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Ágrip 

Ritgerð þessi er skrifuð sem B.Ed. verkefni á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og fjallar 

um hvernig starf umsjónarkennarans hefur breyst síðastliðin 20 ár og hvers vegna. Höfundur 

hefur starfað innan norsks grunnskóla síðan 2017 og hefur lengi heyrt umræðuna um þreytta 

kennara. Má leiða að því líkur að verkefni kennara, einna helst umsjónarkennara, hafi aukist 

umtalsvert. Við heimildaöflun er meðal annars farið yfir Aðalnámskrá grunnskóla, Lög um 

grunnskóla,  hin gömlu Fræðslulög, áður gerðar rannsóknir á starfi og líðan kennara, lýsingu 

Heimilis og skóla á starfi umsjónarkennarans, hugtakið skóli án aðgreiningar sem og launa- 

og kjaramál. Að lokum eru störf hins íslenska og hins norska umsjónarkennara borin saman 

í gegnum eigindlega viðtalsrannsókn. 
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Formáli 

Það hefur blundað í höfundi að skrifa um starf kennara. Sem fyrrum nemandi í íslenskum 

grunnskóla og núverandi starfsmaður í norskum gefst hér tækifæri til að skoða líðan og kjör 

kennara í báðum skólunum. Sérstakur áhugi er á starfi umsjónarkennarans þar sem svo 

virðist vera sem mesta ábyrgðin liggi þar og jafnframt mesta álagið. Að skoða þróun og 

streituþætti starfsins, hvort tveggja í gegnum heimildir og viðtöl gefur höfundi betri innsýn 

í starfið og er ekki laust við að innsýn sú veiti meiri festu og hugmynd um umfang starfsins.  

Sérstakar þakkir fær leiðsögukennari minn, Gunnar Börkur Jónasson, fyrir margar 

góðar ábendingar og ekki síst fyrir að dýpka þekkingu mína á ritgerðarefninu og mörg 

skemmtileg samtölin. Það er greinilegt að hér er á ferð reynslumikill kennari. Að sama skapi 

fá konan og börnin þakkir fyrir umburðarlyndið sem þau sýndu mér meðan á 

ritgerðarvinnunni stóð.  

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

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. 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 sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Sveio, 26. apríl 2021 

Svavar Friðriksson

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)ogfylgt%C3%BEeimsamkv%C3%A6mt
http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)ogfylgt%C3%BEeimsamkv%C3%A6mt
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1  Inngangur 

Ritgerð  þessari er ætlað að sýna fram á þróun og breytingar á starfi umsjónarkennarans. Er 

starfið nægilega skilgreint í starfslýsingunni og hverjar er helstu áskoranir kennaranna í 

nútímasamfélagi. Þreyttir kennarar, hvort sem þeir eru á hlaupum um gangana, miðlandi og 

útskýrandi, jafnvel huggandi í augnhæð nemenda sinna, sendandi skilaboð til foreldra, 

undirbúandi sig fyrir næstu kennslustund, ráðfærandi sig við samstarfsfélaga sína nú eða 

sitjandi yfir verkefnum og prófum er algeng sjón í húsakynnum skólans. Þreyttir en stoltir. 

Stoltir af starfinu og stoltir af nemendum sínum. Starfið er gefandi og gleðilegt, jafnvel þó 

álagið sé oft mikið. Höfundur fylgist með frá hliðarlínunni og hugsar með sér að fróðlegt 

væri að kynna sér þetta betur. Hér verða niðurstöðurnar kynntar. 

 

1.1  Rannsóknarspurning 

Hvernig hefur starf umsjónarkennarans breyst síðastliðin 20 ár og hvað veldur þessum 

breytingum? 

 

1.2  Ritgerðin 

Ritgerðin inniheldur ágrip, efnisyfirlit, formála, inngang, upplýsingaöflun úr heimildum, 

viðtöl við kennara, lokaorð, heimildaskrá og viðauka A og B. Hún er 28 blaðsíður, 29 með 

forsíðu.  
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2  Starf umsjónarkennarans, eðli og umfang 

Það er mikil ábyrgð að vera umsjónarkennari. Starfið er margþætt, fljótandi og lifandi. 

Kennarinn þarf að vera með mörg járn í eldinum ef fanga á athygli nemendanna. Starfið er 

bundið lögbundnum og almennum menntunar- og uppeldisþáttum. Auk þessa hafa 

fjölmargar ytri aðstæður áhrif.  

Starf kennarans er starf sem aldrei er hægt að fullnema sig í. Kennarar þurfa að fylgja 

eftir tækninýjungum, tengja námið við umræðuna í samfélaginu, já og heiminum, stanslaust 

að leitast eftir viðeigandi kennsluaðferðum og aðlaga sig að þörfum og áhugasviði nemenda. 

Kennarar þurfa sömuleiðis að viðhalda lærdómsríkum og málefnanlegum samskiptum sem 

og fylgjast með velferð og námsframvindu. Þegar vel tekst til skapast tengsl og gagnkvæm 

virðing í skólastofunni (Læringsmiljøsenteret, 2020).  

Kennarar þurfa að vita mikið um börn, uppeldi þeirra og þroska og geta tekið tillit til 

alls þess líka og ólíka í fari þeirra. Hvað er það sem vekur áhuga barnanna? Hvað viðheldur 

áhuganum? Hvernig læra þau best? Hvernig undirbýr kennari kennslustund, framkvæmir 

hana og metur hvort hún sé velheppnuð eða ei? Að hafa góða innsýn í starf kennara er 

mikilvægt til að ná utan um alla þessa þætti. Kennaramenntun sem og reynsla veitir tök á að 

ráða yfir þessum þáttum betur en ella þó vissulega sé ekki til nein ein rétt aðferð 

(Utdanningsforbundet, e.d.). 

Starf kennarans felst, eins og áður segir, meðal annars í miklum undirbúning. 

Faglærðir og vel undirbúnir kennarar skilar sér með meira öryggi í skólastofunni. Eftir því 

sem öryggið er meira þeim mun frjálslegri getur umræðan um efnið orðið því kennarinn 

hefur vitneskju umfram námsgögnin. Aðlaga þarf kennsluna að fjölbreytileikanum, því 

nemendurnir eru eins ólíkir og þeir eru margir. Hinn bandaríski heimspekingur, Nel 

Noddings, hefur starfað mikið innan menntamála og talar um beinar og óbeinar 

kennsluaðferðir í skólastarfinu. Hún vill meina að aðferðirnar séu ólíkar í eðli sínu. Annars 

vegar er kennarinn sá sem miðlar og útskýrir og hins vegar sá sem leyfir nemendum sínum 

að velta fyrir sér, spyrja spurninga og leita og finna svörin sjálf. Það að geta stuðst við bæði 

óbeinar og beinar kennsluaðferðir í skólastarfinu er einmitt það sem gerir skólastarfið svo 

lifandi og aðlagað (Noddings, 2005). En þetta krefst mikils af kennurum. 

 

2.1  Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla er handbók starfsfólks og nemenda skólans og lýsir sameiginlegum 

markmiðum og kröfum sem gerðar eru til þeirra. Í henni er að finna margt nytsamlegt er 

varðar skólastarf, má þar nefna markmið kennslu og náms, hvernig kennarar eigi að bera sig 

að við að samræma námsmat sem og við gerð námsefnis. Aðalnámskrá grunnskóla er 
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sömuleiðis gagnleg heimilum, enda er hún aðgengileg öllum. Í kafla 7.5, Hlutverk kennarans, 

kemur fram að allir nemendur skólans eigi rétt á að hafa umsjónarkennara. Þar segir: 

 

Hver nemandi skal hafa umsjónarkennara. Umsjónarkennari tekur öðrum 

starfsmönnum fremur ábyrgð á námi nemenda sinna, þroska þeirra, líðan og velferð. 

Umsjónarkennari leggur sig fram um að kynnast nemendum sínum sem best, 

foreldrum þeirra og aðstæðum. Hann vinnur náið með þeim kennurum sem kenna 

nemendum í hans umsjá, safnar saman upplýsingum og kemur þeim áleiðis innan 

skóla og til foreldra í þeim tilgangi að gera foreldrum kleift að taka þátt í ákvörðunum 

sem varða barn þeirra og skólastarfið. Umsjónarkennari gegnir lykilhlutverki í 

farsælu samstarfi heimila og skóla og er megintengiliður milli skóla og heimila 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 44).  

 

Í kafla 1.3, Fagmennska kennara, er fjallað meira um hlutverk kennara í skólastarfi: 

 

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Kennarastéttin spannar mörg 

hlutverk í skólakerfinu, s.s. kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og 

þróunarstörf. Þannig teljast t.d. skólastjórnendur, sérkennarar og námsráðgjafar til 

kennarastéttarinnar. Gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og 

síðast á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 13).  

 

Og að lokum er fagmennska kennara útlistuð: 

 

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

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

starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í 

námi og mati á því og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast 

við að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 13). 

 

Hröð tækniþróun síðustu ára hefur vissulega áhrif á starf kennarans. Sú þróun er hvergi nærri 

hætt. Samskiptamátar breytast, upplýsingaflæði eykst, geymsla á gögnum breytist, kennslan 

sjálf færist úr bókum yfir á internetið og kennararnir þurfa að kynna sér nýja tækni til að 

heltast ekki úr lestinni.  

 

Í upphafi 21. aldar hafa orðið gagngerar breytingar í íslensku samfélagi sem hafa bein 

og óbein áhrif á skólakerfið og þá um leið nám nemenda og störf kennara. Hvort sem 
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litið er til efnahags og atvinnumála, félagsmála og fólksflutninga, tækni og samskipta 

má finna deiglu og breytingar sem hafa áhrif á menningarlíf og þekkingu, menntun 

og uppeldi. Það má til sanns vegar færa að breytingar í íslensku samfélagi undanfarin 

ár hafi verið mjög hraðar og því aukast kröfur til skóla um að aðstoða samfélagið við 

að átta sig á breytingunum og takast á við nýjar aðstæður. Allt þetta eykur kröfur til 

kennarastéttarinnar, bæði til að greina samfélagsbreytingar og til að fella starfsemi 

skólanna að þeim á ábyrgan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 13-14).  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur greinilega fram að tækniframfarir bæta verkefnum í starf 

kennara, ásamt aukinni ábyrgð.  

 

2.2  Lög um grunnskóla  

Á heimasíðu Alþingis má finna lög er varða skólastarfið. Í Lögum um grunnskóla frá árinu 

2008 er hlutverk umsjónarkennara útlistað á eftirfarandi hátt: 

 

Hver nemandi skal hafa umsjónarkennara. Umsjónarkennari fylgist náið með námi 

nemenda sinna og þroska, líðan og almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og starfi, 

aðstoðar og ráðleggur þeim um persónuleg mál og stuðlar að því að efla samstarf 

skóla og heimila (Alþingi, 13/2008). 

 

Þarna er hlutverk umsjónarkennarans útskýrt á almennan hátt. Má því ætla að lögin séu oft 

túlkuð frekar frjálslega en þó nokkuð svipað. Ekki er minnst einu orði á þróun samskipta 

heimila og skóla, sem er töluverð, þó stendur að „[k]ennarar og skólastjórar grunnskóla skulu 

eiga kost á reglulegri símenntun í þeim tilgangi að efla starfshæfni sína. Þeir skulu einnig 

eiga kost á námsleyfum“. Í lögunum frá 2008 er það nýtt frá fyrri lögum að skólinn beri að 

hafa tiltæka móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku (Lög um 

grunnskóla 16/2008). 

 Lög um grunnskóla frá 1995 útlista hlutverk umsjónarkennarans eftirfarandi: 

„Umsjónarkennari fylgist náið með námi nemenda sinna og þroska, leiðbeinir þeim í námi 

og starfi, aðstoðar og ráðleggur þeim um persónuleg mál og stuðlar að því að efla samstarf 

skóla og heimili” (Lög um grunnskóla, 24/1995). Ekki eru mörg orð höfð um breytingar á 

starfi umsjónarkennara frá 1995 til 2006 vegna samfélagslegra breytinga eða tækni- þróunar. 

Í eldri lögum, frá 1974, virðist starfsheitið umsjónarkennari ekki vera til. Þar er 

minnst á aðalkennara nemenda, sem í samstarfi við skólastjóra og skólasálfræðing hafði 

yfirumsjón og  -ábyrgð á nemendum skólans. Enn eldri lög, Fræðslulögin frá 1946, síðar Lög 

um grunnskóla, eru samkvæmt tíðarandanum mun viðaminni (Lög um fræðslu barna, 

34/1946).    
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Norska aðalnámskráin, Læreplanverket, sem Utdanningsdirektoratet heldur utan um, 

er á margan hátt ekkert ósvipuð Aðalnámskrá grunnskóla. Það sem er frábrugðið er lagagrein 

§ 9A frá 2017, hreinlega rétturinn til að fá öruggt og gott skólaumhverfi sem stuðlar að 

vellíðan og námi. Í norska skólanum er núll umburðarlyndi fyrir einelti, eins og 

Norðmaðurinn segir það. Upplifun og reynsla nemendanna af því hvernig þeim líður í 

skólanum skiptir höfuðmáli. Skólanum ber að tryggja að öllum líði vel. Gerist það að 

nemandi segi frá vanlíðan sinni er sett af stað viðbragðsáætlun sem allir starfsmenn skólans 

taka þátt í. Venjulega er um að ræða 6 vikna tímabil þar sem athuganir og skrásetningar og 

öflug vinna með bekkjarumhverfið er markvisst bætt og heimili og skóli vinna saman að 

úrlausn mála. Gengur það ekki eftir er fylkismaður upplýstur um stöðu mála og fer þá í gang 

umfangsmikil úttekt á starfi skólans (Utdaninngsdirektoratet, 2020). Oft er um að ræða 

áfellisdóm fyrir skólann og starfsmenn hans, þar sem lögin eru skýr, sama hvað á gengur þá 

skal öllum nemendum líða vel. 

Í stuttu máli má segja að lagasetning þessi hafi haft þau áhrif að enn frekar sé þrengt 

að þeim úrræðum sem starfsfólk skólanna hafi í krefjandi aðstæðum.  

 

2.3  Skóli án aðgreiningar og einstaklingsmiðaðar námskrár 

Í Lögum um grunnskóla segir:  

 

Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu 

við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum 

þeirra og almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum þannig 

að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Nemendur eiga rétt á því að 

njóta bernsku sinnar í öllu starfi á vegum skólans. Þess skal gætt að vinnuálag í skóla 

sé hæfilegt þannig að nemendur fái nægjanlega hvíld frá skipulögðu starfi innan 

hvers skóladags og skólaárs, svo sem með samfelldu jóla- og páskaleyfi. Nemendur 

eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi, 

námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá. Taka skal 

tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt er (Lög um grunnskóla 13/2008). 

 

Enn fremur stendur það að allir nemendur eigi rétt á að fá aðlagaða kennslu þeirra þörfum 

og líðan ásamt hvetjandi námsumhverfi, það er að segja skóla án aðgreiningar. Þar segir: 

  

Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum 

grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. Nemendur 

sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða 

félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni [fatlaðs fólks], 1) 

nemendur með leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með 
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heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar 

sérþarfir (Lög um grunnskóla 17/2008). 

 

Jafnframt stendur:  

 

Sveitarfélög geta beitt sér fyrir sérúrræðum innan grunnskóla eða stofnað til reksturs 

sérskóla þegar almennt nám og kennsluhættir hæfa ekki þörfum eða hag nemenda. 

Slíkum úrræðum er ætlað að veita nemendum sérhæft umhverfi til náms í lengri eða 

skemmri tíma þar sem jafnframt skal lögð áhersla á að veita starfsfólki almennra 

grunnskóla stuðning og kennslufræðilega ráðgjöf. 

 

Skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) er stefna eða markmið, sem snýst um að allir 

nemendur eigi rétt á námi, óháð líkamlegu eða andlegu ástandi eða fjölskylduhögum. Með 

þessu fær umsjónarkennarinn meiri vinnu og ábyrgð. Tölur frá árunum 2018-2019 sýna að 

13.662 nemendur íslenskra grunnskóla fengu nám sitt aðlagað, ýmist með sérkennslu eða 

stuðning (Umboðsmaður barna, e.d.)).  

 Hinn íslenski umsjónarkennari stendur ekki einn að verki. Aðrir kennarar koma við 

sögu, svokallaðir sérkennarar. Þeir aðstoða nemendur með sérþarfir, finna veikleika og styrki 

þeirra og aðlaga námshlaup þeirra út frá því. Má lesa meira um þetta í annarri málsgrein um 

lögin um sérkennara „[m]eð sérkennurum og öðrum fagaðilum er átt við þá sem hafa 

sérmenntun til þess að veita sérstakan stuðning í námi og sinna ráðgjöf til umsjónarkennara 

og annarra grunnskólakennara“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2/2010).  

Hinn norski umsjónarkennari er sjaldan einn í kennslustofunni og þar er ábyrgðinni 

skipt á milli ólíkra fagaðila, þó vissulega sé ábyrgð mikil og starf umsjónarkennarans hlaðið 

verkefnum. Aðilar þessir vinna margþætt starf, allt frá umönnun til kennslu. Allir hjálpast 

þeir að við tengslamyndun og að skapa öryggi sem nýtist nemendunum í leik og starfi. Þarna 

kemur ólíkur bakgrunnur og menntun sem nýtist við hinar ýmsu hindranir og áskoranir 

hverdagsleikans til góðra nota. Umsjónarkennarinn, faggreinakennarar, sérkennarar, 

stuðningsfulltrúar (n. fagarbeidere) þurfa allir að geta unnið gott samstarf ef vel á að til 

takast. 

Starf sérkennarans í norska skólanum er töluvert viðameira enn í þeim íslenska þar 

sem ábyrgðin við skipulag námsins er að mestu þeirra. Svo sem hvaða markmið eigi að 

styðjast við, hvaða námsefni og kennsluaðferðir séu við hæfi, fylgja nemendunum upp og 

áfram í gegnum námshlaupið sem og að meta árangur. Eins er það oftar en ekki hlutverk 

sérkennarans að sjá um samskipti við heimili og búa til vikuplön. Hér er umsjónarkennarinn 

meira á hliðarlínunni og tekur að sér almennari verkefni (Greining á starfi, 2006, bls. 25, 

Wiker, God skole, e.d., Utdanningsdirektoratet, 2021). 
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Í norska skólanum eru einnig starfsmenn heilsugæslunnar aðgengilegir á skólatíma, 

hvort tveggja þá til fastra tíma með nemendum og/eða kennurum eða til að rölta á milli stofa, 

ganga og útisvæða til að sýna sig ef ske kynni að einhverjum liggi eitthvað á hjarta. Oftar en 

ekki eru þeir með sína sérmenntun sem nýtist nemendunum og þeirra fjölskyldum sem og 

kennurum skólans vel í hinum ýmsu verkefnum. Þeir eru partur af grunnstoðum og 

hjálparneti allra eininga innan veggja skólans. Þeir eru einnig í þessu teymi er snýr að skóla, 

eða menntun, án aðgreiningar (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

Það sem er tiltölulega nýtt í norska skólanum er miðlægur gagnagrunnur. Þyki ástæða 

til að skrásetja hegðun, námsárangur eða almennar áhyggjur er stofnuð svokölluð 

boðhlaupsskrá (n. stafettlogg). Þarna getur skólinn kallað til foreldra og starfsmenn 

heilsugæslunnar, barnaverndarnefnd sem og aðra viðeigandi aðila og haldið sameiginlega 

skrá sem allir hafa greiðan aðgang að. Allir fundir sem fara fram eru skráðir inn ásamt 

samtölum, áætlunum og aðgerðum. Allir geta tekið við boðhlaupspinnanum, það er að segja 

pennanum, og skrifað í skrána. Skráin getur fylgt barninu alveg frá fyrsta skóladegi fram að 

lögaldri, en þá er henni eytt ef barnið, sem þá er orðið lögráða, óskar þess. Þarna getur til 

dæmis heimilislæknir fylgst með ef um þráláta og óútskýrða verki er að ræða, 

barnaverndarnefnd getur sömuleiðis sett inn lista og eyðublöð sem fylgt er út jafnóðum 

(Conexus Companion, e.d.). Skráning þessi getur vissulega auðveldað margt, sérstaklega 

eftir á þegar einhver skrá er komin inn í kerfið til að lesa úr, en að sama skapi eykur þetta 

vinnuálag kennara enn frekar. 

Gera má ráð fyrir að eftir að hinn íslenski skóli varð að menntastofnun án 

aðgreiningar hafi það virkað töluvert á störf umsjónarkennara og gefið aukið vinnuálag. 

Mikilvægt er að til þess að vaxa og dafna í starfi þurfi nemendur að valda því. Til þess þarf 

oft að aðlaga námsefnið og -ferlið. Rökræða má hvort það eigi að vera í höndum 

umsjónarkennara eða annarra fagaðila. Niðurstöður rannsókna á starfsháttum grunnskóla, 

árið 2014, sýna að um 93% allra forráðamanna telji að það skipti máli að aðlaga námið 

hverjum og einum. Einnig kom þar fram að forráðamenn barna telji að grunnskólakennarar 

hafi ekki þann undirbúning sem til þarf til að sinna öllum börnunum hvað viðkemur 

einstaklingsmiðuðum námskrám (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls 39 og 51).  

Í dag eru samskipti fólks hraðvirkari og skilvirkari en nokkurn tíma áður. Má það 

þakka gríðarlegum tækniframförum. Mál sem koma upp innan veggja skólans geta borist 

hratt manna á milli og jafnvel út fyrir skólann. Eða öfugt. Skiptar skoðanir eru á því hvort 

það teljist jákvætt. Auðveldara getur reynst, í öllu þessu flæði, að fara óvarlega í sakir. Þá er 

ekki óalgengt að Barnaverndarnefnd sé kölluð til. 

Skylda kennara hvað varðar öryggi nemenda sinna er greinileg og hvellskýr ef hin 

svokölluðu Barnaverndarlög eru skoðuð. Þar stendur að allir þeir er sinna félagslegri ráðgjöf 

eða þjónustu er „skylt að fylgjast með hegðun, uppeldi og aðbúnaði barna eftir því sem við 
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verður komið og gera barnaverndarnefnd viðvart ef ætla má að aðstæður barns séu með þeim 

hætti“ (Barnaverndarlög 80/2002). Ef grunur leikur á að öryggi barna sé ekki sinnt ber 

kennurum, sem og öðrum opinberum þjónustuaðilum og ráðgjöfum að tilkynna það.  

Rannsókn frá 2018, um starfshætti og viðhorf kennara og skólastjóra á unglingastigi 

grunnskóla, TALIS, sem framkvæmd var af Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD) sýnir 

að tæplega helmingur aðspurðra kennara á unglingastigi vill fá fleira starfsfólk inn í skólana 

til að létta undir og deila ábyrgðinni. Þar af vilja um 60% aðspurðra meiri stuðning hvað 

varðar sérþarfir nemenda (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 30).    

Rannsókn frá árinu 1999, á þróun og breytingum á starfi kennara, greinir frá atriðum 

eins og þjóðfélagsbreytingum. Þar kemur fram að sérkennsla þyki krefjandi þáttur innan 

skólans, þar sem „öðruvísi“ nemendur og hraðar breytingar eru til staðar án aðstoðar fagfólks 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999, bls. 82). 

 

2.4  Ánægjuvogin um laun og kjör  

Veturinn 2019-2020 voru 46.254 börn í skyldunámi við íslenska skóla á Íslandi. Á sama tíma 

voru norskir nemendur um 636.000 í Noregi, og um 1.000 í norskum skólum á Spáni, í Belgíu 

og á Englandi. Skólar þessir lúta bæði norskri reglugerð og aðalnámskrá sem og þarlendum 

(barn.is, Utdanningsforbundet, 2020 og Godkjente norske utenlandsskolers forening, 2021). 

Áðurnefnd TALIS rannsókn gefur ákveðnar hugmyndir um hugarfar kennara til 

nokkurra þátta. Þar kemur fram að almenn ánægja ríkir meðal kennara í grunnskólum 

Norður- landanna. Rétt rúmlega 90% aðspurðra töldu sig vera ánægða í starfi sínu og um 

helmingur þátttakenda hefur velt fyrir sér hvort ekki hefði verið betra að velja sér annan 

starfsvettvang. Íslenskir kennarar töldu starfið vera samfélagslega mikilvægara en kollegar 

þeirra í hinum OECD-löndunum. Um 6% íslenskra kennara eru ánægðir með launin sín en í 

hinum Norðurlöndunum er ánægjan töluvert hærri, eða um 40%. Kennarar á 

Norðurlöndunum eru allir jafnánægðir hvað starfsöryggi og starfssamning varðar (Ragnar F. 

Ólafsson, TALIS 2018, bls. 29).      

 

 

 

Í Lögum um grunnskóla segir:   

 

Starfsfólk skólanna skuli rækja starf sitt af fagmennsku, sýna kurteisi, nærgætni og 

lipurðar í samskiptum sínum við nemendur sína, forráðamenn þeirra og 

samstarfsfólks. Þagnarskylda starfsfólks grunnskóla nær ekki til atvika sem ber að 
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tilkynna lögum samkvæmt. Skal skólastjóri brýna skyldur þessar fyrir starfsfólki og 

sérstaklega tilkynningarskyldu samkvæmt barnaverndarlögum (Lög um grunnskóla 

12/2008).  

 

Könnun frá árinu 2017, á vegum Utdanningsforbundet, norsks stéttarfélags fyrir 

kennara á öllum skólastigum, sýnir óánægju meðal grunnskólakennara varðandi það hversu 

illa gengur að forgangsraða verkefnum. Það er margt sem stelur bæði tíma og athygli á 

venjulegum skóladegi sem gerir kennurum erfitt fyrir. Þó kemur fram að óánægjan fari 

dvínandi á milli ára. Hvað varðar mönnun á vinnustað og laun virðist vera almennt sætti á 

meðal grunnskólakennara á meðan aðrar kennarastéttir, eins og leikskóla- og 

háskólakennarar eru ósáttar og kalla eftir úrbótum. Að lokum kemur fram að einn af hverjum 

fjórum stjórnendum skólanna gefur sínum eigin stjórnendum ekki góð meðmæli. Á það bæði 

við um einkarekna- sem og ríkisrekna skóla og tala þeir um að hendur þeirra eru oft bundnar 

og fjármagn lítið (Utdanningsforbundet. 2018). 

Grunnlaun íslenskra grunnskólakennara árið 2021 eru 524.609 ISK á sama tíma eru 

grunnlaun norskra grunnskólakennara 34.283 NOK, eða á núverandi gengi 515.856 ISK 

(Seðlabanki Íslands, 2021). Þess má geta að námsferli, námstími og starfsheiti eru ekki þau 

sömu í þessum tveimur löndum, en íslenskt leyfisbréf er viðurkennt að fullu af norska 

menntamálaráðuneytinu. Það gefur íslenskum kennurum sömu réttindi og þeim norsku sem 

eru með norska menntun og leyfisbréf (Kennarasamband Íslands, 2021 og 

Utdanningsforbundet, 2021). 

 

2.5  Heimili og skóli 

Gott samstarf og góð samskipti milli heimila og skóla eru mikilvæg. Samtökin Heimili og 

skóli voru stofnuð árið 1992 og ætluð að bæta uppeldis- og menntunarskilyrði barna og 

unglinga. Samtökin eru í samstarfi við hina ýmsu aðila um uppeldismál- og menntamál og 

taka þátt í fjölbreyttum verkefnum er snúa að þeim málum (Heimili og skóli, e.d.).  

Forvitnilegt er að skoða hlutverk umsjónarkennarans út frá því sem samtökin skrifa 

á síðuna sína: 

 

Hann er trúnaðarmaður sem nemendur geta leitað til með vandamál sem snúa að 

náminu, skólanum og öðru. Hann leysir á eigin spýtur smærri vandamál en leitar 

samráðs um önnur eða kemur þeim í farveg. Hann er talsmaður nemenda við 

yfirstjórn skólans, aðra kennara og nemendaverndarráð. Hann er upplýsingaaðili sem 

á að miðla til nemenda upplýsingum um skólareglur, nám, námstilhögun og annað 

það sem þörf er á. Hann hefur samband við foreldra umsjónarnemenda sinna eftir því 

sem þörf er á. Hann gegnir eftirlitshlutverki, fylgist sem best með framgangi náms 
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og líðan hjá nemendum í umsjónarbekk og grípur inn í ef stefnir í óefni hjá 

einhverjum. Hann annast skýrslugerð, einkunnafærslur og afhendingu einkunna. 

Hann er með viðtalstíma (Heimili og skóli, 2021).  

 

Norska menntamálaráðuneytið tekur fram að mikilvægt sé fyrir foreldra að fá ítarlegar 

útskýringar á því hvað skólinn bjóði upp á, hver stefna hans sé og hvers sé ætlast af þeim 

sem foreldrum (Utdanningsdirektoratet, 2021).  
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3  Viðmælendur 

Til að komast að því hvað kennarar hafi um þetta allt að segja var ákveðið að tala við fjóra 

slíka. Notast er við eigindleg rannsóknarsnið þar sem tekin eru hálfopin viðtöl, með fyrirfram 

ákveðnum spurningum. Viðtölin tóku oftar en ekki skemmtilega snúninga sem svo skapaði 

skemmtileg samtöl. Viðmælendurnir voru valdir samkvæmt tilgangsúrtaki; fjórir þá- og 

núverandi umsjónarkennarar, tvær íslenskar konur og tveir norskir karlmenn, á aldrinum 38-

62 ára. Markmiðið var að athuga hvort einhver teljandi munur væri á skoðun kynjanna til 

starfsins og að athuga hvort ákveðin fylgni yrði á svörum þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003, bls. 252). Hver kennari fékk ellefu spurningar (viðauki A), sem lagðar voru munnlega 

fram. Út frá þessum spurningum var kennurunum frjálst að tjá sig og bæta við því sem þeim 

fannst tengt viðfangsefninu.  

 Til að viðhalda trúnaði við viðmælendur eru ekki notuð rétt nöfn. Karlarnir í Noregi 

fá nöfnin Per og Palle en íslensku konurnar Anna og Eva. Per hefur unnið sem kennari í fjóra 

áratugi en Palle einum áratug skemur, Anna hefur starfað sem kennari í um 26 ár en Eva í 

15 ár. 

 

3.1  Viðtölin 

Hvert viðtal tók um eina klukkustund og fór vel á með höfundi og viðmælendum. Var það 

sameiginlegur skilningur á að hér væri um mjög þarft málefni að ræða sem kennarar bera 

svolítið einir með sér. Þetta er sömuleiðis viðkvæmt því þetta gefur mynd af því samfélagi 

sem við búum í, á og nú, og því þarf að stíga varlega til jarðar í tilsvörum.  

 Þegar spurt er um hvort þeim finnist umfang starfsins hafa aukist á undanförnum 

árum eru allir kennararnir á því að svo sé. Per segir að flækjustigið sé mun meira nú en áður 

og bætir Eva við að umsjónarkennarinn sé stöðugt undir smásjá samfélagsins. og að það sé 

orkufrekt. Anna segir að sér finnist eins og það sé nú komið á eitthvert jafnvægi, það hefði 

gerst 2008-9.  

 Hvort kennararnir næðu utan um hin ýmsu verkefni sem væri krafist af þeim í 

vinnunni eru allir sammála um að svo sé ekki. Sem umsjónarkennari er mikið um óvænt 

atvik sem setja plönin úr skorðum. Eins sé mikið um skriffinnsku og kvöld- og helgarvinnu. 

Eva segist þurfa að forgangsraða til að ná að komast yfir allt. 

 Hvað krefjandi verkefni varðar þá spila foreldrarnir þar stórt hlutverk samskiptaleysi. 

Eva segir jafnframt að þegar foreldrarnir eru í sama liði og skólinn þá er það það sem geri 
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starfið svo dásamlegt. Per segir að lokum að barnaverndarmál og hegðunarvandamál taki á 

og að slík mál eru alltaf krefjandi. 

 Að velja á milli þess að vera faggreina- eða umsjónarkennari stíjar hópnum í tvennt. 

Per og Eva leggja bæði áherslu á tengslamyndun. Hún er ekki sú sama. Tengslin eru öllu 

jöfnu meiri við umsjónarkennarann. Það er það sem þau horfa á þegar þau velja 

umsjónarkennarann fram yfir faggreinakennarann. Palle er uppgefinn á starfi 

umsjónarkennarans og þrífst vel í umhverfi faggreinakennarans, með minni ábyrgð og 

eftirmála. Anna bendir á að fari hún í faggreinakennarann þá verði það á unglingastigi, með 

gott teymi sér til halds og trausts.  

 Þegar spurt hvort það sé verra að kenna fög sem kennarinn er óöruggur í svara Per 

og Eva því að þegar gagnkvæm virðing ríkir í kennslustofunni þá er það í raun ekkert svo 

erfitt, það styrkir frekar en veikir. En það fari vissulega eftir því hvaða fag það er. Palle 

verður óöruggur í slíkum aðstæðum og reynir að forðast þær. Anna leggur áherslu á að það 

gangi vissulega upp ef teymið er gott. 

 Fylgjast samfélagið og skólinn nægilega vel að miðað við eru kennararnir nokkuð 

sammála því að svo sé ekki. Allt á að vera svo skemmtilegt í kennslustofunni og þegar það 

tekst ekki þá missa nemendurnir þolinmæðina. Anna bendir á það að foreldrarnir sendi 

börnum sínum sms á miðjum skóladegi og ætlist til að fá svar sem fyrst. Þetta sýnir að 

foreldrarnir eru ekki að virða starfsreglur skólans. Eva tekur undir og bætir við að foreldrar 

geri ekki sömu kröfur og skólinn, það getur verið áskorun fyrir kennarana. 

 Varðandi aukið agaleysi síðustu 20 árin eru allir kennararnir sammála því að það sé 

vandamál. Foreldrarnir eiga það til að hlífa börnunum um of að börnin komast upp á lag með 

að veigra sér við. Agaleysið heima smitast yfir í skólann og litar hegðun barnanna. Kröfur 

sem foreldrarnir hafa til barnanna eru litlar á meðan skólinn setur kröfur og reynir að halda 

uppi aga. 

 Þegar talið berst að launum kennara þá koma allir kennararnir inn á starfsöryggið. 

Hversu frábært það er að vera með æviráðningu sem ekkert fær haggað nema brot í starfi en 

launin eru vissulega ekki há. Per og Palle benda á að kennarastéttin er kvennastétt og því 

ekki hálaunuð. Eva bætir við að ekki megi gleyma kjaraskerðingu sem verður við það að 

vinna í lotum og hafa ekki möguleika á að nýta sér tilboð við ferðalög. Þá er minnst á 

uppbótina sem umsjónarkennarinn fær en það gefa kennararnir lítið fyrir og segja það svo 

lága upphæð að það sé ekkert til að hrópa húrra yfir. 

 Hvað varðar vaktir í frímínútum eru norsku kennararnir á því að það sé mikilvægt. 

Per bendir á að það liggi í blóði Norðmanna að standa vaktina úti á meðan börnin leika sér. 

Þetta er vissulega kjörið tækifæri til að sjá nemendur sína í öðru ljósi. Palle bætir við að það 

að vera sýnilegur úti getur komið í veg fyrir ágreining úti sem svo sé tekinn jafnvel inn í 
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skólastofuna. Íslensku kennararnir eru ekki ósammála norsku kollegum sínum en finnst það 

eigi annað hvort að vera valfrjálst eða annarra manna verk en kennaranna. 

 Að lokum fá kennararnir orðið. Per segir að hann mæli ekki með kennarastarfinu 

jafnvel þó starfið sé gefandi og gott að mörgu leyti. Það er ekki allra að geta unnið vinnu þar 

sem hver mínúta er bundin. Palle segist oft hafa hugsað sér til hreyfings en núna, eftir að 

hann hætti sem umsjónarkennari, líði honum betur og er sáttur í starfi. Anna minnist á hið 

tilbúna ADHD sem símavæðingin er búin að skapa. Nemendurnir eru orðnir svo máttlausir  

og athyglisbresturinn er mikill hvað viðkemur snjalltækjum. Foreldrarnir spila þar 

foreldrarnir stórt hlutverk. Í blálokin má heyra að kennararnir eru stoltir í sínu fagi og eru 

stoltir af að vera kennarar. 
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4  Lokaorð 

Kenning mín var sú að starf umsjónarkennarans væri orðið það yfirgripsmikið að hann næði 

ekki utan um það. Niðurstaðan, eftir að hafa tekið viðtal við fjóra kennara. sýnir að kenning 

mín er að einhverju leyti rétt. Umfang starfsins hefur aukist og þarf oftar en ekki að 

forgangsraða vel ef ekki á að fórna frítíma. Í Lögum um grunnskóla er minnst á fleiri þætti 

sem umsjónarkennarinn þarf að taka tillit til en starfslýsing og ábyrgð eru nokkuð óljós. Er 

það á pari við upplifun kennaranna. Til viðbótar má nefna hina norsku lagagrein § 9A sem 

hefur skerpt mikið á skólastarfinu í Noregi. Ábyrgð umsjónarkennarans er að tryggja velferð 

nemenda sinna enn frekar og er það mér í fersku minni þegar lögin voru kynnt. Starfsfólk 

skólans var á því að það væri nánast ógjörningur að komast hjá því að fá tiltal og vill enginn 

vera sá kennari. Það sem kom mér mest á óvart er að kennararnir minntust lítið á skóla án 

aðgreiningar. Ætli þetta sé viðkvæmt málefni? Í byrjun hverrar annar má nefnilega oft greina 

þyngsli á kennarastofunni, þar sem kennararnir keppast við að semja kennsluáætlanir fyrir 

komandi vetur, með tilheyrandi aðlögunum. Kennurunum er mikið í mun að nemendur þeirra 

fái aðlagað nám sé þess þörf. Stóra spurningin er þó hvort umsjónarkennarinn eða 

sérkennarinn eigi að vera í ábyrgð. Þegar viðtölunum var lokið, en samtölin enn í góðu flæði, 

var þó minnst aftur á þessi mál sem og önnur mál. Þegar kennararnir fóru að ræða aftur um 

starf sérkennara kom það enn betur í ljós hvað starf norska sérkennarans er umfangsmikið. 

Þeir sjá um skipulagningu og skráningu, fyrir- og eftirvinnu og halda utan um kennslu 

barnanna. Stundum er farið í göngutúra og sest í rólurnar, laufblöð og steinar eru notuð sem 

hjálpargögn í stærðfræði, náttúran er skoðuð í enskunni, teknar eru pásur eftir þörfum og 

vinnuloturnar eru aðlagaðar nemendunum. Umsjónarkennarinn sér um bekkinn á meðan. Það 

að hafa greiðan aðgang að fagfólki innan heilsugæslunnar er gríðarleg auðlind fyrir skólann. 

Ég get tekið heilshugar undir það. Starfsmenn skólans, börn og forráðamenn hafa þarna 

greiðan aðgang að ýmiss konar þjónustu án kostnaðar. Ég hef oftar en ekki séð starfsmenn 

þessa á göngunum, brosandi og jafnvel í fótbolta með nemendunum eða í samtölum við tvo 

vini sem lent hafa saman og þurfa aðstoð við að sættast. Margt er gert til að sýna áhuga og 

létta lundina, losa um málbeinið og vera vinur. Svörin standa heldur ekki á sér þegar bæði 

stórir og smáir spyrja og biðja um aðstoð. Ef svörin vantar þá er þeirra aflað. Þegar talið barst 

aftur að laununum kom enn frekar í ljós að norsku kennararnir eru töluvert sáttari við 

launaseðilinn en þeir íslensku. Kannski ekki beint sáttir en sáttari. Sennilega er það vegna 

þess að meira fæst fyrir peninginn í Noregi þar sem kaupmátturinn er hærri. Mikil gleði 

einkenndi viðtölin og var augljóst að viðmælendurnir eru stoltir af sínu starfi.  Allir fjórir 

viðmælendur mínir sögðust hafa haft gott og gaman af því að ræða þessi mál við mig. 
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Kannski mætti túlka það sem svo að kennarar hafi þörf á að tala um starfið.   Upplifun mín  

er sú að kennarastarfið er bæði gjöfult og gefandi. Það er mikil ábyrgð að vera í innsta 

uppeldis- og áhrifahring ungra barna og unglinga. Starf umsjónarkennarans er viðamikið og 

oft vanmetið. Ég hef styrkst í þeirri hugsun að endurbóta er þörf. Reynsla mín, eftir að hafa 

unnið í barna- og unglingaskóla, er að umsjónarkennarar eru oftar en ekki úrvinda eftir hlaup 

dagsins. Lítið má út af bera til að þeir missi móðinn. Til að gera starfið eftirsóknarverðara 

þurfa launin að hækka og verkefnin mega ekki vera of sligandi. Áhugavert er að bera saman 

tíðarandann, þróunina og hlutverk starfsins. Ég minnist þess vel og greinilega að meiri agi 

ríkti þegar ég sjálfur var sem nemandi. Hugarfar nemenda gagnvart skólanum var kannski 

öðruvísi þá, eða kannski hefur samfélagið allt breyst og hugarfarið með. Sennilega er það 

ástæðan. Má vera að virðing fólks gagnvart starfi kennara fari þverrandi? Eru þessar 

vangaveltur ákveðnar upplifanir eða eru þetta staðreyndir sem fleiri getað staðfest? Það 

verður kannski efni í aðra ritgerð síðar. 
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Viðauki A - Spurningalisti 

 

Spurningarnar sem bornar voru undir kennarana 

 

1. Hefur umfang starfsins aukist á undanförnum árum? 

2. Nærðu utan um öll verkefnin sem krafist er af þér í starfinu þínu? 

3. Hvað finnst þér vera hvað mest krefjandi við starfið þitt? 

4. Værir þú frekar til í að vera fagkennari, af hverju eða af hverju ekki? 

5. Ertu sátt/ur við að kenna fög sem þú ert ekki með sérmenntun í? 

6. Finnst þér skólakerfið vera nægjanlega fylgjandi þeirri samfélagslegri þróun sem á 

sér stað? Þá á ég sérstaklega við um aukið frelsi hjá nemendum á frítíma og notkun 

á miðlum ýmiskonar.  

7. Finnst þér agaleysi nemendanna hafa aukist á undanförnum tveimur áratugum? Ef 

svo er, hvað telur þú valda því? 

8. Finnst þér starfið vera launakjaranna virði? 

9. Finnst þér, sem umsjónarkennari, mikilvægt að taka vaktir í frímínútunum hjá 

bekknum þínum eða finnst þér það ekki skipta máli? 

10. Er eitthvað sem brennur þér á hjarta, varðandi þróunina á starfinu þínu, og sem þú 

vilt koma á framfæri í ritgerð þessari? 

11. Ertu stolt/ur af því að vera umsjónarkennari? 
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Viðauki B - Svör kennaranna 

 

1. Hefur umfang starfsins aukist á undanförnum árum? 

a. „A“: Já. Flækjustigið er orðið mun meira en á árum áður og þá sérstaklega 

hvað varðar að skrásetja atvik og upplýsingar.  

b. „B“: Ó, já, áreitið sem fylgir umsjónarkennarastarfinu er miklu meira núna 

en áður.  

c. „C“: Já. Ákveðnu hámarki virðist hafa náðst 2008-9 en eftir það hefur meira 

jafnvægi verið á umsjónarkennarastöðunni.  

d. „D“: Já, það er vissulega meiri vinna lögð á okkur í dag en áður og allt er 

orðið svo sýnilegt. Það er þetta gagnsæi. Við erum stöðugt undir smásjá fólks, 

samfélagsins, sem krefst mikillar orku af okkur. sem ég myndi þiggja að fá 

að nota frekar með nemendum mínum. Hendur okkar eru sömuleiðis orðnar 

svo bundnar í dag frá því sem áður og takmarkað sem má gera til að taka á 

ýmsum málum, á meðan önnur mál fá alltof mikið vægi. 

 

2. Nærðu utan um öll verkefnin sem krafist er af þér í starfinu þínu? 

a. „A“: Nei, því það er mikið um óvænt atvik sem setja skipulagða þætti úr 

skorðum.  

b. „B“: Já, núna því ég er ekki lengur umsjónarkennari. en það var oft erfitt 

þegar ég starfaði sem slíkur. 

c. „C“: Nei. Langt því frá. Þar er alltof mikil skriffinnska í gangi.  

d. „D“: Nei, ekki fræðilegur í mínum bundna vinnutíma, og þarf ég því að taka 

með mér verkefni heim og vinna á kvöldin, um helgar og jafnvel á rauðum 

dögum. En ég er samt búin að temja mér forgangsröðun sem hefur hjálpað 

mikið. 

 

3. Hvað finnst þér vera hvað mest krefjandi við starfið þitt? 

a. „A“: Barnaverndarmál, hegðunarvandamál og slík mál. 

b. „B“:  Þegar foreldrar eru ekki að vinna með mér.  

c. „C“: Samskiptaleysi við foreldrana. Það er sérstaklega áberandi núna eftir 

takmarkanir á hittingum því. Það vantar meiri tengingu.  

d. „D“: Eftirfylgni á hinum ýmsu málum, það er þessi eilífa skriffinnska, og 

foreldrarnir. Að sama skapi er það einmitt svo dásamlegt við starfið, 

foreldrar sem eru í sama liði og skólinn. Alveg gull. 
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4. Værir þú frekar til í að vera faggreinakennari, af hverju eða af hverju ekki? 

a. „A“: Nei. Alls ekki. Tengslaskorturinn við nemendur þar er þungur.  

b. „B“:  Já. Ég vil ekki vera umsjónarkennari. Það er einfaldlega orðið of 

yfirgripsmikið og flókið. Ég vil eiga mér líf utan kennslustofunnar. 

c. „C“: Bæði og. Ég er til í að vera faggreinakennari En bara  á unglingastigi. Á 

yngri stigunum er ég alveg til í að vera umsjónarkennari. 

d. „D“: Nei takk. Það er svo erfitt, nánast ómögulegt, að ná inn til nemendanna 

sem faggreinakennari svona eins og umsjónarkennarinn gerir.   

 

5. Ertu sátt/ur við að kenna fög sem þú ert ekki með sérmenntun í? 

a. „A“: Já, já.. Ef maður þekkir nemendur sína vel og það ríkir gagnkvæm 

virðing. Maður kemur bara sterkari út úr því. 

b. „B“: Nei, ég verð óöruggur.  

c. „C“: Ef teymið er gott og vinnur vel saman, þá er það ekkert stórmál.  

d. „D“: Það er auðvitað betra að kenna fag sem þú veldur vel sjálfur, en að því 

sögðu að þá veigra ég mér ekki við það ef það er í mínum eigin bekk þar 

sem ég er umsjónarkennari. Að því gefnu að ég kunni efnið. Ég get til 

dæmis ekki kennt kóðun eða spænsku. 

 

6. Finnst þér skólakerfið vera nægjanlega fylgjandi þeirri samfélagslegri þróun 

sem á sér stað? Þá á ég sérstaklega við um aukið frelsi hjá nemendum á frítíma 

og notkun á miðlum ýmiskonar. 

a. „A“:  Kennari A bendir á að það sé ekki hægt að kenna við Disney um hvað 

er í boði í skólanum. Nemendur hafa litla þolinmæði gagnvart því námsefni 

sem boðið er upp á í skólanum 

b. „B“: Allt á að vera svo skemmtilegt í skólanum 

c. „C“: Nei. Þetta fylgist ekki að. Skólakerfið og samfélagið. Eitt dæmi, þegar 

foreldrar eru að senda sms á börnin sín á skólatíma og bíða eftir svari sem 

fyrst að þá er ekki verið að virða starfsreglurnar sem skólinn setur. 

d. „D“: Skólinn setur töluvert hærri kröfur en foreldrarnir. Þarna skarast þetta 

oft hressilega á og oft verður ágreiningur á því hvernig sé best að gera 

hlutina þannig að vel takist til.  

 

7. Finnst þér agaleysi nemendanna hafa aukist á undanförnum tveimur 

áratugum? Ef svo er, hvað telur þú valda því? 
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a. „A“: Já. Samspilið milli heimila og skóla er vandamálið. Agaleysið heima 

fyrir smitast yfir í skólann og litar hegðun barnanna. 

b. „B“: Já, töluvert. Það eru svo litlar kröfur gerðar til barna í dag. 

c. „C“: Já, það er meira agaleysi. 

d. „D“: Já. Börnunum er mörgum hverjum rúllað inn í bómull. Foreldrarnir 

hlífa börnunum sínum mikið og nemendurnir komast upp á lag með að 

komast hjá því að gera hlutina vel, eða bara almennt að gera hlutina. 

Auðvitað ekki alltaf eða í öllu en oft og í mörgu. 

 

8. Finnst þér starfið vera launakjaranna virði? 

a. „A“: Starfsöryggið er gott. Launin eru ekki há og við kennarar erum því 

ekki hálaunuð. Þetta er jú kvennastétt. Ég mæli ekki með þessu starfi ef 

spáð er í launin. Svo er það auðvitað uppbótin sem umsjónarkennarinn fær, 

en það er ekkert til að hrópa húrra yfir. 

b. „B“: Launin eru allt í lagi bara. Kennarastéttin er kvennastétt og er þar af 

leiðandi ekki nægjanlega vel launuð. Uppbótin sem umsjónarkennarinn fær 

er svo léleg að ég vel frekar að vera án þeirrar vinnu allrar og missa af 

nokkrum þúsundköllum, heldur en ekki. 

c. „C“: Mjög gott að vera með æviráðningu og launin hafa vissulega batnað. 

Þau voru mjög slæm hér áður fyrr. Umsjónarkennarinn fær launauppbót. 

Það er nú samt engin ósköp. 

d. „D“: Það er náttúrlega frábært að vera með fastráðningu em ekkert og 

enginn getur haggað svo framarlega sem þú ferð eftir lögum, en nei launin 

eru ekki í takt við álagið. Það má heldur ekki gleyma því að það er ákveðin 

kjaraskerðing hjá okkur sem vinnum í föstum lotum, því við getum til 

dæmis ekki nýtt tilboð við ferðalög, sem ekki eru á háannatíma og þurfum 

því að borga fullt verð. 

 

9. Finnst þér, sem umsjónarkennari, mikilvægt að taka vaktir í frímínútunum 

hjá bekknum þínum eða finnst þér það ekki skipta máli? 

a. „A“: Við hér í Noregi þekkjum ekkert annað. Mér skilst að þetta sé ekki 

svona á Íslandi. Þetta liggur svolítið í blóðinu okkar. Við fáum þarna 

tækifæri til að sjá nemendur okkar í öðru ljósi. Eins og þegar við förum með 

þau í ferðir og ferðalög.  

b. „B“: Mér þykja vaktirnar engin byrði. Þarna nær maður oft að fyrirbyggja 

og koma í veg fyrir. Og auðvitað kynnast fleiri börnum og gera þau öruggari 

í návist fleiri kennara en bara sinna eigin. 
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c. „C“: Ég vil hafa það valfrjálst. Ég tek aldrei vaktir. Ekki þess virði, jafnvel 

þó ég fái aukalega greitt fyrir það. 

d. „D“: Nei, takk. Ég vil gjarnan að aðrir starfsmenn skólans fái það hlutverk.  

 

10. Er eitthvað sem brennur þér á hjarta, varðandi þróunina á starfinu þínu, sem 

þú vilt koma á framfæri? 

a. „A“: Umsjónarkennarastarfið er ekki fyrir hvern sem er og mæli ekki með 

þessu starfi fyrir afkomendur mína, jafnvel þó það séu margar góðar hliðar á 

því. Það er ekki sjálfgefið að fólk sé tilbúið að vinna þannig vinnu að það er 

bundið mínútu fyrir mínútu á hverjum degi í vinnunni. 

b. „B“: Ég hef svo oft hugsað mér til hreyfings og þá sérstaklega þegar ég 

starfaði sem umsjónarkennari. Ég er sáttur núna þar sem ég er 

faggreinakennari með allt annað hlutverk og minna. 

c. „C“: Nemendurnir eru orðnir svo máttlausir gagnvart símavæðingunni og 

þáttur foreldra spilar þar svo stórt hlutverk. Athyglisbrestur barnanna er 

orðinn ansi mikill hvað viðkemur snjalltækjum. Tilbúið ADHD. 

d. „D“: Kannski er þetta allt spurning um væntingar”. Stundum bara gerast 

hlutirnir ekkert alltaf eins og vonast er og er það ekki bara allt í lagi? Núna 

þarf að greina allt og finna ástæður fyrir öllu sem gerist. 

 

11. Ertu stolt/ur af því að vera umsjónarkennari? 

a. „A“: Ó, já. Það er ég. 

b. „B“: Já. 

c. „C“: Já  Það er ég. 

d. „D“: Ég dýrka nemendur mína og það eru svo mikil forréttindi að fá að vera 

partur af svona mörgum ungum sálum og fá að forma þau. 

 

 

 


