúrugreinar í skólastefnu Árborgar, flestir sögðust 
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ekki kannast við það. Að þar væri einungis talað um að kenna nemendum að virða 

umhverfið, tengsl nemenda við umhverfið og annað slíkt.  Ekki væri um að ræða neina 

beina aðgerðaráætlun í náttúrugreinum. Sumir sögðu að það væri jafnvel góð hugmynd 

að sveitarfélagið myndi koma með skýrari stefnu hvað varðar kennslu á náttúrugreinum. 
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvers konar ráðgjöf og stuðning 

náttúrugreinakennarar á unglingastigi grunnskóla í sveitarfélaginu Árborg telja að þeir 

þurfi til að efla kennslu sína í náttúrugreinum. Til þess að fá svör við megin 

rannsóknarspurningunni voru mótaðar voru tvær undirspurningar: hvers konar ráðgjöf 

og stuðning telja þeir sig fá í starfi sínu og hvers konar ráðgjöf og stuðning vilja þeir fá í 

starfi sínu. Með þær til hliðsjónar voru tekin hálf-opin viðtöl við allir starfandi 

náttúrugreinakennarar í sveitarfélaginu Árborg. 

Eins og komið hefur fram getur stuðningur til kennara verið margskonar. Yfirleitt er 

talað um að hann sé formlegur eða óformlegur. Með formlegum stuðningi er átt við 

námskeið, fyrirlestra, fundi, ráðstefnur eða aðgangur að sérfræðiaðstoð að einhverju tagi 

(Richter o.fl., 2011). Óformlegur stuðningur er hins vegar öll þau óformlegu samskipti 

sem kennari á við samstarfsfólk sitt dags daglega. Þetta geta verið samræður við 

samkennara eftir kennslustundir, inn á kaffistofu eða frammi á gangi. Einnig getur 

óformlegur stuðningur falist í lestri fræðigreina eða bóka, samræðum við vini eða 

ættingja, þátttaka í námshópum o.fl. (Richter o.fl., 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

kennarar sem fá góðan stuðning á sínum fyrstu árum í kennslu eru líklegri til að endast 

lengur í starfi en þeir sem fá engan stuðning (Plummer & Barrow, 1998; Valgerður & 

Anna, 2008; Helgi Eiríkur Eyjólfsson, 2017). Einnig benda því að umfangsmiklar 

rannsóknir á íslensku skólastarfi til þess að kennurum finnst þeir hafa aukna þörf fyrir 

ráðgjöf, stuðning og frekari starfsþróun (sjá t.d. Birna Sigurjónsdóttir, 2017; Gerður G. 

Óskarsdóttir o.fl., 2014b; Ragnar F. Ólafsson, 2014; Vilji og veruleiki, 2007). Þá er vert að 

skoða hver raunveruleikinn er hjá náttúrugreinakennurum í sveitarfélaginu Árborg og 

bera niðurstöður þessarar rannsóknar við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið. Eru 

kennararnir í sveitarfélaginu Árborg að fá þá ráðgjöf og stuðning sem þeir þurfa í starfi 

og ef svo er ekki hvað geta skólar og sveitarfélag gert til þess að bæta stöðuna. 

5.1 Hvaða stuðning vilja kennarar 

Í íslenskum rannsóknum sem beinst hafa að kennurum og starfsþróun þeirra hafa 

kennarar verið spurðir að því hvers konar stuðning þeir hafi fengið í starfi sínu. Jafnframt 

hafa þeir verið spurði að því hvers konar stuðning þeir vilji í raun og veru fá í starfi, þ.e. 

til hvaða aðila þeir vilji helst snúa sér til eða hafa greiðan aðgang að. Í megindráttum 

virðast íslenskar rannsóknir benda til þess að kennarar leiti helst til samkennara sinna 

eftir stuðningi og ráðgjöf (Þóra Björk Jónsdóttir 2000; Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011; 
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María 2010; Auður Pálsdóttir, 2014). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda einnig til 

þess að samkennarar séu fyrsta val kennaranna í sveitarfélaginu. Jafnframt virðist sem 

einungis hluti þeirra hafi greiðan aðgang að stuðningi frá samkennara. Þeir kennarar sem 

telja sig ekki geta leitað til samkennara innan skólans benda á að þeir hafi einfaldlega 

engan til að leita til. Rímar þetta við niðurstöður Ástu Bjarneyjar Elíasdóttur (2011) en í 

hennar rannsókn voru vísbendingar um að stundum eiga faggreinakennarar í erfiðleikum 

með að fá faglegan stuðning innan skólans þar sem þeir vinna, því oftar en ekki eru þeir 

einu kennararnir sem starfa í þessu fagi í skólanum. Þeirra lausn er þá að leita að 

faglegum stuðningi til faggreinakennara úr öðrum skólum. Að hluta til er þetta vandinn í 

sveitarfélaginu Árborg, einn af kennurunum í rannsókninni sagðist ekki hafa neinn annan 

kennara innan skólans sem hann gæti leitað til þar sem hann væri eini 

náttúrugreinakennarinn í skólanum. Kom greinilega í ljós að þar sem samvinna milli 

kennara var mest lagði skólinn mikla áherslu á teymisvinnu innan skólans. Ef til vill væri 

það sterkur leikur fyrir hina skólana tvo að íhuga aukna samvinnu á milli kennara innan 

skólans. Ef enginn möguleiki sé fyrir hendi að kennarinn geti nýtt sér þekkingu annars 

kennara innan skólans þyrfti að leggja áherslu á að hann fengi aðila úr öðrum skóla innan 

sveitafélagsins til þess að ráðfæra sig við. Jafnvel þyrfti að leiða kennarana áfram í 

samstarfinu í upphafi eða þangað til þeir teldu sig örugga með að halda þessari samvinnu 

áfram upp á eigin spýtur. 

Í íslenskum rannsóknum hafa kennarar að auki tilgreint mikilvægi þess að fá stuðning 

frá öðrum einstaklingum, bæði innan þess skóla sem þeir starfa og utan hans. Með því er 

átt við stuðning frá skólastjórnendum, frá sérfræðingum sem starfa innan eða utan 

skólans, ásamt stuðning í formi námskeiða og endurmenntunar (Þóra Björk Jónsdóttir, 

2000; Ásta Bjarney Elíasdóttir, 2011; Sif Stefánsdóttir, 2011), þetta á bæði við reynda 

kennara og þá sem eru á fyrstu árum í starfi en þörfin getur verið breytileg eftir starfsaldri 

(Þóra, 2000; María, 2005, 2010). Kennararnir í þessari rannsókn virtust ekki leita til 

annarra kennara innan skólans sem þeir störfuðu í fyrir utan að kennararnir í skóla C  

leituðu hvor til annar. Einnig virtist lítið  samstarf vera á milli þeirra og annarra kennara 

utan skólans, hvort sem það voru faggreinakennarar eða kennarar í öðrum störfum. Tveir 

kennaranna höfðu þó leitað til sérfræðinga utan skólans eftir ráðgjöf. Þeir notuðust aftur 

á móti við spjall hópa á netinu til þess að vera í samskiptum við aðra 

náttúrugreinakennara á Íslandi. Þar fengju þeir hugmyndir til þess að nota í kennslu. Allir 

kennararnir í þessari rannsókn voru samt sem áður tilbúnir í meira samstarf þeirra á milli 

en fannst erfitt að finna tíma til þess að hittast. Einhverjir stungu upp á því að þeir yrðu 

einfaldlega skikkaðir til þess að hittast, þá gætu þeir ekki skorast undan því. Þarna þarf 
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að leggjast yfir ástæður þess að náttúrugreinakennarar innan sveitarfélagsins hafa ekki 

meira samstarf sín á milli en raunin er. Ef til vill þurfa þeir að sjá tilgang með samstarfinu 

ásamt því að gera þarf þeim mögulegt að hittast á vinnutíma. Mögulega væri hægt að 

ræða við náttúrugreinakennarana og fá þá til þess að koma fram með hugmyndir af 

úrbótum. 

Aðeins tveir af kennurunum fimm stunduðu reglulega starfsþróun á sviði 

náttúrugreina í skólunum þremur, þrátt fyrir að allir hafi bent á mikilvægi þess. Báðir 

kennararnir sem töluðu um að þeir færu reglulega á námskeið tengd náttúrugreinum 

báðu um það að eigin frumkvæði. Námskeiðin voru flest haldin í Reykjavík á vegum 

Háskóla Íslands eða Náttúrutorgs og veigruðu kennararnir sér ekki við að keyra á milli 

Reykjavíkur og sveitarfélagsins Árborgar. Hinir þrír kennararnir sem tóku fram að þeir 

hefðu ekki farið á nein námskeið tengd starfsþróunar á sviði náttúrugreina töldu að 

framboð námskeiða væri lítið og vildu frekar fá námskeiðin inn í skóla svo þeir þurfi ekki 

að sækja námskeiðin út fyrir sveitarfélagið Árborg. Sjá má að kennarar hafa ákveðnar 

skoðanir á sí- og endurmenntun þeirra. Náttúrugreinakennararnir í sveitarfélaginu 

Árborg vilja fjölbreyttari námskeið sem nýtast þeim í kennslu. Það kom skýrt fram að þeir 

eru búnir að fá nóg af almennum námskeiðum sem eru ætluð umsjónarkennurum. Þeir 

vilja helst að námskeiðin séu haldin innan sveitarfélagsins og fannst það eðlilegt að þau 

væru ætluð öllum náttúrugreinakennurum í sveitarfélaginu og jafnvel opin fyrir alla 

kennara þar sem náttúrugreinar eru kenndar frá fyrst og upp í tíunda bekk.  

Í þessari rannsókn rétt eins og svo mörgum öðrum vildu kennararnir stuðning frá 

stjórnendum skólanna. Allir upplifðu þeir góðan stuðning frá stjórnendum þegar kom að 

því að sækja námskeið eða aðra endurmenntun. Vert er að íhuga hver sé þá ástæðan fyrir 

því að einungis tveir af kennurunum fimm voru virkir í sí- og endurmenntun á sviði 

náttúrugreina, þegar þeir upplifðu allir góðan stuðning frá stjórnendum. Ef til vill þurfa 

stjórnendur skólanna að fylgjast betur með starfsþróun kennaranna í heild og hvetja þá 

til að að sækja þau námskeið sem í boði eru. En fyrst og fremst er það á ábyrgð 

kennaranna sjálfra að vera meðvitaðir um mikilvægi þess að viðhalda fagþekkingu sinni 

og þar með að leita og sækja sí- og endurmenntunar námskeið sjálfir. Kennurunum þótti 

einnig mikilvægt að þeir þyrftu ekki að standa straum af kostnaði fyrir  sí- og 

endurmenntunar námskeiðum sem þeir fóru á. Jafnframt tóku þeir fram að þeir hefðu 

persónulega aldrei lent í því að þurfa borga fyrir sín námskeið sjálfir en vildu samt sem 

áður ítreka að þetta væri eitthvað sem þeir vildu alls ekki þurfa að gera. Út frá þessu má 

sjá að kostnaður við að fara á námskeið virðist ekki vera að hamla kennurum í því að 

sækja sér sí- og endurmenntunar námskeið.   
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Aðeins var komið inn á þátttöku í þróunarverkefnum í viðtölunum. Enginn af 

kennurunum var að vinna að þróunarverkefni á sviði náttúrugreina þegar viðtölin voru 

tekin. Þeim fannst flestum það spennandi kostur og þá helst sameiginlegt 

þróunarverkefni milli allra náttúrugreinakennara í sveitarfélaginu. Meirihluti kennaranna 

var fylgjandi því að utanaðkomandi sérfræðingur myndi leiða þróunarstarf í 

náttúrugreinum til lengri eða skemmri tíma. Þarna má sjá tækifæri til þess að efla 

náttúrugreinakennslu enn frekar í sveitarfélaginu þar sem kennararnir virðast vera opnir 

fyrir sameiginlegu þróunarverkefni. Best væri ef þróunarverkefnið yrði skipulagt með 

náttúrugreinakennurunum, því eins og komið hefur fram vilja þeir hafa áhrif á sína 

starfsþróun. Einnig kom fram áhugi á aukinni sérfræðiþekkingu innan sveitarfélagsins en 

með því er átt við að kennararnir geti leitað til starfsmanns innan sveitarfélagsins, sem 

byggi yfir meiri fagþekkingu en þeir. Í raun þarf þessi leið ekki að vera flókin, það sem 

kennararnir eru að kalla eftir er að þeir viti af sérfræðingum innan sveitarfélagsins sem 

væru tilbúnir að aðstoða þegar á reyndi. Í sveitarfélaginu starfar mikið af fólki með 

margskonar sérfræðiþekkingu sem kann að geta nýst kennurum. Kennararnir þurfa ef til 

vill einungis leiðbeiningar um það hvert á að leita. 

5.2 Staða náttúrugreinakennslu í sveitarfélaginu Árborg 

Hver er þá staða náttúrugreinakennara í sveitarfélaginu Árborg. Það virðist sem svo að 

sveitarfélagið búi yfir góðum hópi kennara sem telja sig hafa góða faglega þekkingu á 

viðfangsefnum náttúrugreinanna. Í viðtölunum mátti skynja öryggi í svörum þeirra þegar 

þeir voru beðnir um lýsa uppbyggingu kennslustunda sinna og íhuga hvar þeir myndu 

vilja bæta fagþekkingu sína. Af lýsingum kennaranna mátti samt sem áður greina að 

kennslan tiltölulega hefðbundin og að kennslubókin stýri kennslunni mikið. Allir 

kennararnir töluðu um að kennslubækur væru stýrandi þegar farið væri yfir nýtt 

kennsluefni en þegar kom að því að vinna verkefni tengdu kennsluefninu þá fóru 

kennararnir mismunandi leiðir. Kennararnir í skóla A og B tóku fram að þeir notuðust við 

vinnubækur og umræður eftir að farið hafi verið yfir kennsluefnið. Aftur á móti virtust 

náttúrugreinakennararnir í skóla C notast við fjölbreyttari kennsluaðferðir en í skólum A 

og B. Tóku þeir sem dæmi hópvinnu, tilraunir og verklegar æfingar, vinnustöðvar, spil og 

önnur verkefni. Þá er vert að velta fyrir sér hvers vegna þessu munur sé til staðar, 

skýringin getur að hluta til legið í mismunandi frásögn kennara. En það eitt og sér er ekki 

nóg til þess að skýra muninn. Velta má fyrir sér hvort starfsþróun kennaranna spili þarna 

inn í, þar sem kennararnir í skóla C eru virkari í að sækja sér sí- og endurmenntun á sviði 
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náttúrugreina, jafnframt er meiri samvinna á milli þeirra og getur það skilað þeim 

fjölbreyttari kennsluhugmyndum og fleira. 

Að lokum er vert að lítið á aðbúnað til náttúrugreinakennslu í sveitarfélaginu. Eins 

og komið hefur fram í rannsókninni telja kennarar aðbúnað til náttúrugreinakennslu 

misskipta í sveitarfélaginu. Einungis einn skóli af þremur er útbúinn sérstakri 

náttúrgreinastofu. Kennararnir í hinum skólunum tveimur telja sig hafa litla sem enga 

aðstöðu til þess að framkvæma tilraunir eða verklegar æfingar. Þeir upplifa að þeir geti 

ekki sinnt kennslunni eins og  þeir myndu helst vilja sökum aðstöðuleysis. Þetta ekki 

eina rannsóknin á Íslandi sem hefur sýnt svipaðar niðurstöður. Í rannsókninni Vilji og 

veruleiki (2007) kom fram að flestir skólar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu einungis 

lágmarks útbúnað til kennslu á náttúrugreinum. En kennsla í náttúrugreinum  þarf ekki 

að standa og falla með sérstakri náttúrugreinastofu, þó hún vissulega geti hjálpað 

kennurum að auka fjölbreytni í kennsluaðferðum. Ef vilji er fyrir hendi er hægt að 

komast að samkomulagi um lágmarks aðbúnað til náttúrugreinakennslu og efla þar 

með kennslu möguleika kennaranna. Gefa þeim aukið færi á að að nýta sér tilraunir og 

verklegar æfingar í kennslu. 

5.3 Litið fram á við 

Í lokin verður settur upp listi með samantekt á þeim þáttum sem kennararnir telja helst 

geti stutt þá í starfi og aukið gæði við kennslu í náttúrugreinum. Hafa skal í huga að gögnin 

í þessari rannsókn eru ekki ný og má því reikna með því að eitthvað hafi breyst frá því að 

viðtölin voru tekin. 

1. Auka samvinnu innan og utan skólanna. Rannsóknir hafa sýnt fram á hversu 

mikilvægt er fyrir kennarar að geta leitað til annarra aðila eftir stuðningi og ráðgjöf. 

Mikilvægt er að kennarar hafi einhvern ákveðin aðila sem þeir treysta og telja sig 

geta leitað til. Samkvæmt náttúrugreinakennurum í sveitarfélaginu Árborg vilja 

þeir helst hafa einhvern aðila innan skólans sem þeir geta leitað til. Ef það er ekki 

möguleiki þá vilja þeir geta leitað til einhvers innan sveitarfélagsins. Hér væri ef til 

vill best að ræða við kennarar persónulega svo hægt væri að skipuleggja sérsniðinn 

stuðning að þeirra þörfum. Því rétt eins og komið hefur fram þá er þörfin fyrir 

stuðning breytileg eftir starfsaldri kennara.  

2. Auka fjölbreytni námskeiða og námskeiðin inn í skólana. Það kom skýrt fram í 

rannsókninni að kennararnir vilja fjölbreytt námskeið og að námskeiðin komi til 

með að nýtast við kennslu í náttúrugreinum. Hluti kennaranna vildi frekar sækja 

námskeið innan sveitarfélagsins í stað þess að keyra til Reykjavíkur. Eflaust er hægt 
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að koma að einhverju leiti til móts við þá kennara sem eru ekki tilbúnir að sækja 

sér endurmenntun utan Árborgar. Til að mynda væri hægt að halda sérsniðin 

námskeið fyrir náttúrugreinakennara innan sveitarfélagsins í upphafi 

kennsluársins, til dæmis að vori eða á einhverju ákveðnu tímabili á skólaárinu. 

Jafnvel væri hægt að bjóða nágranna sveitarfélögunum að taka þátt til þess að 

draga úr kostnaði. 

3. Stuðningur frá stjórnendum, frí frá vinnu, enginn kostnaður fyrir kennarana. 

Kennararnir vilja fá stuðning frá stjórnendum á þann hátt að þeir skilji og beri 

virðingu fyrir þörf þeirra á starfsþróun. Virtist þessi liður ekki vera hamlandi þáttur 

í starfi kennaranna í sveitarfélaginu en enga síður fannst þeim þörf á að taka það 

fram. Kostnaður við námskeið var einnig umræðuefni kennaranna, þeir vilja ekki 

sjálfir þurfa að greiða fyrir námskeiðin eða þurfa að sækja um styrki úr 

endurmenntunarsjóðum kennara. Virtist sem stjórnendur skólanna séu að standa 

sig ágætlega í þessum þætti. Enginn af kennurunum tók fram að hann hefði 

einhvern tíman þurft að greiða fyrir námskeið á vegum skólans sjálfur og voru þeir 

þakklátir fyrir það. Samt sem áður er gott fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir 

þessum skoðunum kennaranna. Á svörum kennaranna mátti sjá að þeir teldu erfitt 

fyrir þá að hitta aðra náttúrugreinakennara í sveitarfélaginu á vinnutíma. Það sem 

skólastjórnendur og sveitarfélag geta gert til þess að styrkja þennan þátt er að 

auðvelda kennurunum að hittast á vinnutíma. Ef til vill væri sniðugt að ákveða 

fundartíma í upphafi skólaárs, með því móti væru auknar líkur á að jákvætt 

samstarf yrði milli allra náttúrugreinakennaranna í sveitarfélaginu. 

4. Tryggja tíma til ígrundunar og efla endurgjöf til kennaranna. Það er álit höfundar 

að kennarar fái tíma til þess að ígrunda starf sitt. Með því móti fá þeir tækifæri til 

þess að skoða hvaða hlutir í kennslu þeirra eru að ganga vel og hvað mætti betur 

fara. En til þess að ígrundun virki sem skyldi þarf kennari að skipuleggja tíma sem 

eingöngu skal nota til þess en ekki til þess að sinna námsmati eða skipuleggja 

kennslu. Aukin endurgjöf til kennara gæti einnig gagnast þeim, það að fá 

utanaðkomandi aðila til þess að greina og meta kennsluna kann að efla hana enn 

frekar. Þarna þurfa kennarar að vera opnir fyrir því að taka athugasemdum á 

uppbyggilegan hátt en líta á þær sem niðurbrot á þeirra persónulegu fagmennsku. 

Enginn kennaranna tók það fram í viðtölunum að hann ynni markvisst með 

ígrundun á starfi sínu eða að þeir fengju reglulega endurgjöf á starf sitt innan 

kennslustofunnar. 
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5. Bæta aðstöðu til náttúrugreinakennslu. Aðstöðuleysi til náttúrugreinakennslu var 

algengt umræðuefni í viðtölunum. Greinilegt var að kennararnir voru meðvitaðir 

um þennan mun á milli skólanna. Þarna kemur samtalið sterkt inn, kennarar vilja 

að rætt sé við þá. Þeir virtust gera sér grein fyrir því að þeir fengju ekki allt sem 

þeir vildu en töldu að hægt væri að komast að einhverju samkomulagi um 

lágmarks aðbúnað í kennslustofuna. 
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6 Lokaorð 

Eflaust vekja niðurstöður nýjustu PISA rannsóknarinnar marga til umhugsunar, þá 

sérstaklega innan skólanna. Hvað veldur því að árangur íslenskra nemenda er ekki betri 

en raun ber vitni? Sumir gerast svo kræfir að benda fingrum á hina og þessa, eingöngu til 

þess að finna einhvern til að kenna um. Staðan er þó flóknari en svo, þar sem árangur 

nemenda er samspil margra ólíkra þátta en einungis einn af þeim snýr að 

náttúrugreinakennurum. Það þarf því að spyrja sig hvað er hægt að gera fyrir 

náttúrugreinakennarana þannig þeir sjái sér fært um að eflast faglega í starfi sínu. Það 

var einmitt tilgangur þessarar rannsóknar, að kortleggja þann stuðning sem 

náttúrugreinakennararnir í sveitarfélaginu eru að fá í starfi ásamt því að fá þá til að íhuga 

hvað það er sem þeir vilja fá meira af. Þörf náttúrugreinakennaranna er misjöfn og til að 

sem bestur árangur náist er nauðsynlegt að sérsníða ráðgjöf og stuðning að þeirra 

þörfum. Eftir því sem náttúrugreinakennararnir auka faglegt sjálfstraust sitt verður 

kennsla þeirra betri og þar með aukast líkur á því að nemendur fái bestu mögulega 

kennslu í náttúrugreinum.  

  

 



72 

Heimildaskrá 

Anna Kristín Sigurðardóttir & Ingibjörg Kjartansdóttir. (2018). Viðhorf brautskráðra leik- 

og grunnskólakennara 2014–2016 til námsins og starfsins. Menntavísindastofnun, 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/16777/afdrif_brautskradra_kennara_

skyrsla_aks_og_ik_loka_22okt18_0.pdf?sequence=1  

Amalía Björnsdóttir & Kristín Jónsdóttir. (2014). Viðhorf nemenda, foreldra og 

starfsmanna skóla. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstjóri), Starfshættir í grunnskólum 

við upphaf 21. aldar (bls. 29–56). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunsko

lastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf 

Auður Pálsdóttir. (2014). Sustainability as an emerging currivulum area in Iceland. The 

development, validation and application og a sustainability education 

implementaion questionnaire. (Doktorsritgerð), Háskóli Íslands. 

http://hdl.handle.net/1946/23795 

Auður Pálsdóttir. (2019). Rýnt í niðurstöður PISA 2018 og samhengi þeirra á Íslandi. Í 

Menntamálastofnun, PISA 2018. Helstu niðurstöður á Íslandi (bls. 96–107). 

https://mms.is/sites/mms.is/files/pisa_2019_0.pdf 

Ásta Bjarney Elíasdóttir. (2011). Hvað ert þú að vilja upp á dekk? Fagleg ráðgjöf 

stjórnenda til kennara (meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. 

http://hdl.handle.net/1946/8834 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy, the exercise of control. New York: W.H. Freeman. 

Berglind Gísladóttir, Auður Pálsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir & Birna 

Svanbjörnsdóttir. (2019). Mat á stöðu faglegs lærdómssamfélags í grunnskóla: 

Þróun mælitækis. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. 

http://netla.hi.is/greinar/2019/ryn/15.pdf 

Birna Sigurjónsdóttir. (2017). Starfsaðstæður kennara. Niðurstöður úr rýnihópum 

kennara í grunnskólum Reykjavíkur um bókun 1 í kjarasamningi. Í Skóla- og 

frístundaráð Reykjavíkur (ritstjóri), Nýliðun og bætt starfsumhverfi 

grunnskólakennara (bls. 45–63). 

http://reykjavik.is/sites/default/files/sfs_starfsumhverfi_grunnskolakennara-

skyrsla_starfshops_um_nylidun_og_baett_starfsumhverfi_grunnskolakennara_i_re

ykjavik_2017-lok121217.pdf 

Börkur Hansen & Steinunn Helga Lárusdóttir. (2014). Stjórnun og skipulag. Í Gerður G. 

Óskarsdóttir (ritstjóri), Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (bls. 87–

112). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/16777/afdrif_brautskradra_kennara_skyrsla_aks_og_ik_loka_22okt18_0.pdf?sequence=1
https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/16777/afdrif_brautskradra_kennara_skyrsla_aks_og_ik_loka_22okt18_0.pdf?sequence=1
http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf
http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf
https://mms.is/sites/mms.is/files/pisa_2019_0.pdf
http://netla.hi.is/greinar/2019/ryn/15.pdf


 

73 

http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunsko

lastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf 

Darling-Hammond, L., Hyler, M. & Gardner, M. (2017). Effective teacher professional 

development. https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-

files/Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf 

Eiríkur Smári Sigurðarson. (2013). Nokkur orð um mikilvægi rannsókna. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 31–37). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

Esteve, J. M. (2000). The transformation of the teachers‘ role at the end of the 

twentieth century: new challenges for the future. Educational Review, 52(2), 197–

207. 

Fagráð (2016). Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara. 

http://starfsthrounkennara.is/wp-content/uploads/2019/03/skyrsla160310.pdf 

Gerður G. Óskarsdóttir, o.fl. (2014a). Framkvæmd rannsóknar. Í Gerður G. Óskarsdóttir 

(ritstjóri), Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (bls. 17–27). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunsko

lastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf 

Gerður G. Óskarsdóttir, o.fl. (2014b). Starfshættir í grunnskólum – meginniðurstöður og 

umræða. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstjóri), Starfshættir í grunnskólum við upphaf 

21. aldar (bls. 323–347). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunsko

lastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf 

Glickman, C.D., Gordon, S.P., &  Ross-Gordon, J.M. (2010). Supervision and instructional 

leadership. Boston: Pearson Education. 

Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir & Rúnar Sigþórsson. (2013). 

„Miðlarar menntunar, siðferðilegir vegvísar og fyrirmyndir“ viðtal við Trausta 

Þorsteinsson. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir & Guðmundur Heiðar 

Frímannsson. Fagmennska í skólastarfi. Skrifað til heiðurs Trausta Þorsteinssyni 

(bls. 19–33). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Hafdís Guðjónsdóttir. (2004). Kennarar ígrunda og rannsaka eigið starf. Tímarit um 

menntarannsóknir, 1, 27–38. 

Hargreaves, A. (2000). Four ages of professionalism and professional learning. Teachers 

and Teaching: History and Practice, 6(2), 151–82 . 

Hoy, A. W. & Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of 

teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 

343–356. 

http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf
http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf
https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf
https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf
http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf
http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf
http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf
http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf


74 

Helga Jónsdóttir. (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 137–153). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Helgi Eiríkur Eyjólfsson. (2017). Tímaatburðagreining á ferli nýútskrifaðra 

grunnskólakennara (meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. 

http://hdl.handle.net/1946/29028 

Helgi Eiríkur Eyjólfsson & Stefán Hrafn Jónsson. (2017). Skýrsla til starfshóps um nýliðun 

og bætt starfsumhverfi grunnskólakennara í Reykjavík: Könnun á meðal 

útskriftaárganga úr kennaranámi HÍ/KHÍ og HA árin 2000–2012. Reykjavík: 

Rannsóknarsetur í mannfjöldafræðum. 

https://reykjavik.is/sites/default/files/skyrsla_til_starfshops_um_nylidun_og_baett

_starfsumhverfi_grunnskolakennara_i_reykjavik_v2_med_cover.pdf 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2006). „Different children – a tougher job“. Icelandic 

teachers reflect on changes in their work. European Educational Research Journal, 

5(2), 140–151. 

Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir & Kristín Jónsdóttir. 

(2014). Kennsluhættir. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstjóri), Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar (bls. 113–158). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunsko

lastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf 

Lichtman, M. (2013). Qualitative Research in Education: a User‘s Guide. Los Angeles: 

SAGE Publications, Inc. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 

María Steingrímsdóttir. (2005). Margt er að læra og mörgu að sinna: Nýbrautskráðir 

grunnskólakennarar í fyrsta starfsári; reynsla þeirra og líðan. 

(meistaraprófsritgerð). Háskólinn Akureyri, Akureyri. 

http://hdl.handle.net/1946/1247 

María Steingrímsdóttir. (2010). Fimm ár sem grunnskólakennari: Fagmennska og 

starfsþroski. Í Helgi Ólafs og Hulda Proppé (ritstjórar), Rannsóknir í félagsvísindum 

XI (bls. 190–196). Reykjavík: Félags- og menntavísindadeild. 

http://hdl.handle.net/1946/6847 

Menntamálastofnun. (2017). Helstu niðurstöður PISA 2015. 

https://mms.is/sites/mms.is/files/pisa_2015_island.pdf 

Menntamálastofnun. (2019). PISA 2018. Helstu niðurstöður á Íslandi. 

https://mms.is/sites/mms.is/files/pisa_2019_0.pdf 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2013). Aðalnámskrá gunnskóla: Almennur hluti 

2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur 

https://reykjavik.is/sites/default/files/skyrsla_til_starfshops_um_nylidun_og_baett_starfsumhverfi_grunnskolakennara_i_reykjavik_v2_med_cover.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/skyrsla_til_starfshops_um_nylidun_og_baett_starfsumhverfi_grunnskolakennara_i_reykjavik_v2_med_cover.pdf
http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf
http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf
https://mms.is/sites/mms.is/files/pisa_2015_island.pdf
https://mms.is/sites/mms.is/files/pisa_2019_0.pdf


 

75 

OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development]. (2019). TALIS 2018 

Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. TALIS, 

OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en. 

OECD [Oranisation for Economic Co-operation and Development]. (2020). TALIS 2018 

Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals, TALIS, 

OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/19cf08df-en. 

Ólafur Proppé. (1992). Kennarafræði, fagmennska og skólastarf. Uppeldi og menntun, 

1(1), 223–231. 

Plummer, D.M., & Barrow, L.H. (1998). Ways to support beginning science teachers. 

Journal of Science Teacher Education, 9(4), 293–301.  

Ragnar F. Ólafsson. (2014). TALIS 2013: Starfsaðstæður, viðhorf og kennsluhættir 

kennara og skólastjóra á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Reykjavík: 

Námsmatsstofnun. https://mms.is/sites/mms.is/files/talis_skyrsla_2014.pdf 

Ragnar F. Ólafsson. (2019). TALIS 2018:Starfshætti og viðhorf kennara og skólastjóra á 

unglingastigi grunnskóla. Reykjavík: Námsmatsstofnun. 

https://mms.is/sites/mms.is/files/vefutgafa_-_talis_2019.pdf 

Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O. & Baumert, J. (2011). Professional 

development across the teaching career: Teachers‘ uptake of formal and informal 

learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 27(1), 116–126. 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.07.008 

Rúnar  Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir & Þóra Björk Jónsdóttir. (2014). Nám, 

þátttaka og samskipti nemenda. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstjóri), Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar (bls. 113–158). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunsko

lastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf 

Schön D.A. (1991). The reflective practitioner: how professionalds think in action. 

Ashgate: Aldershot. 

Sergiovanni, T.J. (2009). The principalship: A reflective practice perspective. Boston: 

Pearson Education. 

Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands. (2017). Kjarasamningur 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 

grunnskólakennara. 

Sif Stefánsdóttir. (2011). Faglegur stuðningur við kennara í starfi, viðhorf kennara í 

þremur skólum (meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. 

http://hdl.handle.net/1946/8932 

https://doi.org/10.1787/19cf08df-en
https://mms.is/sites/mms.is/files/talis_skyrsla_2014.pdf
https://mms.is/sites/mms.is/files/vefutgafa_-_talis_2019.pdf
https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.07.008
http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf
http://menntavisindastofnun.hi.is/sites/menntavisindastofnun.hi.is/files/throunskolastarfs/starfshaettir_heild_m_kapu_02102015_lr.pdf


76 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013a). Inngangur að aðferðafræði. Í Sigríður Halldórsdóttir 

(ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 17–30). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013b). Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 239-249). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir 

(ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 71–88). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í 

Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 229–237). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur. (2017). Nýliðun og bætt starfsumhverfi 

grunnskólakennara. 

http://reykjavik.is/sites/default/files/sfs_starfsumhverfi_grunnskolakennara-

skyrsla_starfshops_um_nylidun_og_baett_starfsumhverfi_grunnskolakennara_i_re

ykjavik_2017-lok121217.pdf 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. (e.d). Íslensk nútímamálsorðabók. Sótt 

af http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob?ord=10118 

Sunnulækjarskóli. (2017). Starfsáætlun Sunnulækjarskóla. Sótt af 

http://www.sunnulaekjarskoli.is/wp-

content/uploads/2017/12/Starfs%C3%A1%C3%A6tlun-2017-18.pdf 

Valgerður Magnúsdóttir & Anna Þóra Baldursdóttir. (2008). Faglegt sjálfstraust 

grunnskólakennara: Áhrif á starf og starfsþróun. Uppeldi og menntun, 17(1), 69–85.  

Vilji og veruleiki. (2007). Vilji og veruleiki, náttúrufræði- og tæknimenntun á Íslandi. 

Nokkrar niðurstöður desember 2007. 

http://mennta.hi.is/starfsfolk/kristjan/vv/Short%20report%20for%20general%20di

stribution/VV-nokkrar-nidurstodur-des07.pdf 

Þóra Björk Jónsdóttir. (2000). „Þetta veltur allt á góðum starfsfélögum“: Hugmyndir 

kennara fámennra skóla um stuðning í starfi (óbirt meistaraprófsritgerð). 

Kennaraháskóli Íslands, Reykjavík. 

Wolfgang Edelstein. (2008). Skóli – nám – samfélag. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

 

 

 

http://www.sunnulaekjarskoli.is/wp-content/uploads/2017/12/Starfs%C3%A1%C3%A6tlun-2017-18.pdf
http://www.sunnulaekjarskoli.is/wp-content/uploads/2017/12/Starfs%C3%A1%C3%A6tlun-2017-18.pdf
http://mennta.hi.is/starfsfolk/kristjan/vv/Short%20report%20for%20general%20distribution/VV-nokkrar-nidurstodur-des07.pdf
http://mennta.hi.is/starfsfolk/kristjan/vv/Short%20report%20for%20general%20distribution/VV-nokkrar-nidurstodur-des07.pdf


 

77 

Viðauki A: Bréf til skólastjóra 

 

Nafn 

Skólastjóri 

Skóli 

 

Selfoss, 27.maí 2018. 

Sæll xxxx 

 

Ég heiti Ingibjörg Magnúsdóttir og er að vinna meistararannsókn í kennslufræði 

grunnskóla við Háskóla Íslands. Tilgangurinn er ég að skoða hverskonar ráðgjöf og 

stuðning náttúrugreinakennarar á unglingastigi í sveitarfélaginu Árborg þurfi til að efla 

kennslu sína í náttúrufræði.  

Verkefnið var undirbúið í samráði við fræðslustjóra Árborgar, Þorstein Hjartarson og nú 

óska ég eftir leyfi þínu til að tala við alla kennara unglinga sem kenna þessar greinar í 

þínum skóla. 

Leiðbeinandi minn er Auður Pálsdóttir (audurp@hi.is) við Menntavísindasvið HÍ og 

veitum við allar frekari upplýsingar fúslega. 

Virðingarfyllst,  

Ingibjörg Magnúsdóttir 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi 

Sæl/Sæll 

Og takk fyrir að hitta mig. 

Í rannsókn minni er ég að skoða hvers konar ráðgjöf og stuðning náttúrugreinakennarar á 

unglingastigi þurfi til að efla kennslu sína í náttúrugreinum.  

Svona í upphafi: 

Þú starfar í ... (nafn 

skólans) 

Ertu til í að segja mér aðeins frá því hvað þú kennir og hvaða aldri? 

Hugtakið náttúrufræði 
Hvað fellur undir náttúrufræði í unglingadeild í þínum huga? 

Hvað af þessum þáttum kennir þú aðallega? 

Ef þú hugsar um 

kennsluna þína, hvað 

hefur gengið vel?  

Geturðu nefnt mér dæmi um vel heppnaða náttúrufræðikennslu 

eða eitthvað sem þú ert ánægð(ur) með (jafnvel sérstaklega stolt 

af)? 

(Hvað ertu sátt(ur) við í þinni kennslu?) 

Geturðu gefið mér dæmi? 

Dæmigerð 

kennslustund 
Hvernig er dæmigerð kennslustund hjá þér í náttúrufræði? 

Ef þú hugsar um 

upplifun unglinganna 

Hvernig heldurðu að unglingarnir upplifi náttúrufræðinámið í 

skólanum? 

Geturðu nefnt dæmi? 

Hvað virðist þeim finnast skemmtilegast og áhugaverðast í 

náttúrufræðináminu? 

Myndirðu vilja breyta 

einhverju í þinni 

kennslu? 

Er eitthvað sem þú myndir vilja gera öðruvísi en þú gerir venjuega í 

náttúrufræðikennslunni? 

Hverju vildir þú breyta? (Bæta við eða minnka) 

Geturðu nefnt dæmi? 

Hvert hefur þú sótt þér 

stuðning og/eða 

hugmyndir fyrir  

náttúrufræðikennsluna? 

 

Hefur þú tekið þátt í einhverri sí- eða endurmenntun sem nýtist þér 

sem náttúrufræðikennara? 



 

79 

Hvað með samstarf við kennara í öðrum skólum, eða þátttöku í 

þróunarstarfi? 

Hvernig nýtist aðalnámskráin þér í skipulagningu 

náttúrufræðikennslu? 

Hvers konar áhersla er í skólanámskránni á náttúrufræðikennslu? 

(er einhver sérstök áhersla/útfærsla á náttúrufræði í skólanum) 

Hvað segir í stefnu sveitarfélagsins um náttúrufræðikennslu? 

 

Ef við horfum fram á 

veginn ... 

 

Er eitthvað sem þér finnst að þyrfti að breytast í sambandi við 

starfsþróun innan skólans? 

(Starfsþróun merkir þá alla sí- og endurmenntun, þátttöku 

í þróunarstarfi og/eða formlegu námi) 

En hjá sveitarfélaginu? 

Hvers konar stuðning 

við náttúrufræðikennslu 

myndir þú vilja? 

Á hvaða formi mætti 

stuðningurinn vera? 

 

Hvað myndi henta þér persónulega?  

Geturðu nefnt dæmi? 

Námskeið um valin viðfangsefni 

Jafningjasamvinna innan skóla eða milli skóla  

Fá utanaðkomandi aðila (sérfræðing) sem myndi leiða 

þróunarstarf sem nær yfir lengri tíma (eina önn eða 

skólaár). 

Um hvað vildir þú fá 

aukna þekkingu á í 

tengslum við 

náttúrufræðikennslu 

unglinga?  

Hvað myndir þú vilja læra meira um í tengslum við 

náttúrufræðikennslu? 

Hvers konar þekking myndi nýtast þér persónulega? 

Þá er þetta komið hjá mér, en mig langar að spyrja aðeins nokkurra hagnýtra spurninga,  

en tryggt verður að ekki verður hægt að greina svör einstaklinga  

(Bara verður fjallað um niðurstöður þvert á skólana til að fá heildarmynd af óskum kennaranna 

í sveitarfélaginu).  

Hagnýtar upplýsingar 

Hver er starfsreynsla þín í skóla (í árum): ______      

Hefurðu sérstaka menntun á sviði náttúrufræði?  

Til dæmis kjörsvið í kennaranámi eða sem faggrein í háskólanámi? 
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Hvaða menntun hefurðu?  

BEd,  

MEd,  

BS/BA + kennsluréttindi,  

MS/MA + kennsluréttdindii  

PhD (+ kennsluréttindi) 

Háskólapróf án kennsluréttindina,  

 

Annað, hvað? 

Þá þakka ég þér fyrir spjallið og gefa þér tíma til að hitta mig.  

Er eitthvað sem þú vilt spyrja um að lokum? 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 


