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ÁGRIP 

 „Komið fram á brúnina,“ sagði hann. Þau sögðu: „Við erum hrædd.“ 
„Komið fram á brúnina,“ sagði hann. Þau komu. 
Hann ýtti þeim ..... og þau flugu. 

Guillaume Apollinaire (1880-1918)   

Þessi rannsókn fjallar um þá ungu kennara sem standa á brúninni og eru 
að hefja sig til flugs. Þeir hafa lokið akademísku námi og standa á 
tímamótum – þeir eru að byrja að kenna! Á einu sumri breytist staða 
þeirra frá því að vera nemandi í það að vera kennari. Hvernig tilfinning er 
þetta? Hvernig aðstoðum við sem fyrir erum í skólunum þá við að ná 
fyrstu vængjatökunum og að halda flugi? 

Hér verður greint frá eigindlegri rannsókn sem á sér rætur í samtölum 
mínum sem skólastjóri við unga kennara sem margir hafa lýst því hvað 
fyrsta árið í kennslu hafi verið erfitt. Þeir hafa rætt um óöryggi, mikla 
vinnu og jafnvel einsemd í starfi. Jafnhliða hafa margir þeirra lýst yfir 
jákvæðum móttökum í skólanum sínum, góðu samstarfsfólki og 
skemmtilegu starfi. Þetta vakti forvitni mína. Höfum við skólastjórnendur 
ef til vill brugðist ungum kennurum á einhvern hátt og ekki veitt þeim 
þann stuðning sem þeir þurfa á að halda? 

Rannsóknin byggir á tveimur grundvallarspurningum: Hvernig er 
staðið að innleiðingu nýrra kennara í grunnskóla og hvernig styðja 
skólastjórar við nýliða? Gagna var aflað með hálfopnum viðtölum við 
fjóra kennara á 1. eða 2. starfsári og fjóra skólastjóra sömu grunnskóla í 
þremur sveitarfélögum. Einnig var rætt við tvo kennara sem höfðu hætt 
kennslu í skólanum sínum eftir nokkurra ára starf. Hvernig móttökur og 
leiðsögn fengu þessir nýútskrifuðu kennarar á sínu fyrsta starfsári? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stjórnendur grunnskóla hafi 
fullan vilja til að taka vel á móti nýútskrifuðum kennurum. Innleiðingarferlið 
virðist þó oft ómarkvisst og felur helst í sér kynningu á ýmsum hagnýtum 
upplýsingum um skólastarfið í upphafi skólaárs og að útvega nýliðanum 
leiðsagnarkennara. Nýju kennararnir sakna þess að hafa ekki fengið meiri 
þjálfun á vettvangi í kennaranáminu og þeir segja að skipulag leiðsagnar á 
fyrsta ári þurfi að vera markvissara. Þeir óska eftir auknu samstarfi, umræðum 
og endurgjöf á starf sitt og meiri nálægð skólastjóra. 
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Við skólastjórnendur eigum því mikið verkefni óunnið við  
skipulagningu markvissrar fræðslu og stuðnings sem nær til alls fyrsta 
starfsárs kennara og er við hæfi hvers einstaklings. Sú fræðsla þarf bæði 
að vera hagnýt og fagleg og ef vel tekst til, ætti hún að verða öllu 
skólastarfi til hagsbóta. 
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Abstract 

“Come to the edge,” he said. They said: “We are afraid.” 
“Come to the edge,” he said. They came. 

He pushed them ... and they flew. 

Guillaume Apollinaire (1880-1918) 

The main focus of this study is on the young teachers who stand on the 
edge and are preparing for take-off. They have finished their academic 
studies and are standing at a turning point in their lives – they are 
beginning to teach! Over a few summer days they transform from 
students into teachers. What kind of feelings does this provoke? How can 
we support their first wing strokes and help them to keep on flying? 

Here, I will give a report on a qualitative research, which is based on 
my conversations, as a school principal, with new teachers who often 
have described difficulties during their first year of teaching. They have 
revealed the feeling of being insecure, work overload and even loneliness 
in their work. At the same time, they have described a positive 
atmosphere and welcome at their schools, nice and helpful colleagues and 
an interesting job. This provoked my curiosity. Have we school principals 
perhaps let these young teachers down in one way or another and not 
given them the support they have needed? 

The research is based on the following questions: How is the induction 
of new teachers carried out in elementary schools and how do school 
principals support new teachers? Data was gathered with half open 
interviews in four separate schools in three different communities, 
individual interviews with four teachers, in their first or second year of 
teaching and with the same four school principals. Furthermore, two 
teachers who had left their school after a few years of teaching were 
interviewed. What kind of induction and support did these new teachers 
receive during their first year of teaching? 

The most important findings indicate that school principals are more 
than willing to support novice teachers as well as possible. Nevertheless, 
the induction programmes seem to be inefficient and mostly include the 
giving of various practical information about the job in the beginning of 
the school year and the providing of a mentor for the new teacher. 
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Novices call for more work practice during their studies and say that the 
induction programmes during the first year of teaching have to be better 
organized and thorough. They want to experience more collaboration, 
professional discussions and more feedback on their work along with 
more proximity of their school principals. 

Therefore, it is clear that we principals have a lot of work undone, in 
organizing purposeful instruction and support to new teachers during, at 
least, all their first year of teaching. If we succeed in organizing both 
practical and professional instructions I believe it will improve all work 
carried out in our schools. 
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1 Inngangur 

1.1 Reynsla og áform höfundar 

Ég hef starfað sem skólastjórnandi í nær 20 ár. Á þessum árum finnst mér 
starf skólastjórans hafa tekið miklum breytingum og rekstur, ráðningamál 
og ýmsar fundasetur taka sífellt meiri tíma. Samtímis hafa skólarnir 
fengið aukinn kvóta til stjórnendastarfa og er það vel. Með því móti er 
hægt að dreifa ábyrgð og auka verkaskiptingu. Ég velti því þó fyrir mér 
hvort það hafi einnig aukið fjarlægð skólastjórans frá daglegu starfi, 
samstarfi við kennara og þeirri persónulegu nánd sem er svo mikilvæg 
við mótun á staðblæ hvers skólasamfélags. 

Í samtölum við nýútskrifaða kennara hefur það orðið mér 
umhugsunarefni hvað mörgum finnst fyrsta kennsluárið erfitt og að 
margir upplifa einsemd í starfi, þrátt fyrir að þeir hafi leiðsagnarkennara 
og segi að vel hafi verið tekið á móti þeim af samstarfsfólki. Mér finnst 
það hlutverk mitt sem skólastjóra að leggja mitt af mörkum til að breyta 
þessari upplifun og leita leiða til að auka stuðning við nýliða. Ég trúi því 
að ef vel tekst til hafi það góð áhrif á allt skólasamfélagið, auki samhjálp 
og faglega umræðu og bæti þannig starf okkar allra. 

1.2  Val á rannsóknarefni 

Ég ætla að skoða hvernig tekið er á móti nýútskrifuðum kennurum og hvert 
hlutverk skólastjóra er í innleiðingarferli þeirra. Ég ákvað að afmarka mig 
við að skoða móttökur nýútskrifaðra kennara en ekki móttökur alls 
starfsfólks í skólunum, þó að það hefði verið áhugavert sjónarhorn líka. Ég 
óttaðist að ritgerðin yrði of víðfeðm og yfirborðsleg ef ég næði ekki að 
takmarka mig við þröngan og afmarkaðan hóp. Í ljósi þeirrar reynslu sem ég 
gat um hér að framan, ákvað ég að beina athyglinni eingöngu að stöðu 
nýútskrifaðra grunnskólakennara og hvernig skólastjórar stuðla að því að þeir 
fái stuðning í vandasömu starfi fyrsta starfsárið. Hvernig starfsumhverfi 
bjóðum við nýútskrifuðum kennurum og getum við gert betur? Fá nýliðar 
leiðsagnarkennara, hvernig eru þeir valdir og hafa þeir eitthvert skilgreint 
hlutverk eða verkefnalýsingu? Sú rannsóknarspurning sem ég legg upp með 
er í tveimur liðum, þar sem sjónarhorninu er sérstaklega beint að því hvort 
innleiðing nýliða í starf sé með öðrum hætti en kennara með starfsreynslu og 
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hvort skólastjórar hafi sérstakt hlutverk í því að styðja við nýliða á fyrsta 
starfsári. Spurningin er því: 

Hvernig er staðið að innleiðingu nýrra kennara í grunnskóla 
og hvernig styðja skólastjórar við nýliða? 

1.3 Verkefnið í hnotskurn 

Í þessari ritgerð fjalla ég sérstaklega um þá þætti sem hafa áhrif á 
starfsánægju, vellíðan og þroska nýútskrifaðra kennara í starfi. Á síðustu 
áratugum hefur mikið verið skrifað um mikilvægi innleiðingar og 
handleiðslu við kennara á fyrsta starfsári en rannsóknir sýna að vandað og 
faglegt innleiðingarferli sé einn þeirra þátta sem styðja vel við þá kennara 
sem eru að taka sín fyrstu skref í starfi. 

Rætt er við nýútskrifaða kennara og skólastjóra sem starfa við sama 
skóla og fræðst um upplifun þeirra og reynslu af því hvernig tekið er á 
móti nýliðum í viðkomandi skóla. Markmið með rannsókninni er að afla 
upplýsinga um hvernig staðið sé að þessum afmarkaða þætti skólastarfs 
og skoða móttökur (innleiðingaráætlun eða verklagsreglur ef þær eru til) í 
ljósi kenninga um innleiðingaráætlanir nýrra kennara (Jonson, 2008; 
Bartell, 2005).  

1.4 Tilgangur 

Tilgangur verkefnisins felst í því að vekja skólastjórnendur og yfirmenn 
skólamála til umhugsunar um mikilvægi þess að nýútskrifaðir kennarar 
fái faglega og persónulega leiðsögn þegar kennaranámi lýkur.  

Nýútskrifaðir kennarar hafa lokið akademísku námi en hafa enn ekki 
öðlast reynslu á vettvangi nema að mjög takmörkuðu leyti. Fræðimenn 
hafa bent á gildi samvinnu kennaramenntastofnana og grunnskóla á fyrsta 
ári nýnema í starfi þegar þeir skipta um hlutverk, frá því að vera sjálfir 
nemendur og í að taka að sér hlutverk kennarans  (Feiman-Nemser, 2001; 
Melnick og Meister, 2008). Með betri samvinnu og samábyrgð getum við 
stuðlað að aukinni faglegri umræðu og góðu starfsumhverfi þar sem hver 
lærir af öðrum.  

1.5  Markmið 

Markmið mitt er að sýna fram á mikilvægi þess að styðja vel við nýja 
kennara með því að finna leiðir til að auka samstarf og skapa tækifæri til 
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faglegrar umræðu, þar sem reynsla starfandi kennara og fræði þeirra 
nýútskrifuðu geta stuðlað að virku námssamfélagi. Einnig að setja fram 
tillögur að verklagsreglum eða innleiðingarferli sem nær yfir fyrsta ár 
nýliða í kennslu. 

1.6  Uppbygging ritgerðar 

Í upphafi skoða ég kenningar Vygotskys um nám og kennslu og hvernig 
þær geta nýst okkur við mótun skipulags- og leiðsagnaráætlana fyrir 
nýútskrifaða kennara. Innleiðingarferli þeirra tengist einnig öllu 
skólasamfélaginu; símenntun og miðlun kennara á fræðilegri og hagnýtri 
þekkingu sín á milli og því hvernig best er að veita stuðning og meðtaka 
hann. Ég skoða bæði erlendar og innlendar rannsóknir og beini athyglinni 
sérstaklega að hlutverki skólastjóra og stöðu nýliðans. 

Í ritgerðinni er leitast við að varpa ljósi á þann þátt í vinnu skólastjóra að 
ráða nýútskrifaða kennara til starfa, skoða hver þáttur þeirra er í 
innleiðingarferli nýliða og vekja til umhugsunar um mikilvægi þátttöku 
stjórnenda, stuðnings þeirra og sýnileika. Í rannsókninni sjálfri leita ég svara 
við því hvort innleiðingarferli er til í þeim skólum sem viðmælendur mínir 
starfa við, hvernig það hafi nýst og ef það er ekki til, hvort til séu 
verklagsreglur sem hægt sé að fylgja við móttöku nýrra kennara. 

Rannsóknaraðferð mín er undir formerkjum eigindlegrar rannsóknar-
hefðar með hálfopnum viðtalsspurningum. Til að leita svara við 
rannsóknarspurningunni ræði ég við kennara sem eru á 1. eða 2. ári í 
kennslu, skólastjóra sem starfa við sömu skóla og kennara sem hafa hætt 
kennslu í skólanum sínum eftir nokkur ár í starfi.  

Í niðurstöðukafla geri ég grein fyrir úrvinnslu rannsóknarinnar og 
skoða niðurstöður í ljósi kenninga og fræða um áframhaldandi nám 
nýútskrifaðra kennara á vettvangi og hvort innleiðingaráætlanir skipti 
máli fyrir þá og skólasamfélagið.  

Í viðauka sýni ég dæmi um áætlanir og skipulag sem skólastjórnendur 
geta ef til vill nýtt sér í vinnu við að koma upp verklagsferlum eða 
áætlunum við innleiðingu nýrra kennara í starf. 

1.7 Skilgreiningar á hugtökum og heitum 

Í ritgerðinni nota ég ýmis hugtök sem tengjast nýjum kennurum og móttöku 
þeirra í grunnskólanum. Hér skilgreini ég þau helstu með hliðsjón af þeim 
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fræðiritum og höfundum sem vitnað er til í verkinu en oft kemur fyrir að 
lesendur hafa ólíkan skilning á ýmsum fræðihugtökum. Einnig vitna ég hér 
aðeins til sögu og uppruna orða til að skýra merkingu þeirra. 

Innleiðingarferli (e. induction program): Sérstök, skrifleg áætlun um 
stuðning við nýútskrifaða kennara sem nær yfir allt fyrsta starfsár 
viðkomandi. Þar er gert ráð fyrir faglegum, hagnýtum og persónulegum 
stuðningi í samvinnu við sérstakan leiðsagnarkennara eða teymi kennara. 
Áhersla á innleiðingarferli getur verið með ýmsu móti eftir aðstæðum og 
þörfum nýliða og skólasamfélagsins þannig að allir hafi faglegan ávinning af 
samvinnunni (Bartell, 2005, bls. 5-6; Jonson, 2008, bls. 80, 82). 

Leiðsagnarkennari (e. mentoring, mentor): Leiðsagnarkennari er 
oftast notað yfir enska orðið mentor. Í grískum goðsögnum var Mentor 
tryggur vinur Ódysseifs, kennari og ráðgjafi sonar hans, Telemakkusar. 
Þegar Ódysseifur hélt í Trójustíð fól hann Mentor ábyrgð á syni sínum og 
heimili (Columbia Electronic Encyclopedia, 2009).  Samkvæmt þessum 
uppruna er orðið mentor nú notað um lærimeistara, ráðgjafa eða andlegan 
föður (Snara, vefbókasafn, e.d.). 

Mentor: Vefkerfið Mentor.is er notað af um 170 grunnskólum og 60 
leikskólum á Íslandi. Það er upplýsinga- og námskerfi fyrir íslenska 
kennara, nemendur og foreldra. Nánari upplýsingar að finna á heimasíðu 
fyrirtækisins www.mentor.is. 

Nýr kennari/nýliði (e. new/novice teacher): Kennari sem hefur 
starfað í eitt til þrjú ár innan grunnskólans. 

Starfskenning: Starfskenning kennara er bæði persónuleg og fagleg. Hún 
byggir á eigin lífssýn, gildum og reynslu, auk faglegrar þekkingar. 
Starfskenning þroskast þannig og breytist eftir því sem einstaklingurinn aflar 
sér meiri þekkingar og þroskast (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993, bls. 41-42). 
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2 Fræðilegur grunnur 

Í þessum hluta ritgerðarinnar er gerð grein fyrir rannsóknum og skrifum 
um innleiðingarferli nýrra kennara. Síðustu 20-25 árin hefur þessi hluti 
menntunar og starfs kennara fyrst hlotið verulega athygli. Með þessum 
orðum mínum „menntunar og starfs“ vil ég beina athygli að þætti sem 
mér finnst mjög mikilvægur; að fyrstu ár kennara í starfi er hann í 
rauninni enn að læra en jafnframt að sinna því starfi sem hann valdi sér. 
Þess vegna má í raun líta á innleiðingarferli sem fyrsta skref símenntunar. 

Það er nauðsynlegt að huga að því hvernig innleiðingarferli er byggt 
upp, hvaða fræðsla er þar í boði, hvernig hún tengist aðstæðum á hverjum 
stað og hverjum einstaklingi sem tekur þátt í vinnunni. Hér verður ekki 
lagt mat á það hverjir hafa lagt mest til rannsókna á þessu sviði en þar má 
þó nefna Feiman-Nemser (2001), Ingersoll (2001) og Smith og Ingersoll 
(2004) auk margra annarra. Aðrir fræðimenn hafa skoðað þetta ferli út frá 
sjónarhóli skólastjóra og þátttöku þeirra, t.d. Heller (2004), Stronge, 
Richard og Catano (2008) og Drago-Severson (2004).  

Til þess að freista þess að skoða sem flesta þætti innleiðingarferlis í 
ljósi kenninga um nám og samfélag byrja ég á því að skoða kenningar 
rússneska kennarans og sálfræðingsins Vygotskys (1896-1934). Síðan eru 
reifaðir áhersluþættir sem snúa að nýjum kennurum, leiðsagnarkennurum 
og skólastjórum en þessir aðilar gegna ólíkum en mikilvægum 
hlutverkum í innleiðingarferli nýrra kennara. Loks nefni ég dæmi um 
hvernig innleiðingarferli hafa verið sett fram með ólíkum hætti þó svo að 
vissir áhersluþættir séu sameiginlegir.  

Í upphafi hvers kafla er stutt, óbein tilvitnun til kenninga Vygotskys. Mér 
hafa þótt þær umhugsunarverðar í tengslum við efni hvers kafla og vil þannig 
freista þess að tengja fræðileg skrif og kenningar saman til íhugunar. 

2.1 Vygotsky 

„Hvert er leyndarmál vinsælda Vygotskys? Hvers vegna fanga kenningar sem 
eru settar fram og þróaðar í Moskvu nokkrum árum eftir rússnesku byltinguna 
[1917] huga vestrænna kennara og rannsakenda menntamála í byrjun 21. 
aldar?“ Svo spyr Kozulin (2007, bls. 15) í skrifum sínum um Vygotsky. Hann 
telur að eitt mögulegt svar við þeirri spurningu sé að Vygotsky bjóði upp á 
svör við spurningum sem voru ekki almennt orðaðar á Vesturlöndum fyrr en á 



 

16 

síðustu áratugum. Þar nefnir Kozulin t.d. fjölmenningarhyggju (e. 
multiculturalism). Eitt af markmiðum náms er að flytja menningararfleifð frá 
kynslóð til kynslóðar og Vygotsky ólst upp á umbrotatímum og hugtök eins og 
nám og læsi, ólík þjóðerni og menning voru honum kunnugleg. Vestrænir 
kennarar leiddu ekki hugann að slíkum málum í jafn ríkum mæli fyrr en þeir 
stóðu frammi fyrir fjölmenningarlegum bekkjum í skólastofum sínum um 
hálfri öld síðar. Kozulin nefnir einnig umræðu um millifærslu þekkingar (e. 
mediation) þegar litið var á nemandann sem hlutlausan viðtakanda, eða tómt 
ílát, sem kennarar gátu ausið í af visku sinni. Í kenningum Vygotskys er 
áhersla lögð á að leiðbeinandi sé til staðar í gagnkvæmri virkni barnsins og 
umhverfisins á leið að auknum þroska og námi. Í þriðja lagi ræðir Kozulin um 
mögulegt nám (e. learning potential) þar sem hann veltir fyrir sér þversögninni 
um stöðugleika IQ prófa sem eiga að segja til um möguleika einstaklingsins og 
námsgetu í framtíðinni og hins vegar þann kraft sem býr í námi í gagnvirkum 
félagslegum samskiptum og námsumhverfi.  

Ragnhildur Bjarnadóttir (1993, bls. 83-84) vitnar í kenningar 
Vygotskys í umræðu um kennaramenntun og gagnvirk áhrif náms og 
umhverfis. Vygotsky segir uppsprettu þekkingar liggja í umhverfi okkar í 
upphafi. Þangað sækjum við hana með aðstoð ýmissa verkfæra (e. tools) 
sem geta verið í ýmsu formi, t.d. tungumálið og aðstoð þeirra sem meira 
vita en við á tilteknu sviði. Þegar tveir eða fleiri einstaklingar deila 
þekkingu og ræða um hana má ætla að það hjálpi viðkomandi til að víkka 
sjóndeildarhring sinn og stuðli að því að efla hina innri og persónulegu 
þekkingu. Vygotsky leggur áherslu á að þróun hugsunar eigi rætur í 
mannlegum samskiptum og að þegar einstaklingurinn læri fræðileg 
hugtök eða hugmyndir geti það breytt skilningi viðkomandi á 
umheiminum. Fræðileg hugtök gegni m.a. því hlutverki að hjálpa 
einstaklingnum að koma skipulagi á hugsanir sínar og flokka þannig og 
greina ýmsar athafnir, hugmyndir og viðhorf. Samtímis aukist hæfni 
viðkomandi til að skýra og túlka það sem hann upplifir, bæði fyrir 
sjálfum sér og öðrum. Samkvæmt þessari kenningu verður þekking til og 
þróast innra með okkur og er þess vegna persónuleg og huglæg. 

Edwards (2010) hefur skoðað áherslur í kennaramenntun út frá 
kenningum Vygotskys. Í umfjöllun sinni leggur hún sérstaklega áherslu á 
félags-menningarlega hlið kenninganna (e. socio-cultural) þegar hún 
veltir upp áleitnum grundvallarspurningum eins og: „Hvers konar 
kennarar fyrir hvers konar nemendur?“ (bls. 68) eða: „Hvers konar 
kennaramenntun fyrir hvers konar kennara?“ (bls. 73). Edwards segir 
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breska kennaramenntun hafa verið í því öngstræti síðustu tvo áratugi að 
einblína um of á námskrár og mat. Það sem nýútskrifaða kennara vanti sé 
geta til að bregðast við nemendum og óvæntum uppákomum og eiga 
gagnvirk samskipti við þá. Of mikil áhersla hafi verið á að koma 
þekkingaratriðum til skila án þess að reyna að dýpka þekkingu og 
skilning með gagnvirkum hætti í gegnum tiltæk hjálpartæki (t.d. 
tungumálið, umhverfið, sögu, menningu, félagastuðning). Þannig hafi 
kennaranemar forðast allt sem ekki var innan skipulags hverrar 
kennslustundar og þeir hafi sjaldan leitað ráða hjá reyndari kennurum.  

Þó að kenningar Vygotskys séu oft tengdar námi og þroska barna eru 
þær notaðar víðar, bæði innan margra námsgreina og óháð aldri þess sem 
lærir. Kenningar hans hafa því einnig verið tengdar umræðu og skrifum 
um menntun og þjálfun kennara eins og Edwards gerir.  

Hugtakið svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal 
development, skammstafað ZPD ) er það hugtak sem flestir þekkja tengt 
kenningum Vygotskys um nám. Chaiklin (2007, bls. 40) segir að 
hugtakið finnist í fjölda bóka um þroska- og námssálarfræði auk þess sem 
það er mikið notað í menntarannsóknum. En hvernig er þetta hugtak 
skilgreint? Vygotsky (1978, bls. 86) útskýrir það á eftirfarandi hátt: 

Sú fjarlægð sem er á milli núverandi þroskastigs þegar 
einstaklingurinn vinnur einn að lausnaleit og þess mögulega 
þroska sem einstaklingur nær í lausnaleit í samvinnu við 
hæfari jafningja eða með aðstoð leiðbeinanda. 

Í hugtakinu felst því að það sem einstaklingur getur gert í dag í 
samvinnu við annan geti hann gert óstuddur á morgun. Á þann hátt tekur 
svæði hins mögulega þroska sífelldum breytingum – færist ofar með 
hverjum áfanga sem einstaklingurinn sigrast á og kemst þar með á „nýtt“ 
svæði og teygir sig þannig sífellt lengra í getu og þroska.  

DiPardo og Potter (2007, bls. 317) hafa skrifað um mikilvægi 
tilfinninga í kenningum Vygotskys og vitna til orða hans (1987, bls.333) 
þar sem hann segir „Tilfinningarnar eru ekki „ríki í ríkinu.“ Það er ekki 
mögulegt að skilja ferli tilfinninga án þess að tengja þær krafti og 
hreyfanleika lífsins sjálfs. Það er í því samhengi sem þær öðlast tilgang 
og merkingu.“ Þessi þáttur kenninga Vygotskys er umhugsunarverður 
þeim sem velta fyrir sér kennaramenntun og þeim kenningum sem 
rannsóknir á kennarastarfinu byggja. Tilfinningar, bæði jákvæðar og 
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neikvæðar, eru órjúfanlegur þáttur hugsana og athafna kennarans í starfi. 
Þær hafa mikil áhrif á líðan einstaklingsins, sjálfsmynd í starfi og 
hugsanir um kennslu og sjálfan sig í hlutverki kennarans.  

Ageyev (2007, bls. 445-446) hvetur lesendur Vygotskys til að draga 
ekki of yfirborðslegar ályktanir af kenningum hans og bendir á að 
ígrundunar sé þörf þegar við yfirfærum hugsun og kenningar á milli 
ólíkra menningarheima og tíma. Hann minnir á að reynsluheimur 
Vygotskys framan af ævi var veröld sameignarstefnu (e. collectivism) en 
sú þjóðfélagsgerð leggur meiri áherslu á eindrægni og samvinnu en hinn 
vestræni heimur einstaklingshyggjunnar (e. individualism) þar sem 
fremur er horft til þess að hvetja einstaklinginn til dáða. Ageyev segir því 
nauðsynlegt að hafa í huga að hvert þjóðfélag túlki kenningar Vygotskys í 
spegli eigin menningar og hvetur til þess að nýta það tækifæri til að líta í 
eigin barm og gaumgæfa eigin menningu, siðvenjur og áherslur með 
gagnrýnu hugarfari. Þannig getum við speglað okkur í hugmyndafræði 
Vygotskys og nýtt kenningar hans í orðræðu og ígrundun um eigið 
menntakerfi, nám og kennslu. 

2.2 Ráðning kennara í starf 

Vygotsky: Gagnvirkni einstaklingsins og umhverfisins. 
Umhverfið mótar nýjan kennara og um leið tekur hann þátt í 
að móta umhverfið (skólasamfélagið). 

Það er í raun með ráðningarferlinu sjálfu sem verkefni skólastjóra hefst. 
Hann þarf að ráða hæfasta umsækjandann  hverju sinni og bjóða honum 
upp á þær aðstæður í skólanum að viðkomandi nái að þroska 
starfskenningu sína, sýn og markmið í kennslu.  

Í eigindlegri rannsókn Maríu Steingrímsdóttur til M.Ed.-gráðu (2005) 
ræddi hún við 8 nýútskrifaða kennara um upplifun þeirra af fyrsta ári í 
kennslu. Hún tók alls þrjú viðtöl við hvern viðmælanda, að hausti, á 
miðjum vetri og að vori en þá voru þeir allir að ljúka sínu fyrsta starfsári. 
Þeir kennarar sem hún ræddi við töldu að margir nýútskrifaðir kennarar 
væru kvíðnir og óöruggir þegar þær stæðu frammi fyrir því að sækja um 
stöðu í fyrsta sinn. Þeir viti ekki vel hvernig þeir eigi að bera sig að og 
leiti því gjarnan fyrst til þeirra skóla sem þeir séu kunnugir á einhvern 
hátt, til dæmis frá eigin æfingakennslu. Mikilvægt er fyrir skóla-
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stjórnendur að gera sér grein fyrir þessu og aðstoða nýútskrifaða kennara 
ef þeir skynja óöryggi og kvíða.  

Stronge, Richard og Catano (2008) byggja skrif sín um störf skólastjóra 
bæði á eigindlegum rannsóknum og fræðigreinum um efnið. Þau telja að það 
sé skólastarfi afar mikilvægt að skólastjóra takist vel að ráða hæfa kennara til 
starfa hverju sinni. Þau vitna til skólastjóra sem alltaf segist hafa þriggja 
manna teymi til þátttöku í öllum ráðningarviðtölum. Það er 
aðstoðarskólastjóri, kennari sem þekkir vel til þeirrar kennslu sem þarf að 
ráða í og skólastjóri sjálfur. Stronge o.fl. telja að ef skólastjóri vilji hafa 
mannauðsstjórnun í hávegum sé fyrsta skrefið að ráða hæft starfsfólk að 
skólanum, bæði kennara og allt annað starfsfólk, faglært sem og ófaglært. 
Sergiovanni (2001) segir að með mannauðsstjórnun leggi stjórnendur áherslu 
á að persónuleg hæfni og kunnátta einstaklingsins nýtist sem best. 
Sömuleiðis er áhersla á styðjandi starfsanda á vinnustað, þar sem 
einstaklingurinn þroskast og dafnar í starfi. 

Darling-Hammond (2003) telur að það hvernig staðið sé að ráðningum 
kennara og hvernig skólar nýti mannauð sinn, geti skipt sköpum um hvort 
kennarar verði öflugir og lifandi starfsmenn eða hvort þeir gefist upp og 
hverfi til annarra starfa. Hún bendir einnig á að eitt mikilvægasta hlutverk 
skólastjóra sé að halda góðum kennurum í starfi eftir að hafa ráðið þá og 
þjálfað til kennslu.  

Heller (2004) byggir á 30 ára reynslu sem kennari og stjórnandi í 
umfjöllun sinni um mikilvægi þess að ráða nýja kennara og halda þeim í 
starfi. Hann segir að þegar skólastjóri sendi frá sér auglýsingu þar sem 
óskað er eftir kennara til starfa þurfi viðkomandi að byrja á því að 
ígrunda gildi, sýn og stefnu skóla síns, ef þessi grundvallargildi eru ekki 
ljós. Skólasamfélagið þarf að hafa velt fyrir sér spurningum eins og hver 
erum við, fyrir hvað stöndum við, hvað gerum við, hvernig og hvers 
vegna? Það eru meiri líkur á því að geta ráðið réttan aðila í starfið ef bæði 
ráðningaraðili og umsækjandi gera sér grein fyrir hvaða eiginleikar þykja 
eftirsóknarverðir innan skólasamfélagsins.  

Í fyrsta viðtali við umsækjendur þarf skólastjóri að gera sér grein fyrir 
því hverju hann er að leita eftir í fari umsækjanda; hæfni, viðhorfum eða 
reynslu. Áhersluþætti sem gott er að hafa í huga í ráðningarviðtali setur 
Heller upp í töflu I: 
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Tafla 1.  Áherslur og umræður í ráðningarviðtali 

 Eftir hverju leita skólastjórnendur í viðtali við umsækjendur?  

(Heller, 2004, bls. 48) 

Viðhorf 
Uppeldis-
aðferðir 

Námsmaður Stjórnandi Samstarfsmaður 

Hefur áhuga á 
börnum 

Nemenda-
miðaður 

Gagnrýninn 
hugsuður 

Kemur fram 
við nemendur 
af virðingu 

Getur unnið 
með öðrum 

Jákvæður Sér  
fjölbreyttar 
leiðir í starfi 

Hræðist ekki 
áhættu 

Heldur 
nemendum 
áhugasömum 

Getur hagað 
vinnu sinni 
miðað við 
aðstæður 
hverju sinni 

Sveigjanlegur Lagar náms-
tækni að 
einstaklingi 

Getur 
misheppnast 
og reynt aftur

Hefur 
nemendur í 
fyrirrúmi 

Viljugur til að 
deila með 
öðrum 

Styðjandi Hefur góðan 
þekkingar-
grunn 

Tekur 
gagnrýni 

Tekst á við 
erfiða 
nemendur 

Sýnir öðrum 
virðingu 

Skilur mikil-
vægi 
foreldra-
samstarfs 

 Ósk um að 
læra og bæta 
sig 

Tekst á við 
eigin vandamál

 

Ef farið er markvisst í gegnum mikilvæga þætti, áþekka þeim sem 
taldir eru upp í töflu I, ætti skólastjóri að geta valið nokkra umsækjendur 
til að hitta aftur í viðtali. Ef áhersluþættir Hellers eru skoðaðir má sjá að 
margir þeirra tengjast kenningum Vygotskys um nám og þroska. Þar má 
nefna áherslu á að kennari sé styðjandi, vinni vel í samstarfi við aðra og 
sé gagnrýnin. 

 Eins og Stronge o.fl. (2008) mælir Heller (2004) með því að í öðru 
viðtali séu fleiri en skólastjóri, t.d. einhver kennari, deildarstjóri eða aðrir 
sem koma til með að hafa mikil samskipti við viðkomandi. Í öðru viðtali 
leggur Heller til að spurningar og umræðuefni séu tengdar sem mest við 
sýn og stefnu skólans. Skólastjóri ætti að hafa í huga að með ráðningu á 
nýjum kennara felst tækifæri. Tækifæri til að ráða fólk sem er líklegt til 
að deila lífssýn og gildum og er tilbúið til að leggja sitt af mörkum. Með 
nýju fólki er oft gott að móta og bæta skólastarfið í heild. Samkvæmt 
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kenningum Vygotskys ætti nýútskrifaður kennari að geta verið dýrmæt 
viðbót við rótgróið skólasamfélag og lagt sitt af mörkum til faglegrar 
umræðu og í öflugri vinnu með nemendum um leið og hann lærir sjálfur 
og þroskast með umhverfi sínu. 

2.3 Að vera nýr kennari 

Vygotsky: ZPD. Nýliðar geta gert það með aðstoð í dag sem 
þeir geta gert einir á morgun. 

Allir reyndir kennarar hafa upplifað það að vera byrjendur. Jonson (2008) 
telur að allir nýliðar hafi sérstakar þarfir, vandamál og áhyggjur, í 
mismiklum mæli þó. Flestum finnst umsjón með bekk á 1. ári í kennslu 
umtalsverð eldskírn. Jonson bendir á nokkra þætti sem hún telur valda 
nýliðum sérstökum áhyggjum og verði jafnvel til þess að þeir hætti 
kennslu, ef þeir fá ekki næga aðstoð og stuðning í fyrstu. Þessi atriði eru 
t.d. bekkjarstjórnun og agamál, vinnuálag og samskipti við foreldra og 
samstarfsfólk innan skólans.  

Í rannsókn sinni á þeim þáttum sem valda nýjum kennurum mestum 
áhyggjum, tóku Melnick og Meister (2008) viðtöl við 42 kennara frá 
fjórum ríkjum Bandaríkjanna og studdust bæði við rýnihópa og rafræn 
einstaklingsviðtöl. Niðurstöður voru þær að mesta áhyggjuefni nýrra 
kennara var vanmáttur í að takast á við hegðunarvanda nemenda og aga. Í 
öðru lagi nefndu þeir vinnuálag og ónógan tíma til undirbúnings. Í þriðja 
lagi lýstu þeir vanhæfni til samskipta við fullorðna, sérstaklega foreldra. 
Einnig glímdu nýir kennarar við að reyna að kynnast samstarfsfólki, 
stjórnendum og því hvernig samvinnu var háttað innan skólans um leið 
og þeir voru að fóta sig innan kennslustofunnar.  

Nýútskrifaðir kennarar með litla reynslu af kennslu mæta í raun til 
leiks sem óskrifað blað. Annars vegar þurfa þeir leiðsögn til að mæta 
skýrum væntingum sem til þeirra eru gerðar í starfi og hins vegar þurfa 
þeir frelsi og hvatningu til að finna eigin leiðir til að mæta þessum 
væntingum. Þeir vilja leggja sitt fram til starfsins og hafa þá tilfinningu 
að þeir séu viðurkenndur hluti af skólasamfélaginu. Það er því mikilvægt 
að þeir fái strax hlutdeild í ákvarðanatöku og faglegum umræðum þrátt 
fyrir reynsluleysi (Watkins, 2005).  

Bartell (2005) telur leiðsagnarkennara vera í lykilhlutverki til að veita  
nýliðanum aðstoð við að móta og finna starfskenningu sína, að aðstoða 
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við að koma úr hlutverki nemanda og klekjast síðan út eins og púpa í nýtt 
og krefjandi hlutverk kennara. Bartell hefur gert góða grein fyrir þroska 
kennara í starfi. Hún segir þá hafa ólíkar þarfir og væntingar til 
starfsþróunar en þeir sem leggja metnað sinn í fagleg vinnubrögð séu 
stöðugt að leita nýrra leiða í kennslu sinni. Í síbreytilegu þjóðfélagi gildir 
ekki lengur sá hugsunarháttur að útskriftarskírteini dugi alla starfsævina.  
Það er skylda kennarans sem fagmanns að líta í eigin barm og huga að 
því hvernig hann geti sífellt komið betur til móts við nemendur sína og 
auknar kröfur samfélagsins alla starfsævina. Del Río og Álvarez (2007) 
benda á að Vygotsky hugsi aukinn þroska sem sambland af námi og 
kennslu og þannig þroskist einstaklingurinn alla starfsævi sína. Sú 
hugmynd samræmist þeirri skoðun Bartell að kennarinn móti og finni 
starfskenningu sína smám saman og leiti nýrra leiða í starfi. 

Tafla 2.  Álagsþættir í starfi nýútskrifaðra kennara 

Þáttur Viðfangsefni  (Bartell, 2005, bls. 17) 

Starfshættir Kennari þarf að sættast við og kynnast starfsháttum  
og væntingum skólasamfélagsins. 

Stjórnun og skipulag Bekkjarstjórnun, tímastjórnun, öflun kennslugagna 
og skráningar. 

Sjálfsmynd og 
sálgæsla 

Að takast á við álag,vonbrigði og ögrun í starfi. 
Öðlast sjálfstraust. Að breytast úr nemanda í kennara. 
Að ná tilfinningalegu jafnvægi. 

Kennsla Námskrár og opinberar kröfur, skipulag 
kennslustunda, að meta framfarir nemenda og sníða 
kennsluna eftir niðurstöðum mats. Að mæta 
einstaklingsþörfum.  

Fagmennska Gildi og venjur í kennslu. Samband fræða og 
raunveruleika. Hlutverk fagfélaga, tækifæri til 
símenntunar. 

Menning Að skilja og viðurkenna umhverfið. Samvinna við 
foreldra og nemendur, að meta fjölbreytileikann og 
þróa menningarfærni sína. 

Skólapólitík Að kynnast samstarfsfólki, stjórnendum og vinna 
með þeim, að skilja víðara samhengi kennslu og 
reyna nýjar leiðir. 
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Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) ræðir einnig um starfsþroska kennara og 
áherslu á fagmennsku fyrir þróun alls skólastarfs. Það er mikilvægt að huga 
að því hvernig kennarinn sjálfur hugsar og talar um starf sitt og það er 
nátengt sjálfsmynd viðkomandi sem kennara. Starfsþroski einstaklingsins er 
tengdur þessari innri mynd og sömuleiðis sýn hans á skólastarf.  

Fyrstu árin í starfi eru flestum kennurum erfið, sama hversu vel 
viðkomandi er undirbúinn. Það er nauðsynlegt að huga að þeim þáttum  
sem valda áhyggjum og koma til umræðu þegar einstaklingur er að fóta 
sig í nýju og krefjandi starfi. Bartell (2005) gerir þannig grein fyrir 
þessum þáttum:   

Margir fræðimenn á sviði skóla- og menntamála hafa skrifað um þrep 
starfsþroska sem kennarar ganga í gegnum á starfsævi sinni. Bartell 
(2005) bendir sérstaklega á útfærslu þeirra Fessler og Christiansen (1992) 
en þeir setja upp átta þrep til skýringar á því hvernig starfsþroski fari eftir 
vissum þrepum á starfsævinni.  

Tafla 3. Þrep starfsþroska kennara 

 Þrep starfsþroska kennara 

(Bartell, 2005, bls. 26 (Fessler,R. & Christiansen, J.1992)) 

Staða nema Faglegur undirbúningur kennslu innan kennara-
menntastofnunar. 

Innleiðing að nýju 
starfi 

Fyrstu árin í kennslu.  Kennari semur sig að reglum og 
væntingum skólasamfélagsins.  Kennara finnst hann einnig 
vera á þessu stigi ef hann skiptir um skóla eða færir sig á 
milli skólastiga. 

Að byggja upp 
færni 

Kennari leggur sig fram við að bæta kennslu,  skipulags- og 
stjórnunarhætti sína. 

Stig áhuga og 
vaxtar í starfi 

Kennari hefur náð góðri færni í starfi og heldur áfram að 
læra og þroskast sem fagmaður. 

Uppgjöf og 
örvænting 

Kennari upplifir vansæld og ófullnægju í starfi.  Oft tengt 
kulnun. 

Stöðugleiki í 
starfi 

Kennari hefur náð þeim starfsframa sem hann væntir.  Gerir 
ekki meira en til er ætlast.  Stig kyrrstöðu. 

Litið yfir farinn 
veg 

Kennari undirbýr starfslok og lítur yfir farinn veg í 
kennarastarfinu. 

Starfslok Kennari hættir störfum og skiptir um starfsvettvang eða fer 
á eftirlaun. 
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Brock og Grady (2003, bls. 36) gerðu könnun þar sem þær spurðu 
skólastjóra og nýliða í kennslu um væntingar þeirra og hvernig aðstoð 
þeir vildu sjá á fyrsta ári í kennslu. Þær byrjuðu á því að afla gagna með 
spurningalistum sem þær sendu til 75 kennara á öðru starfsári í 
grunnskóla í Nebraskafylki. Svörun var 65%. Auk þess tóku þær viðtöl 
við 9 kennara sem tóku þátt í námskeiði fyrir nýja kennara í háskóla. 
Kennararnir lýstu væntingum sínum til aðstoðar frá skólastjóranum, þeim 
erfiðleikum sem þeir höfðu mætt á 1. starfsári og komu með tillögur um 
hvaða þættir ættu að vera í innleiðingarferli. Í síðari hluta könnunarinnar 
var haft samband við skólastjóra. 75% þeirra svöruðu og gerðu grein fyrir 
væntingum sínum til nýrra kennara. Þessi atriði voru efst á lista yfir 
væntingar til nýliða: 

 Fagleg viðhorf til starfsins 

 Fullnægjandi þekking á kennslugreinum sem viðkomandi 
tekur að sér 

 Hæfileiki til bekkjarstjórnunar 

 Frábær samskiptahæfni 

 Trú á að allir nemendur geti lært  

 Sterk ósk um að hjálpa nemendum til að ná markmiðum 
sínum 

Þessi atriði leiða hugann aftur að töflu I þar sem Heller (2004) setti 
upp þau áhersluatriði sem hann taldi mikilvægt að ræða við umsækjendur, 
enda koma hér fram mjög áþekk atriði og Heller leggur áherslu á. Einnig 
sjáum við hér tengsl á milli þeirra þátta sem skólastjórar telja mikilvæga 
og þeirra þátta sem Jonson (2008) telur vera nýliðum erfiðir.  

Þeir fræðimenn sem hér hefur verið vitnað til virðast því vera 
sammála í stórum dráttum um hvaða þættir veitast nýliðum erfiðir í starfi 
og sömuleiðis um þá þætti sem þarf að leggja áherslu á.  
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2.4 Að vera leiðsagnarkennari 

Vygotsky: Sérfræðikunnátta annarra er mögulegt 
verkfæri/auðlind (e. tool) til að afla nýrrar þekkingar með 
umræðum og samvinnu á vettvangi. 

Þrátt fyrir að nokkuð almennur skilningur sé á því hlutverki 
leiðsagnarkennara að styðja nýliða á sem virkastan hátt til faglegra 
vinnubragða í kennslu geta störf hans engu að síður verið með ólíku sniði, 
eftir skilningi hans og/eða skólastjórans á því hvað felist í góðri leiðsögn 
(Watkins, 2005).  

Feiman-Nemser (2001) segir frá eigindlegri rannsókn sem byggir á tíu 
viðtölum og fjórum heimsóknum á vettvang á tveggja ára tímabili. Þar 
beindi hún sjónum sérstaklega að hlutverki leiðsagnarkennarans og 
upplifun hans í starfi. Feiman-Nemser telur hugmyndina um leiðsagnar-
kennara byggja á menntarannsóknum Deweys en hann heldur því fram að 
sá sem mennti (e. educator) sé ábyrgur fyrir því að skipuleggja umhverfið 
þannig að reynsla námsmannsins leiði til frekari þroska. 
Leiðsagnarkennarinn þarf að finna jafnvægi á milli þess að hvetja til 
persónulegrar tjáningar og þróunar í kennslu og að viðhalda faglegu 
trausti. Á sama hátt þarf hann að finna jafnvægi á milli þess að styðja við 
persónulegan stíl og leiðir í kennslu og að efla sameiginlegan skilning 
kennara á góðri kennslu. 

Hlutverk leiðsagnarkennara er einstakt og víðtækt í þróun og 
fagmennsku viðkomandi og nýliðans. Hann veitir stuðning og félagsskap 
og kemur í veg fyrir einangrun sem nýliðar upplifa oft. Meðal verkefna 
leiðsagnarkennara er að hjálpa nýliðanum til faglegs þroska og bæta 
fræðilega leikni hans og kunnáttu. Einnig að efla sjálfstraust og trú á eigin 
hæfni til að taka góðar ákvarðanir, til að vera ábyrgur og hafa stjórn á 
viðfangsefnum sínum (Jonson, 2008). 

Góður leiðsagnarkennari getur verið þjálfaður kennari sem hefur góð 
tök á námskránni, er fær um að miðla virkum kennsluaðferðum og getur 
rætt opinskátt og gagnlega við nýliðann. Í rannsókn Feiman-Nemser 
(2001, bls. 20) á störfum reynds leiðsagnarkennara skilgreinir hann 
hlutverk sitt í megindráttum þannig: 

 Að aðstoða nýja kennara við að ræða um hverjir þeir eru /vilja 
vera í starfi 
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 Að aðstoða nýja kennara við að þróa kennsluaðferðir sínar, 
þannig að þær falli að kröfum yfirvalda og endurspegli það 
sem við vitum um börn og nám   

Viðkomandi leiðsagnarkennari lagði áherslu á að hans aðferðir við 
lausn mála væru ekki endilega þær bestu, heldur vildi hann vera virkur 
stuðningsaðili (e. cothinker) sem gæti með gagnvirkum umræðum 
aðstoðað kennara við að finna sínar eigin, bestu lausnir. 

Feiman-Nemser (2001) vitnar einnig í rannsókn Little (1990) þar sem 
hún bendir á að innleiðingarferli nýrra kennara eigi ekki aðeins að 
auðvelda þeim fyrsta árið, heldur þurfi það að vera faglegt og skipulegt.  
Þannig geti fyrsta árið með leiðsagnarkennara, sem tekur hlutverk sitt 
alvarlega, verið erfiðara eða annasamara en ella. Til lengri tíma litið skili 
það nýjum kennara hins vegar varanlegum árangri í starfsþroska. 

Góður kennari er ekki nauðsynlega ávísun á færan eða öflugan leið-
sagnarkennara (Heller, 2004). Það þarf aðra sýn og annað viðhorf við 
kennslu fullorðinna námsmanna og þá sérstaklega þeirra sem þegar hafa 
lokið formlegu prófi í þeim fræðum sem leiðsögnin snýst um. Sama 
sjónarmið kemur einnig fram hjá Ragnhildi Bjarnadóttur (1993) sem segir 
að oft séu leiðsagnarkennarar óöryggir um hlutverk sitt. Margt geti valdið 
þeim áhyggjum, t.d. eigin framkoma í samskiptum við nýliðann, þrátt 
fyrir að þeir séu öruggir í eigin kennslu.  

Bartell (2005) leggur áherslu á að vandað sé til vals á leiðsagnar-
kennara, þannig að skólasamfélagið geti treyst því að valferlið sé 
sanngjarnt og að til leiðsagnar veljist hæfir kennarar. Leiðsagnarkennarar 
þurfi að hafa skýra sýn á starf sitt og vera sjálfir tryggir gagnvart eigin 
starfskenningu.  

Drago-Severson (2004) rannsakaði hvernig 25 skólastjórar, víða um 
Bandaríkin, skildu hlutverk sitt gagnvart stuðningi við kennara. Þessa 
rannsókn byggði hún á etnógrafískri rannsókn þar sem hún fylgdist með 
störfum eins skólastjóra í fjögur ár. Þar segjast skólastjórar oft biðja um 
sjálfboðaliða til að taka að sér hlutverk leiðsagnarkennara. Aðrir reyna að 
velja þá út frá einhverjum forsendum sem hver og einn gefur sér eða telur 
mikilvæga í hverju tilfelli. Þar má nefna þætti eins og reynslu, sérsvið, 
þekkingu á agastefnu skólans, þekkingu á meginhlutverki og áherslum, 
aldur viðkomandi og persónulega eiginleika. Einn skólastjóranna í 
rannsókn Drago-Severson lýsir því að auk leiðsagnarkennara væru 
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stuðningshópar í skóla hennar. Hlutverk þeirra væri sérstaklega að deila 
upplýsingum, draga úr einangrun og víkka sjónarhorn á einstök mál. 
Viðkomandi skólastjóri benti einnig á mikilvægi þess að styðja við þá 
upplifun og tilfinningu kennara að búa að sameiginlegri reynslu.  

Í rannsókn sinni spurðu þær Brock og Grady (2003) skólastjóra 
hvernig þeir færu að því að finna leiðsagnarkennara fyrir nýliða. Eins og 
sjá má í töflu 4 fóru flestir skólastjórar þá leið að leita til kennara sem 
kenndu á sama aldursstigi og nýliðinn, fremur en að líta til persónulegra 
eiginleika. Faglegur styrkur virðist ekki vera meðal þeirra þátta sem 
skipta mestu, miðað við svör skólastjóranna. 

Tafla 4. Aðferðir skólastjóra við val leiðsagnarkennara 

Aðferðir skólastjóra við val leiðsagnarkennara 

(Brock og Grady, 2003, bls. 39) 

Aðferð Hlutfall skólastjóra 

Finnur kennara á samaaldursstigi 60% 

Persónulegir eiginleikar 
leiðsagnarkennara 30% 

Ýmsar aðferðir við val 10% 

Heller (2004) telur það hlutverk skólastjóra að velja saman nýliða og 
leiðsagnarkennara sem eiga eitthvað sameiginlegt. Mjög heppilegt sé að 
hafa lokið ráðningu leiðsagnarkennara áður en skólastarf hefst að hausti 
og að gott sé fyrir nýliðann að vita að þegar hafi verið gengið frá 
stuðningi fyrir hann. Heller bendir á mikilvægi þess að vanda val leið-
sagnarkenara og að þeir kennarar sem hafa áhuga á að taka það verkefni 
að sér fylli út formlega umsókn. Í umsókninni skuli koma fram 
grundvallarupplýsingar, svo sem um sérfræðisvið og starfsreynslu. Síðan 
geri kennari grein fyrir því hvers vegna hann hafi áhuga á að gegna þessu 
hlutverki. Með því að setja umsókn á blað þarf verðandi 
leiðsagnarkennari að ígrunda hlutverk sitt og það auðveldar skólastjórum 
jafnframt að gera sér grein fyrir sýn viðkomandi á starfið (Sjá dæmi um 
eyðublað fyrir kennara í viðauka II ). 

Jorissen (2002) tekur undir mikilvægi þess að vanda til verka þegar 
leiðsagnarkennari er valinn. Leiðsagnarkennari gegnir mikilvægu 
hlutverki og getur hjálpað byrjandanum við að yfirfæra þekkingu úr námi 
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sínu yfir í kennsluna, hann eykur faglega vellíðan, auk þess að vera 
hæfileikaríkur kennari sem leggur metnað í að sinna hlutverki sínu vel. 

Samkvæmt Jonson (2008) ganga leiðsagnarkennari og nýliði í gegnum 
tiltekin þrep í samstarfi sínu, eftir því hvernig það þróast. Hvar þeir eru 
staddir í því ferli hefur mikil áhrif á hvaða aðferðir leiðsagnarkennarinn 
styðst við í leiðsögn sinni.  

Tafla 5. Þróun samvinnu leiðsagnarkennara og nýliða 

Þrep Einkenni hvers þreps (Jonson, 2008, bls. 102). 

Þrep 1 
Áhersla á að skapa traust og góð tengsl á milli  samstarfsaðila. 
Nýliðinn verður að treysta leiðsagnarkennara sínum, þannig að 
hann geti óhræddur spurt og fengið hreinskilin svör.  

Þrep 2 
Leiðsagnarkennari og nýliði skiptast á upplýsingum þar sem 
leiðsagnarkennari reynir að gera sér grein fyrir markmiðum 
nýliðans, svo og áhyggjum hans eða umhugsunarefni hverju sinni. 

Þrep 3 
Leiðsagnarkennari kynnist áhugasviði og sýn nýliðans og reynir 
þannig að gera sér grein fyrir ástæðum fyrir ákvörðunum nemans í 
námi og kennslu. Fær nemann til að meta sjálfan sig. 

Þrep 4 

Leiðsagnarkennari fær nýliðann til að ígrunda markmið sín, að 
takast á við áskoranir og til að treysta eigin dómgreind hvað varðar 
persónuleg og kennslufræðileg  málefni. Nýliðinn fetar sig af stað 
með eigin starfsþróun. 

Í rannsókn þeirra Brocks og Grady (2003) bentu flestir nýliðar á 
hlutverk leiðsagnarkennarans sem mikilvægasta þátt innleiðingarferlis. 
Spurðir um æskilega kosti eða hæfni leiðsagnarkennara nefndu þeir að 
viðkomandi væri reyndur kennari, kæmi með tillögur og ráð, ræddi um 
reynslu og upplifun og gæfi sér tíma til að hlusta. Einnig nefndu þeir að 
leiðsagnarkennari ætti ekki að sinna formlegu mati sem gæti til dæmis 
haft áhrif á áframhaldandi ráðningu. Það yrði til þess að nýliðinn hikaði 
við að deila erfiðum verkefnum eða vandamálum með leiðsagnarkennara 
sínum. Nýliðarnir sögðust hins vegar fagna heimsóknum í kennslustofuna 
sem fælu í sér endurgjöf og leiðbeiningar um starfið sem þar færi fram. Í 
sömu rannsókn kemur fram sameiginleg skoðun nýliða og skólastjóra á 
mikilvægi leiðsagnarkennara. Brock og Grady benda hins vegar á 
nauðsyn þess að skipuleggja þurfi starf leiðsagnarkennara betur. 
Leiðsagnarkennarar þurfa að eiga kost á þjálfun og skilgreiningu á 
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hlutverki sínu. Einnig þarf að skilgreina með hvaða hætti 
leiðsagnarkennarar séu valdir til starfa sinna.  

Jonson (2008, bls. 125) hefur sett upp mynd sem sýnir vel hin 
mikilvægu og ólíku hlutverk sem leiðsagnarkennari gegnir í samstarfi 
sínu við nýliðann. 

Mynd 1.  Hlutverk leiðsagnarkennara í samvinnu við nýliða 

Í rannsókn Stanulis og Ames (2009) leita þær svara við spurningunni 
um hvernig reyndur kennari læri að verða leiðsagnarkennari, samhliða 
því að fá fræðslu í háskóla og vinna með kennurum þar að 
innleiðingarferli nýrra kennara í grunnskóla. Í innleiðingarferlinu er lögð 
áhersla á stuðning við nýliðann og auk þess er hann hvattur til að skoða 
eigin kennslu gagnrýnum augum. Hann er einnig beðinn um að hugleiða 
ný sjónarhorn með það að markmiði að auka skilvirkni og gæði kennslu.  

2.5 Að vera skólastjóri 

Vygotsky: Skólastjórnendur þurfa að skapa þær aðstæður að 
kennarar hafi möguleika til faglegra samræðna og að þeir 
læri þannig hver af öðrum. 
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Í síbreytilegu þjóðfélagi upplifum við breyttar og nýjar kröfur til fagstétta 
innan skólasamfélagsins. Gilman og Lanman-Givens (2001) benda á auknar 
kröfur til skólastjóra. Hlutverk þeirra og verkefni séu mjög fjölbreytt og þar 
af leiðandi verði lítill tími til hvers einstaks þáttar sem skólastjórar vilja 
gjarnan sinna. Þeir eru oft undir miklum þrýstingi; frá yfirvöldum, ráðuneyti, 
foreldrum og ýmsum utanaðkomandi þrýstihópum. Gilman og Lanman-
Givens segja að í raun megi líkja stöðu skólastjóra við það að þeir beri of 
marga ólíka hatta samtímis. Í fjölbreyttum verkefnum sínum sem tengiliðir 
við ráðuneyti og sveitarfélög, sem rekstraraðilar stofnana, faglegir leiðtogar, 
yfirmenn starfsfólks og nemenda sé erfitt að sinna öllum hlutverkum. Þannig 
geti verið erfitt að finna tíma til að bera hatt faglega leiðtogans sem hefur 
tækifæri til að gefa gaum að því sem kennarar eru að fást við hverju sinni. 
Nauðsynlegt sé að skipta störfum og ábyrgð þannig að betri tími gefist til 
þess verkefnis sem sé mikilvægast þeirra allra, að vera faglegur leiðtogi 
skólasamfélagsins. 

Í nýlegri TALIS könnun (Teaching and learning international study, 
alþjóðleg samanburðarrannsókn á vegum OECD), eru störf 
skólastjórnenda skoðuð og hve mikill tími fer í einstaka þætti, svo sem 
skólaþróun og starfsmannamál og eru þær niðurstöður um margt 
fróðlegar. Samkvæmt svörum íslenskra skólastjóra fara tæplega 45% af 
tíma þeirra í reglur, skýrslur, fjármál, stundatöflu og starfsmannamál 
(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 46). 

Í rannsókn þeirra Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og 
Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2008) er athyglinni einkum beint að 
breytingum á störfum skólastjóra. Þau sendu spurningalista á rafrænu 
formi til allra starfandi skólastjóra grunnskóla. Svarhlutfall var 77%. 
Niðurstöður voru síðan bornar saman við niðurstöður fyrri kannana þeirra 
(1991 og 2001). Í niðurstöðum má sjá að hlutverk og verkefni skólastjóra 
eru í sífelldri þróun. Með tilkomu deildarstjóra í kjarasamningum 2001 
telja skólastjórar að þeir geti lagt aðrar áherslur en áður í störfum sínum. 
Athygli vekur að 69% þeirra telja sig hafa meiri tíma til stefnumótunar og 
49% segjast hafa meiri tíma til ráðgjafar við starfsfólk. Einnig kemur 
fram að stjórnendur hafi betri tíma til samskipta við skólayfirvöld og til 
fjármálaumsýslu en þeir höfðu áður. 

Skólastjórar þurfa að hafa marga þætti í huga ef þeir vilja búa vel að 
kennurum sínum (Darling-Hammond, 2003). Það er hverju skóla-
samfélagi eða sveitarfélagi nauðsynlegt að halda því á lofti að lögð sé 
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áhersla á að ráða góða kennara og styðja þá í starfi. Það er vitað mál að 
góðir kennarar sækja þangað sem þeir vita að þeir eru metnir að 
verðleikum og studdir til dáða í starfi sínu. Þessir kennarar verða síðan 
eins og segull á aðra sem leita að umhverfi þar sem þeir geta lært af 
öflugum samkennurum og aukið þannig árangur nemenda sinna. 
Skólastjórnendur þurfa því að hafa í huga að skapa og næra umhverfi þar 
sem öflug kennsla nær að skjóta rótum og blómstra. 

Heller (2004) bendir á að í raun þurfi að horfa á og endurskoða allt 
ferlið í samhengi, þ.e. kennaramenntunina og þá sérstaklega æfinga-
kennslutímabil námsins en megináhersla þess er oft á síðasta ári og þá er 
nokkuð seint fyrir nema að ákveða að feta aðra slóð í námi sínu. Heller 
telur að skólastjórar þurfi sem aldrei fyrr að styðja við bakið á nýjum 
kennurum. Þeir þurfi að leggja aukna áherslu á faglega forystu og verða 
leiðtogar kennara en ekki rekstraraðilar stofnunar. Skólastjórar standi á 
skurðpunkti á milli háskóla, nemenda, foreldra, fræðsluyfirvalda og 
ráðuneytis. Því eigi að hvetja þá til nýsköpunar og efla hugrekki þeirra til 
að prófa nýjar leiðir. Heller telur það skipta allt skólasamfélagið miklu 
máli að vel takist til við umbætur og stuðning við kennara til að auka 
skuldbindingu þeirra gagnvart starfinu.  

Flestir skólastjórar bjóða upp á stuðning við nýja kennara í 
einhverjuformi. Í rannsókn Brock og Grady (2003) sem áður var kynnt, 
voru skólastjórar spurðir um fyrirkomulag þess stuðnings sem nýliðum í 
skólum þeirra stendur til boða. Niðurstöður svara þeirra voru þannig: 

Tafla 6. Form aðstoðar fyrir nýútskrifaða kennara 

Form aðstoðar sem skólastjórar bjóða nýjum kennurum 

(Brock og Grady, 2003, bls.39) 

Form aðstoðar Hlutfall skólastjóra 

Kynning á aðstæðum að hausti 61 

Aðstoð leiðsagnarkennara 94 

Nokkrir fundir yfir veturinn 11 

Innleiðingarferli sem nær til alls 
fyrsta starfsársins 

22 

 
ATH. Samtalan er ekki 100% þar 
sem þátttakendur gátu merkt við 
fleiri en einn svarmöguleika 
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Í niðurstöðum Brock og Grady kemur einnig fram að nýliðar líta á 
skólastjóra sem táknmynd stuðnings og leiðsagnar. Þeir eigi einnig að 
vera virkir þátttakendur í móttöku og innleiðingarferli, enda sé það oftast 
skólastjóri sem réð þá. Loks benda nýliðar á að skólastjóri eigi að vera sá 
sem sjái um formlega endurgjöf á starf þeirra í tengslum við endurnýjun á 
ráðningarsamningi, fremur en að það mat sé í höndum leiðsagnarkennara. 

Sergiovanni (2007) er mörgum kunnur fyrir skrif sín um stjórnun 
menntastofnana. Hann veltir fyrir sér muninum á hugtökunum að hafa vald 
yfir eða vald til. Hann telur að skólastarfi sé best borgið með því að dreifa 
valdi og  gera skólasamfélagið samábyrgt. Það þarf því að vanda til verka 
þegar kemur að mati (e. valutation, assessment) á einstökum þáttum 
skólastarfs. Þá reynir á hvernig stjórnendum hefur tekist að vinna starfsfólk 
til fylgis við sameiginlega sýn, að hvetja til metnaðar, hollustu við 
skólasamfélagið og að virkja innri áhugahvöt. Ef vel tekst til með þessa 
grundvallarþætti ætti allt mat á skólastarfi að vera auðveldara og ekki eins 
persónulegt og þegar mat fer fram á forsendum skólastjórnenda sem 
handhafa valds í píramídalöguðu stjórnfyrirkomulagi. Nauðsynlegt er fyrir 
stjórnendur að huga vel að því hvernig þeir fara með vald sitt þegar kröfur 
aukast um innra mat á öllu starfi skólanna, starfsháttum og árangri. 

2.6 Innleiðingarferli 

Vygotsky: Stuðningur við að ná tökum á nýrri færni (e. 
scaffolding), breytist eftir þörfum og aðstæðum einstaklings 
og vettvangs.  

Flestar rannsóknir (Feiman-Nemser, 2001; Brock og Grady, 2003; 
Ingersoll, 2001; Smith og Ingersoll, 2004) sýna fram á að vel skipulagt 
innleiðingarferli sem nær til að minnsta kosti fyrsta kennsluárs nýliða 
skiptir verulegu máli í líðan og starfsþróun viðkomandi. Í rannsókn Brock 
og Grady (2003) segja kennarar sem eru að hefja sitt 2. ár í kennslu að 
þeir óski eftir heils árs innleiðingarferli og telja það mikilvægan stuðning. 
Þessi áhersla nýliðanna var mjög greinileg í niðurstöðum en eins og fram 
kom í sömu rannsókn (sjá kafla 2.5 Að vera skólastjóri) sögðust aðeins 
22% skólastjóra bjóða nýjum kennurum skipulagt innleiðingarferli allt 
skólaárið. Það er því athyglisverður munur á áherslu þessara hópa hvað 
tímalengd og umfang innleiðingarferlis varðar.  
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Nú þegar umræða um innleiðingarferli hefur slitið barnsskónum er 
nauðsynlegt að gera þær kröfur að leiðsögn og innleiðingarferli auki 
virkni nýrra kennara og bæti við þekkingu þeirra á kennslu og störfum í 
kennslustofunni (Ganser, 2003). Það er ekki nóg að innleiðingarferli auki 
vellíðan og ánægju nýliðans í starfi með spjalli við leiðsagnarkennarann á 
kaffistofunni. Allir kennarar skólans verða að vita hvað felst í 
innleiðingarferlinu, vita hver markmið þess eru og hvert hlutverk hvers 
og eins er í því að stuðla að sem bestum árangri, ekki aðeins fyrir nýja 
kennararnn, heldur skólasamfélagið í heild. 

2.6.1 Mikilvægi innleiðingarferlis 

Þeir fræðimenn sem hafa skrifað um innleiðingarferli nýútskrifaðra 
kennara (Bartell, 2005; Jonson, 2008) hafa lagt áherslu á að það taki frá 
einu og allt upp í þrjú ár og að þennan tíma þurfi að líta á kennara sem 
nýliða í kennslu. Það er hins vegar mikilvægt að stuðla að starfsþroska og 
fagmennsku þeirra frá upphafi starfsins.   

Ólafur Proppé (1992, bls. 228) segir fagleg vinnubrögð og ábyrgð 
einkennast af því að sami einstaklingur hafi vald yfir og beri ábyrgð á 
undirbúningi, framkvæmd og mati starfs síns en allir þessir þættir eru 
mikilvægar einingar kennarastarfsins. Trausti Þorsteinsson (2003, bls. 192) 
segir að í starfsþróun kennara megi líta á tvö mismunandi einkenni í starfi 
þeirra og vitnar í Hoyle (1975) sem telur starfsþróun byggjast annars vegar á 
innsæi og persónulegri sýn einstaklingsins og hins vegar á faglegu inntaki 
menntunar og kennslu. Ef vel er að verki staðið getur öflugt innleiðingarferli 
stuðlað að starfsþróun og lifandi faglegri umræðu innan skólans, þar sem 
ólíkir einstaklingar mætast, reynsla og fræði skarast og hver getur lært af 
öðrum. Þannig geta skólastjórnendur og starfsmannahópurinn sameiginlega 
stuðlað að skuldbindingu nýja kennarans við skólasamfélagið og það er afar 
mikilvægt að sú skuldbinding náist ef skólastjóri vill halda viðkomandi 
kennara í starfsliði skólans.   

Um 1980 jukust rannsóknir á ýmsum þáttum sem lutu að innleiðingu 
nýrra kennara í starf. Mikil endurnýjun í kennarastéttinni hefur víða verið 
áhyggjuefni menntayfirvalda, t.d. í Bandaríkjunum. Þar hafa mörg ríki 
komið sér upp virku innleiðingarferli, þar sem hugað er að ferlinu í heild 
og mati á því. Þá er oftast áhersla á leiðsagnarmat (e. formative 
assessment), þar sem nýjum kennara er leiðbeint til starfsþroska með 
virkum og ábyrgum hætti (Bartell, 2005; Jonson, 2008). Þetta er ein leið 
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stjórnvalda til að reyna að koma í veg fyrir mikla starfsmannaveltu og 
kulnun kennara í starfi. Samtímis er stuðlað að aukinni fagmennsku og 
þróun skólastarfs. 

Moir (2009, bls 15) leggur áherslu á undirbúning og skipulag 
innleiðingarferlis og beinir sjónum ekki aðeins að einstökum skólum, 
heldur skólahverfum eða sveitarfélögum. Hún telur skilvirkni besta þegar 
skólayfirvöld komi einnig að skipulagi með það að leiðarljósi að auka 
gæði kennslu og náms. Vanda þurfi til verka þar sem innleiðingarferli sé 
ekki bara að „stinga í samband og kveikja.“ 

Drago-Serverson (2004, bls. 133) spurði skólastjóra um tilgang 
innleiðingarferlis í skóla hans. Viðkomandi lagði áherslu á eftirfarandi þætti: 

 Að bjóða nýja kennara velkomna í skólasamfélagið 

 Að deila hlutverki og sýn skólans með nýliðanum 

 Að aðstoða nýja kennara við að bæta við þekkingu sína og færni 

 Að bjóða stuðning þar sem nýir kennarar geta borið fram 
spurningar og átt ígrundaðar samræður við reyndari 
samstarfsmenn 

 Að skapa tengslanet fyrir félagslegt samneyti, þar sem margir 
kennarar eru aðfluttir 

Í kjölfar þess að skólayfirvöld víða um heim hafa tekið upp skipulagt 
innleiðingarferli í auknum mæli hafa rannsóknir aukist á þessum hluta 
skólastarfsins. Hér á landi hefur umræða um móttöku nýrra kennara og 
innleiðingarferli aukist síðustu ár og María Steingrímsdóttir (2005) ræddi 
við nýtútskrifaða kennara um þann raunveruleika sem mætti þeim á fyrsta 
vetri í starfi. Í rannsókninni nefna aðeins tveir viðmælendur hennar af átta 
að skólastjórnendur hafi haldið sérstakan fund með nýjum kennurum í 
skólabyrjun. Þeim sem höfðu fengið slíkan fund þótti hann gagnlegur, 
svo langt sem hann náði. Það eru hins vegar svo mörg áreiti sem nýir 
kennarar mæta á fyrstu vikum skólastarfsins að líklegt er að hluti 
„upplýsingaflóðsins“ þessa fyrstu daga fari fyrir ofan garð og neðan.  

Þátttakendur í innleiðingarferli eru fyrst og fremst nýliðinn, 
leiðsagnarkennari og skólastjórnendur. Aðrir mikilvægir þátttakendur eru 
allir kennarar skólans en þeir hafa þó mismikið vægi sem ræðst af 
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staðsetningu nýja kennarans hverju sinni. Skólastjórnendur bera ábyrgð á 
því að kynna verkferla innleiðingarferlisins fyrir skólasamfélaginu, afla 
samþykktu verklagi fylgis og styðja framkvæmd þess og mat (Heller, 
2004). Heller bendir á að það geti bæði þurft að huga að björgum sem 
tengjast innra skipulagi, s.s. í stundaskrárgerð, þar sem mikilvægt sé að 
leiðsagnarkennari og nýliði hafi undirbúningstíma saman. Hann bendir 
einnig á að skólastjóri þurfi að vera óhræddur við að leita leiða, bæði við 
stundaskrárgerðina og einnig við að létta af annarri vinnu eins og kostur 
er, til þess að færi gefist á virkri samvinnu. Ekki sé hægt að ætlast til þess 
að leiðsagnarkennari sinni nýliða sem viðbót við eigin kennslu. 
Stjórnandi þurfi að leita leiða til að semja við hann, t.d. í formi aukinna 
launagreiðslna, í formi lækkaðrar kennsluskyldu eða með því að draga úr 
annarri vinnu utan kennslustunda, t.d. fundasetu.  

Watkins (2005, bls. 84) telur að innleiðingarferli fyrir nýja kennara, 
sem geri þá virka þátttakendur í skólasamfélaginu þurfi að innihalda þrjá 
mikilvæga þætti:  

 Skipulag þar sem sterkur leiðsagnarkennari þroskast sjálfur í 
starfi, samhliða því að veita nýliða leiðsögn 

 Innleiðingarferli sem styður við og útvíkkar skapandi og 
frumlegt starf í gegnum reynslu og rannsóknir 

 Innleiðingarferli sem styður við faglega umræðu á meðal 
reyndari kennara, nýliða og skólastjórnenda í gegnum fasta 
náms- eða umræðuhópa 

Watkins telur að skýr umgjörð af þessu tagi virki ákafa og faglegan 
stuðning og ýti undir símenntun og þróun í starfi gegnum alla starfsævi 
kennarahópsins.  

2.6.2 Ólík innleiðingarferli 

Bartell (2005) fjallar nokkuð ítarlega um innleiðingarferli og rekur sögu 
þeirra sem er ekki löng í sögulegu tilliti. Árið 1987 voru samtökin 
INTASC (e. Interstate New Teacher Assessment and Support 
Consortium) stofnuð í Bandaríkjunum. Hlutverk þeirra var að efla 
samvinnu á milli ríkja sem vildu skoða skólamál og undirbúa kennara 
sem best undir starf á vettvangi. Viðmið INTASC eru grunduð á kjarna 
þeirrar þekkingar og færni sem kennari þarf að hafa á valdi sínu og eru 
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sett fram í 10 greinum og eru þau ætluð sem grunnur til að nota við 
leiðsagnarmat á kennslu. 

Mörg ríki innan Bandaríkjanna tóku upp viðmið INTASC eða 
aðlöguðu þau að eigin þörfum. Önnur ríki þróuðu sín eigin viðmið eða 
staðla. Eitt þeirra var Kalifornia sem kynnti innleiðingarferlið BTSA (e. 
California´s Beginning Teacher Support and Assessment Program). 
Samkvæmt því ferli er nýjum kennurum boðið upp á leiðsögn og stuðning  
með leiðsagnarmati fyrstu tvö árin í kennslu. Byrjað var að vinna eftir því 
kerfi árið 1992 en það byggir á öðrum eldri innleiðingarkerfum sem voru 
þróuð í Kaliforniu. Ríkið leggur til vissa upphæð fyrir hvern nýjan 
kennara til þátttöku í innleiðingarferlinu og tekur þátt í kostnaði. Lögð er 
áhersla á að þjálfa leiðsagnarkennara til starfa og að þeir taki þátt í 
námskeiðum þar sem áherslan er m.a. á leiðsagnarmat (e. formative 
assessment). Í starfslýsingu leiðsagnarkennara er tekið fram að hann 
þjálfi, kenni, veiti aðstoð, hlusti og sé fyrirmynd. Leiðsagnarkennari er 
ekki sjálfur með bekkjarkennslu á meðan hann starfar við leiðsögn 
(Carver og Feiman-Nemser, 2009, bls. 304-306).  

Innleiðingarferli ná yfir mislangan tíma og eru misítarleg. Jonson setur 
upp dæmi þar sem hún skiptir ýmsum verkefnum og umræðuþáttum 
leiðbeinanda og nýliða niður á mánuði skólaársins (2008, bls. 169-176), 
auk þess sem hún hefur sett upp yfirlitsdagatal þar sem hægt er að sjá 
áhersluatriði hvers mánaðar á einfaldan og fljótlegan hátt (2008, bls. 177-
179). Yfirlit þar sem stuðst er við hugmyndir Jonson er að finna í viðauka 
II í lok ritgerðarinnar. 

Þegar við hugsum um innleiðingarferli erum við oftast með í huga 
einn leiðsagnarkennara og einn nýliða, eða þá mjög fámennan hóp. Eitt af 
því sem ekki má gleymast þegar við hugum að innleiðingarferli er að nýir 
kennarar eru með mjög ólíka reynslu í farteskinu. Þess vegna er mikil-
vægt að huga vel að einstaklingsþörfum. Þó hefur víða gefist vel að hafa 
sameiginlega fræðslu fyrir stærri hóp kennara, t.d. alla sem eru að byrja 
að kenna í sama sveitarfélaginu, í byrjun skólaárs. Þá gefst tækifæri til að 
kynna áherslur sveitarfélagsins og viðmið sem yfirvöld setja skólastarfi.  
Bartell (2005) nefnir dæmi um sameiginlega upphafsfræðslu og segir að 
oft standi þessi fræðsla í nokkra daga og jafnvel upp í viku. Eftir þá daga 
kemur síðan að vinnu leiðsagnarkennara og nýliða.   

Gott innleiðingarferli þarf annars vegar að taka mið af lögmálum virks 
stuðnings og kennslu og hins vegar að taka tillit til ólíkra einstaklinga 
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(Ganser, 2003) en hann horfir einnig til þess hve aðstæður í skólum og 
samsetning kennarahópsins geta verið með ólíku sniði. Ganser telur að 
því einsleitari sem kennarahópurinn er, því meiri nauðsyn sé á virku 
innleiðingarferli. Ef gamalreyndir kennarar og venjur þeirra eru 
yfirgnæfandi í faglegri umræðu skólasamfélagsins er ekki líklegt að 
mikils stuðnings sé að vænta fyrir nýliðann. Hið sama segir Ganser eiga 
við ef fagleg umræða stýrist mest af ungum kennurum, sem vinni eftir 
atvikum einir eða í samvinnu, án hjálpar eða samráðs við hina eldri.  
Blandaður kennarahópur, þar sem áhersla er á virka og opna faglega 
umræðu, sé sá hópur sem nýliðinn læri mest af. Ef kennarahópurinn er 
meðvitaður um gagnsemi skoðanaskipta og ráðlegginga dragi mjög úr 
nauðsyn þaulskipulegs innleiðingarferlis. Þá sé tækifæri til þess að draga 
fram þá þætti náms og kennslu sem nýliðinn þurfi mest á að halda og 
skipuleggja aðstoð í kringum þá.   

Hægt er að setja upp þá þætti sem innleiðingarferli ættu að fela í sér 
hverju sinni með ýmsu móti. Gilles, Davis og McGlamery (2009) hafa 
skoðað innleiðingarferli þriggja ríkja Bandaríkjanna sem öll eru aðilar að 
Samtökum um alhliða innleiðingarferli kennara (e. Comprehensive 
teacher induction consortium) en samtökin eru nú með þrjú mismunandi 
innleiðingarferli virk og samstarf á milli þeirra. Það eru háskólar þriggja 
ríkja, Missouri, Nebraska og Texas, ásamt grunnskólum, sem taka þátt í 
verkefninu sem Gilles o.fl. skoðuðu. Öll innleiðingarferli þessarra ríkja 
byggja á sama grunni en þau hafa verið aðlöguð þeim þörfum sem eru á 
hverjum stað. Stærsta verkefnið er í Missouri þar sem 87 nýútskrifaðir 
kennarar taka þátt og dreifast í 15 skólahverfi. Í Nebraska eru 35 nýliðar 
þátttakendur og í Texas eru þátttakendur 24. Samtökin mæla með 
samvinnu á milli þeirra sem vinna með innleiðingarferli til að skiptast á 
hugmyndum og tækifærum til rannsókna. Innleiðingarferli þessara 
þriggja ríkja innihalda öll fjóra sameiginlega grundvallarliði (bls. 43): 

 Heilt ár í stuðning fyrir 1. árs kennara þar sem reyndir og 
færir kennarar, hafa verið leystir frá kennslu í eitt ár sjá um 
leiðsögn. Vinnutími þeirra skiptist þannig að 1/3 fer í beina 
leiðsögn með nýliðum, 1/3 í ýmis sérverkefni og stuðning í 
grunnskólanum og 1/3 fer í vinnu með háskólanum  

 Nýliðarnir taka þátt í innleiðingarferli og námskeiðum í 
háskólanum í 15 mánuði og ljúka eftir það meistaranámi  
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 Hópur nýliða tekur þátt í verkefninu á hverjum stað 

 Þátttaka í staðbundinni rannsókn þar sem einblínt er á að finna 
lausn á sérstökum vandamálum innan kennslustofunnar á 
hverjum stað (e. action research) 

Þessi samstarfsverkefni háskóla og grunnskóla hafa ekki fengið neina 
styrki, heldur greiða sveitarfélögin háskólanum samsvarandi einum 
kennaralaunum og fá í staðinn tvo til þrjá nýja kennara. Sveitarfélögin 
borga leiðsagnarkennaranum áfram en háskólinn borgar nýliðunum 
lágmarksframfærslu og rekstur verkefnisins. Nýliðarnir samþykkja lág 
laun, taka þátt í verkefninu og þeim býðst nám til meistaragráðu. Eftir 15 
mánuði hætta nýliðarnir þátttöku eftir að hafa verið í fullri kennslu með 
góðum leiðsagnarkennara og hafa lokið meistaranámi þar sem öll 
námskeið hafa verið sniðin að þörfum nýliða í kennslu. 

Sameiginlegt öllum þessum verkefnum er að leiðsagnarkennari sinnir 
tveimur til þremur nýliðum. Leiðsagnarkennararnir eru reyndir og hæfir 
kennarar sem eru valdir til þátttöku af skólanum sínum.  Lögð er áhersla á 
samstarfshæfni þeirra og skilning á þörfum nýliða. Leiðsagnarkennararnir 
hitta skjólstæðinga sína á hverjum degi. Þeir aðstoða þá við 
kennsluáætlanir, fylgjast með í tímum, kenna með þeim, svara 
spurningum, hlusta á hugmyndir og skoðanir og vinna með litlum hópum. 
Aðstoðin á vettvangi er mest fram eftir hausti en breytist síðan eftir því 
sem nýliðarnir verða öruggari í kennslustofunni. Leiðsagnarkennararnir 
hitta aðra í sömu stöðu í háskólanum í hverjum mánuði ásamt með 
stjórnanda verkefnisins. Þar fá þeir fræðslu um nám fullorðinna, um 
skilvirka kennsluhætti, samvinnu um lausnaleit og stjórnunarhætti.  

Nýliðarnir sækja tíma í háskólann einu sinni í viku, annaðhvort eitt kvöld 
eða laugardag. Námskeið eru vandlega valin til þess að nýtast þeim sem best 
í kennslunni með það að markmiði að efla faglega hæfileika þeirra og 
dómgreind og auka þannig getu til skilvirkrar kennslu. Sem dæmi má nefna 
að námskeið í bekkjarstjórnun hefjast strax í ágúst og í tímum bera nýliðarnir 
saman bækur sínar, gera áætlanir og fá hugmyndir. Háskólanámskeiðin 
fylgja ekki hefðbundnum önnum skólaársins, heldur tekur eitt verkefni við af 
öðru, óháð háskólaárinu. Oft hefjast námskeiðin í háskólunum á sumrin og 
þá er byrjað á því að fjalla um kennsluáætlanir og bekkjarstjórnun og 
kennararnir byrja strax undirbúning fyrir kennsluna. Þannig er þetta nám 
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frábrugðið hefðbundnu meistaranámi þar sem nemar velja sér námskeið eftir 
áhuga og dreifa vinnunni á lengri tíma.  

Þetta fyrirkomulag í alhliða innleiðingu er oft kallað „að gefa og 
þiggja“ (e. give and take). Nýliðarnir afsala sér kennaralaunum skv. 
kjarasamningum en í staðinn fá þeir öflugan stuðning í upphafi 
starfsferils og meistaragráðu eftir 15 mánuði. Nýliðarnir segja að 
leiðsagnarkennararnir séu mikilvægasti hlekkurinn í stuðningnum. Gilles 
o.fl. (2009, bls. 45) vitna í nýliða sem segir: „Leiðsagnarkennarinn minn 
var líflína mín. Þegar mér fannst ég vera að gefast upp og sökkva var hún 
alltaf til staðar til að hlusta á mig og hún hvatti mig áfram með því að líta 
á björtu hliðarnar og gefa mér súkkulaði!“ Nýliðarnir sögðu stuðnings-
hópana úr háskólanum, þar sem þeir hittu aðra í sömu sporum, einnig 
ómetanlega og oft hafa þessir hópar haldið áfram að hittast eftir að 
formlegu námi og innleiðingu lauk. Nýliðarnir tóku þátt í virku 
rannsóknarstarfi í kennslustofunni og fengu síðan prófgráðu að 
verkefninu loknu. Leiðsagnarkennararnir fengu verulega tilbreytingu í 
starfi, fóru úr allri bekkjarkennslu í heilt ár, hittu kennara annars staðar 
frá, fengu tíma til að sækja námskeið og þjálfa hæfileika sína, tóku þátt í 
vinnu með kennaranemum í háskólanum að ógleymdu leiðsagnar-
kennarahlutverkinu. Þeir sögðust einnig sjá skólasamfélagið betur sem 
heild eftir þennan vetur.  

Grunnskólarnir misstu reyndan kennara úr starfi heilan vetur en fengu 
í staðinn nýliða sem leiðsagnarkennari leiðbeindi og studdi og leið-
beinandinn gat einnig sinnt öðrum störfum í skólanum að hluta.  

Háskólarnir afsöluðu sér rétti til fullrar kennslu nema til meistaraprófs 
en fengu í staðinn leiðsagnarkennara sem bæði fylgdist með meistara-
nemunum og sinntu kennaranemum í skólanum. 

2.6.3 Mat sem hluti  innleiðingarferlis 

Mat er mikilvægur hluti af störfum kennara og hlutverk leiðsagnarmats er að 
nýta fengna reynslu til að breyta og bæta og stuðla þannig að starfsþroska 
hvers og eins. Í rannsókn Brock og Grady (2003) kemur fram að nýútskrifaðir 
kennarar óska eftir því að fá endurgjöf og mat frá skólastjóra á störfum sínum, 
t.d. í lok fyrsta árs. Í sömu rannsókn segjast flestir skólastjórar nota bæði 
leiðsagnarmat (e. formative evaluation) og lokamat (e. summative evaluation) í 
tengslum við innleiðingarferli nýrra kennara. 
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Ef innleiðingarferli á að ná því markmiði að bæta kennslu nýrra 
kennara og að flýta fyrir því að góðir kennarar verði betri, með öðrum 
hætti en að láta þá læra af reynslu og mistökum, þarf að meta hvernig til 
hefur tekist (Ganser, 2003). Gagnasöfnun getur hafist allt frá byrjun með 
stuttum spurningalistum, þar sem ánægja þátttakenda er mæld. Eftir því 
sem á líður geta stjórnendur valið eigindlega eða megindlega leið í öflun 
gagna, þar sem þátttakendur meta ferlið enn frekar. Innra mat er auðvitað 
það sem helst er horft til en þó er ráðlegt að leita til ytri matsaðila, t.d. á 
nokkurra ára fresti til þess að meta árangur starfsins.  

Bartell (2005) bendir á nauðsyn þess að meta störf kennara á 
innleiðingarferlinu. Hún leggur áherslu á leiðsagnarmat til að meta 
faglega hugsun og hæfni kennarans og nota sem endurgjöf sem 
leiðsagnarkennari og nýliði geta unnið með áfram á leið að aukinni 
faglegri hæfni. Lokamat er hins vegar notað til aðstoðar við 
ákvarðanatöku stjórnenda, til dæmis hvað varðar fastráðningu í starf, 
hugsanleg meðmæli eða til stöðuhækkunar. Bartell bendir á ýmsar leiðir 
til að meta faglega hæfni kennara, störf þeirra og sýn á starf sitt, svo sem 
krossapróf, niðurstöður úr prófum nemenda, mat nemenda, vinnumöppur 
og gögn kennara (e. portfolio), minnispunkta, viðtöl við kennara, 
vettvangsathuganir í skólastofunni, kannanir með opnum spurningum og 
ýmsar leiknar æfingar. Margir vankantar geta þó fylgt mati af þessu tagi 
og sem dæmi um það ná nefna ýmsar breytur sem þarf að hafa í huga, til 
dæmis ef meta á kennara eftir útkomu úr prófum nemenda. 

Oft þjóna þau form sem sveitarfélög/ríki setja upp sem hluta af 
innleiðingarferli nýrra kennara einnig sem grunnur mats á störfum þeirra.  
Það á til dæmis við um hinar 10 grundvallarreglur INTASC  sem Bartell 
(2005, bls. 122) gerir grein fyrir. 

2.6.4 Ávinningur skólasamfélagsins  

Darling-Hammomd (2003) bendir á að mikilvægasta auðlind skóla-
samfélagsins sé falin í þekkingu og hæfileikum kennarahópsins og sérstaklega 
í þeim sem upplifa sig skuldbundna skólasamfélaginu. Hún segir að öflugt 
innleiðingarferli fyrir nýja kennara sé einnig til þess fallið að gamalreyndir 
kennarar fái tækifæri til að takast á við áskoranir í starfi og finni hvata til að 
efla faglega umræðu innan skólasamfélagsins. Einnig hafi það oft jákvæð áhrif 
á reynda kennara að fá tækifæri til að vera í hlutverki leiðsagnarkennara eða 
leiðbeinanda. Hún telur að skólar geti aukið gildi náms og undirbúnings nýrra 
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kennara með því að bjóða þeim upp á vel skipulagt innleiðingarkerfi og 
leiðsögn á fyrstu starfsárunum. Áhrif vel skipulagðs innleiðingarferlis felist 
meðal annars í mótun á viðhorfum nýliðans, þeirri tilfinningu hans að skipta 
máli og í aukinni kennslufræðilegri hæfni. Öflug leiðsögn skili sér í því að 
nýliðinn sé fljótari að ná almennri færni í starfi en þeir sem læri með því að 
reka sig á og prófa aftur.  

Davis og Higdon (2008) gerðu samanburðarrannsókn þar sem þeir 
fylgdust með kennslu nýliða í heilt ár. Annar hópurinn tók þátt í 
innleiðingarferli en hinn ekki. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 
bekkjarstjórnun þeirra sem tóku þátt í innleiðingu batnaði marktækt meira 
á fyrsta árinu en bekkjarstjórnun samanburðarhópsins.  

Smith og Ingersoll (2004) telja að innleiðingarferli fyrir nýliða geti 
skipt miklu fyrir allt skólasamfélagið. Þeir segja að ef vel takist til séu 
líkur á því að nýir kennarar séu lengur í starfi. Það ætti að leiða til minni 
vandamála í starfsmannahópnum sem hafi síðan jákvæð áhrif á faglegt 
gengi skólans. Þeir setja þetta ferli upp þannig:  

Mynd 2. Áhrif innleiðingarferlis á skólastarf (Smith og Ingersoll, 2004, bls. 
686) 

Gilles o.fl. (2009) telja að mesti ávinningur af skipulögðu samstarfi 
háskóla og grunnskóla sé sá að upphaf kennsluferils nýliða verði mjög 
öflugt. Þeir séu virkir í skoðun á eigin kennsluháttum og  
kennarasamtökin fái til liðs við sig öfluga félagsmenn með þekkingu og 
sjálfstraust gagnvart starfi sínu. Innan þeirra skóla sem taka þátt í 
verkefninu er tækifæri til að breiða út starfshætti þar sem áhersla er lögð á 
rannsóknir í skólastofunni sem leiða til dýpri fagþekkingar og faglegrar 
umræðu kennara. Áhersla er lögð á stuðning skólastjóra og frumkvæði 
kennara til að vinna með háskólanum. Samvinna háskóla og grunnskóla 
er öflug leið í innleiðingarferli nýliða og til að endurnýja þekkingu og 
áhuga eldri og reyndari kennara.  



 

42 

2.6.5 Áhrif á brottfall úr starfi 

Erlendar rannsóknir sýna mikið brottfall nýrra kennara úr starfi, eða allt 
að 39 % innan 5 ára. Það er því til mikils að vinna að búa nýliðum þær 
starfsaðstæður að þeir ílendist frekar í starfi (Heller, 2004).  

Ingersoll (2001) hefur rannsakað brottfall kennara og samkvæmt 
niðurstöðum hans er brottfall mjög aldurstengt. Brottfallskúrfan er U 
laga, þannig að brottfall ungra kennara er hvað mest. Síðan kemst nokkur 
ró á starfsferilinn um miðbik starfsævinnar og þá er brottfall hvað minnst. 
Þegar kennarar eldast fer brottfall aftur að aukast. Þá hverfa kennarar til 
annarra starfa eða þeir nýta sér rétt sinn til lífeyristöku. Ingersoll bendir 
einnig á mikilvæga þætti sem hafa áhrif á brottfall. Þar má nefna stuðning 
frá stjórnendum, erfiðleika í að fást við agamál og það hvernig kennarar 
koma að ákvarðanatöku innan skólasamfélagsins. Hann segir mikilvægt 
hvernig skipulag skólasamfélagsins er þegar tekið er á móti nýjum 
kennurum. Loks bendir hann á þætti eins og persónuleika einstaklingsins 
og kennslugreinar viðkomandi en þeir sem kenna stærðfræði og 
raungreinar reynast líklegri en aðrir til að hætta kennslu.  

Darling-Hammond (2003) nefnir fjórar ástæður þess að kennarar hætti 
störfum við einstaka skóla eða yfirgefi kennslu fyrir fullt og allt. Það eru 
laun, starfsaðstæður, undirbúningur úr kennaranámi og loks leiðsögn á 
fyrstu starfsárunum.  

Gilles o.fl. (2009) vitna til rannsóknar Ingersoll (2003) sem segir að 
33-50% bandarískra kennara hætti störfum innan 5 ára. Þær vísa til 
rannsóknar Kaiser (2004) þar sem segir að 91% kennara sem tóku þátt í 
innleiðingarferli í samstarfi háskóla og grunnskóla (sjá kafla 2.6.2 Ólík 
innleiðingarferli) séu í starfi eftir 8 ár í kennslu. Þær vitna einnig í 
rannsókn Davis og Waite (2006) þar sem niðurstöður leiða í ljós að 82% 
af 215 nýliðum sem tóku þátt í innleiðingu með Texasháskóla, voru enn í 
kennslu 10 árum eftir að innleiðingarferli lauk.  

Hérlendis má finna tölur um brottfall grunnskólakennara hjá Hagstofu 
Íslands. Á tímabilinu 1999-2009 er brottfall íslenskra kennara á bilinu 10-
15% í heildina. Ekki er unnt að sjá hvernig brottfallið dreifist eftir lífaldri 
né starfsaldri kennara en nokkur munur er á brottfalli á milli ára. Það gæti 
til dæmis tengst aðstæðum á almennum vinnumarkaði. Þannig eykst 
brottfall þegar aðstæður á almennum vinnumarkaði eru góðar og næga 
atvinnu að fá en dregur úr því þegar kreppir að á almennum markaði 
(Hagstofa Íslands, e.d.). 
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2.7 Samantekt 

Í þessum kafla hef ég gert grein fyrir fræðilegum skrifum og rannsóknum 
á innleiðingarferli nýútskrifaðra kennara. Niðurstöður rannsókna 
(Ingersoll, 2001; Feiman-Nemser, 2001; Brock og Grady, 2003; Stanulis 
og Ames, 2009; María Steingrímsdóttir, 2005) og skrif fræðimanna 
(Bartell, 2005; Jonson, 2008) eru nokkuð samhljóma um mikilvægi 
innleiðingarferlis fyrir nýútskrifaða kennara. Áhersla er á að innleiðingar-
ferli geti verið með ýmsu sniði og miðist við þarfir einstaklinga og 
aðstæður hverju sinni. Nær alltaf er þó mælt með því að það nái til að 
minnsta kosti fyrsta árs nýliðans í kennslu. Áhersla á mat á 
leiðsagnarferlinu er nokkuð fjarlæg því sem við þekkjum í íslensku 
skólakerfi en rökrétt er að áætla að eitthvert innra mat sé nauðsynlegt til 
að þróa starfið áfram og sníða af því þá vankanta sem oft verða við 
innleiðslu á nýjum starfsháttum og í þróunarstarfi.  

Mikil áhersla er lögð á hlutverk leiðsagnarkennara og tækifæri hans til 
frekara náms og þroska. Það getur bæði verið í félagi við nýliðann og 
einnig er áhersla á að skólayfirvöld sjái leiðsagnarkennara fyrir fræðslu 
og stuðningi, ásamt því að draga úr kennslu hans eða öðrum störfum í 
skólanum, þegar hann sinnir leiðsögn.  

Skólastjórnenda er getið sem mikilvægra þátttakenda í 
innleiðingarferli nýrra kennara. Þeir hafa það hlutverk að útvega þær 
bjargir sem til þarf, auk þess sem nýliðar kalla eftir stuðningi og nærveru 
skólastjórnenda. Ákveðið kall eftir framlagi þeirra bendir til þess að þeir 
hafi ekki alltaf verið nógu virkir þátttakendur. 

Loks má nefna að í niðurstöðum rannsókna og skrifum um 
innleiðingarferli kemur alls staðar fram áhersla á að skólasamfélagið læri 
og taki þátt í innleiðingarferlinu. Einn leiðsagnarkennari og einn nýliði er 
ekki hið eina, óbreytanlega form innleiðingarferlis, þó að flestir leggi 
mesta áherslu á þann þátt.  
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3   Rannsóknin 

Í rannsókninnni skoða ég viðhorf og upplifun skólastjóra, nýrra kennara og 
kennara sem hafa hætt störfum í skólanum sínum eftir nokkur ár í kennslu, á 
innleiðingu nýrra kennara í starf. Ég legg áherslu á að ræða við skólastjóra 
þar sem mér leikur nokkur forvitni á að vita hvort þeir sinni móttöku á nýju 
starfsfólki sjálfir eða hvort þeir hafa framselt það hlutverk til annarra 
stjórnenda, t.d. aðstoðarskólastjóra eða deildarstjóra og þá hvers vegna. Hvað 
varðar samtöl við kennara leita ég til þeirra sem annaðhvort eru á sínu fyrsta 
eða öðru starfsári. Það fer eftir aðstæðum á hverjum stað á hvoru kennsluári 
viðkomandi er. Ég ræði við kennara um innleiðingu í starf og upplifun þeirra 
af fyrsta árinu í kennslu. Ég ræði einnig við tvo kennara sem hafa hætt 
störfum við tvo af þeim skólum sem ég leitaði til, til þess að fá enn annað 
sjónarhorn á viðfangsefnið. Í þeim viðtölum var einnig leitað eftir 
upplýsingum um innleiðingarferli og hvort það hafi verið eitthvað í 
starfsaðstæðum sem varð til þess að viðkomandi tók þá ákvörðun að hætta 
kennslu í skólanum sínum. Í þeim tilfellum eru það skólastjórnendur úr 
viðkomandi skóla sem benda mér á hugsanlega viðmælendur. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn mín er eigindleg rannsókn (e. qualitative research). Til að 
útskýra það hugtak styðst ég við skilgreiningu Lichtmans (2010, bls. 5): 

Eigindleg rannsókn er almennt hugtak. Það er leið til að afla 
þekkingar þar sem rannsakandi safnar, skipuleggur og túlkar 
upplýsingar sem hann fær um manninn og umhverfi hans 
með því að nota augu og eyru sem síur. Eigindleg rannsókn 
inniheldur oft djúp viðtöl eða vettvangsrannsóknir þar sem 
fylgst er með einum eða fleiri einstaklingum í eðlilegu, 
félagslegu umhverfi. Eigindlegum rannsóknum er oft stillt 
upp á móti megindlegum rannsóknum (e. quantitative 
research) sem byggjast frekar á að prófa tilgátur, skoða 
orsök og afleiðingu og tölfræðilegar greiningar. 

Mér finnst eigindleg aðferðafræði og rannsóknarsnið tilviksrannsóknar 
(e. case study research) henta best í rannsókn mína þar sem ég er 
sérstaklega að leita eftir upplifun og reynslu kennara af þeim stuðningi 
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sem þeir fengu sem nýliðar í starfi. Sömuleiðis spyr ég skólastjórnendur 
um hvernig innleiðingarferli sé í skólunum þeirra og hvort þeir telji að 
það fullnægi þörfum nýliðanna. 

Stake (1998, bls. 88-89) hefur greint tilviksrannsóknir í þrjá flokka, 
intrinsic case study, instrumental case study og collective case study. 
Einkenni fyrsta flokksins felst í því að það er tilvikið sjálft sem vekur 
athygli og áhuga rannsakanda. Því er hins vegar ekki þannig farið með 
hina fokkana tvo. Stake segir að instrumental case study einkennist af því 
að rannsakandi hafi ekki sérstakan áhuga á tilvikinu sjálfu, heldur bjóði 
það innsýn í áhugavert viðfangsefni. Hlutverk tilviksins er því fyrst og 
fremst að styðja við og auka skilning rannsakanda á tilteknu viðfangsefni. 
Hið sama á við um þriðja flokkinn, collective case study sem er í raun 
útvíkkun á instrumental tilviksrannsókn, á þann hátt að fleiri tilvik eru 
rannsökuð. Tilvikin geta hvort sem er verið lík eða ólík en hvert tilvik 
hefur sína rödd. Þau eru valin vegna þess að skilningur á þeim er líklegur 
til að auka skilning á enn víðari hópi. Mér finnst þessi aðferð og 
skilgreining á henni falla mjög vel að rannsókn minni, þar sem ég 
heimsæki fjóra skóla (e. case) í þeim tilgangi að safna upplýsingum sem 
geta gefið vísbendingar um enn stærra úrtak. 

Tilvikin geta staðið fyrir það sem telst dæmigert (e. typical), til 
fyrirmyndar (e. exemplary) eða hið óvenjulega (e. unusual/unique) 
(Lichtman, 2010). Ég vil freista þess að auka skilning á þeim breiða hópi 
sem nýútskrifaðir kennarar eru, með því að rýna í og skilja raddir 
viðmælenda minna þegar þeir ræða um fyrstu ár sín í kennslu í 
grunnskóla og þann stuðning sem þeir fengu. 

3.2 Tilkynningarskylda og leyfi 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar en formlegar, opinberar 
rannsóknir eru tilkynningarskyldar. Í reglugerð nr. 698/2004 um 
tilkynningarskylda og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga segir: 

Ábyrgðaraðili skv. 4. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 77/2000 skal 
tilkynna Persónuvernd um sérhverja rafræna vinnslu 
persónuupplýsinga sem hann framkvæmir eða fer fram á 
hans vegum. Hann ber að lögum ábyrgð á því að vinnslu 
persónuupplýsinga sé ávallt hagað í samræmi við efni 
tilkynningar til Persónuverndar og lög nr. 77/2000. 
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Þegar Persónuvernd hefur staðfest móttöku tilkynningar og birt hana í 
tilkynningarskránni eða þegar 15 dagar eru liðnir frá því að tilkynning var 
send má rannsakandi hefja vinnsluna (Persónuvernd, 2009).     

Í kaupstaðnum þar sem rannsóknin er gerð sótti ég um leyfi fyrir henni 
til fræðslustjóra. Í minni sveitarfélögum sneri ég mér beint til skólastjóra 
til að fá þá og kennara þeirra til samstarfs við mig.  

3.3 Siðfræði rannsókna 

Í umhverfi rannsókna og fræða eru þekktar fjórar höfuðreglur sem 
rannsakendur reyna að halda í heiðri. Þar má fyrst nefna sjálfræðisregluna 
(e. the principle of respect for autonomy). Sú regla tengist því að 
viðmælendur eigi að vita til hvers sé ætlast af þeim, að rannsakandi segi 
frá rannsókn sinni og hvernig niðurstöður hennar verði birtar (Sigurður 
Kristinsson, 2003). Bréf með þeim upplýsingum sendi ég til fræðslu-
yfirvalda þar sem það átti við og sömuleiðis til allra þeirra sem tóku þátt í 
rannsókninni. Þátttakendur skrifuðu síðan undir upplýst samþykki áður en 
viðtöl fóru fram. Annar liður í því að halda trúnað við þátttakendur er 
gagnaleynd. Að einungis rannsakandi hafi aðgang að gögnum, 
hljóðrituðum eða rituðum, að nöfnum sé breytt og sömuleiðis staðháttum 
eins og kostur er (Kvale, 1996). 

Velgjörðarreglan (e. the principle of beneficence) hvetur rannsakendur 
til að láta gott af sér leiða í þeim skilningi að niðurstöður rannsókna verði 
til hagsbóta fyrir mannkynið en rannsakandi þarf einnig að huga að 
skyldum sínum gagnvart einstökum þátttakendum og þeirra hagsmunum 
af þátttöku. Þessi regla leggur því rannsakendum tvíþætta skyldu á 
herðar, sem annars vegar snýr að þátttakendum í rannsókn þeirra og hins 
vegar hugsun um gagnsemi rannsóknar þegar til lengri tíma er litið 
(Sigurður Kristinsson, 2003). 

 Skaðleysisreglan (e. the principle of non-malificence) felur í sér þá 
skyldu hvers rannsakanda að skoða hvort þátttaka í rannsókn samrýmist 
hagsmunum þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2003) og vonast ég til 
þess að rannsókn mín muni stuðla að aukinni umræðu um 
innleiðingarferli nýútskrifaðra kennara, vekja til umhugsunar og verða til 
þess að bragarbót verði unnin þar sem þess er þörf. Í því felast hagsmunir 
þátttakenda og nýliða komandi ára. 

Alla þá þætti sem þessar helstu siðfræðireglur kveða á um hef ég reynt 
að virða eins og ég hef best kunnað.  
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3.4 Viðmælendur og val þeirra 

Við val á viðmælendum var litið til nokkurra þátta. Í fyrsta lagi að í 
viðkomandi skóla væru kennarar á fyrsta eða öðru starfsári sínu. Í öðru 
lagi vildi ég ræða við kennara og skólastjóra úr ólíkum samfélagsgerðum. 
Ástæða þess er að ég vildi skoða hvort nýliðar upplifðu meira öryggi og 
betri móttökur í fámennum skólum og hvort innleiðing í starf væri með 
líkum hætti í skólum innan sama sveitarfélags og á milli sveitarfélaga. Í 
kaupstaðnum sendi ég bréf til allra skólastjóra til að afla upplýsinga um 
hvort þar væru nýir kennarar. Upplýsingar fengust um að svo væri í 
þremur skólum og voru tveir þeirra valdir til þátttöku. Valið byggðist á 
því að einn skólanna var á sínu fyrsta starfsári og því líkur á því að þar 
væru enn að mótast starfshefðir. Hinir tveir, sem voru í rótgrónari 
hverfum, voru því fengnir til þátttöku. Loks hugsaði ég um val starfsheita 
en rannsóknin beinist sérstaklega að hlutverki skólastjórans og upplifun 
nýliða og þeirra kennara sem höfðu hætt störfum við skólann sinn, svo að 
rökrétt var að leita beint til þeirra. Það voru skólastjórnendur skólanna 
sem komu mér í samband við kennarana en oftast var ekki um nema einn 
nýútskrifaðan kennara að ræða í hverjum skóla. Úrtakið er því svokallað 
„markmiðsúrtak“ (e. purposive sampling) en sú aðferðafræði gefur 
rannsakanda tækifæri til að velja úrtak sem hæfir markmiðum 
rannsóknarinnar (Silverman, 2010). 

3.5 Undirbúningur viðtala og spurningarammar 

Ég byrjaði á því að hafa samband við væntanlega viðmælendur mína 
símleiðis til að óska eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Að fengnu 
samþykki sendi ég þeim tölvupóst þar sem ég gerði stuttlega grein fyrir 
viðfangsefni mínu og rannsókn (fylgiskjal I). Einnig hafði ég sett saman 
stutt bréf þar sem viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki til 
þátttöku (fylgiskjal II).  

Í viðtölunum studdist ég við spurningaramma til þess að auðvelda mér 
að fylgjast með því hvaða upplýsingar komu fram og hvort ég þyrfti að 
beina viðtalinu að þáttum sem ekki höfðu komið til umræðu (fylgiskjöl 
III, IV og V).  

Við gerð spurningaramma hafði ég það að leiðarljósi að spyrja þeirra 
spurninga sem hafa vaknað eftir lestur fræðirita í tengslum við 
rannsóknarspurningu. Kenningar Vygotskys um nám sem félagslegt ferli, 
hvernig einstaklingurinn lærir í gagnvirkum tengslum við umhverfi sitt og 
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kenningin um svæði hins mögulega þroska (ZPD) leiða að spurningum 
um tækifæri kennara til að læra hver af öðrum. Sömuleiðis leiða þessar 
kenningar að spurningum um innleiðingarferli, þar sem t.d. leiðsagnar-
kennari styður við nýliða í upphafi, meðan þeir fóta sig í nýju umhverfi. 

Einnig styðst ég við eigin reynslu sem skólastjórnandi sem hefur átt 
samskipti við marga nýútskrifaða kennara. Spurningarammarnir eru 
nokkuð nákvæmir en reynt var að nota þá aðeins til hliðsjónar.  Einnig fór 
notkunin eftir því hve vel gekk að fá viðmælendur til að tjá sig. Loks var 
reynt að hafa í huga að viðtalsrammar og umræðuefni gætu breyst frá 
upphaflegri áætlun og að ný sjónarhorn og nýjar ábendingar viðmælenda 
gætu komið rannsókninni til góða.  

3.6 Viðtöl, úrvinnsla og greining 

Aðferð (e. research method) við gagnaöflun er viðtöl með hálfopnum 
spurningum. Kvale (1996) segir að viðtalið sjálft, hið talaða orð, sé 
hráefni rannsakanda til frekari greiningar. Gæði viðtalsins hafi því 
úrslitaáhrif á þá merkingu sem rannsakandi geti dregið frá greiningar-
vinnu og birti í skýrslum sínum.  

Viðtal er félagslegt ferli. Markmið þess er að viðmælandi segi frá 
upplifun sinni og reynslu og því reynir á gagnkvæmt traust og virðingu 
rannsakanda og viðmælanda hans. Orð viðmælandans fara í gegnum 
skilningarvit rannsakanda; augu og eyru og hann þarf að vera bæði gagn-
rýninn og athugull (Lichtman, 2010). 

Ég styðst við svokölluð hálfopin viðtöl (e. semi structured / guided 
intverviews). Í því felst það öryggi að nota sama eða áþekkan 
viðtalsramma í öllum viðtölunum en sömuleiðis frjálsræði til breytinga og 
útvíkkunar eftir því sem aðstæður bjóða uppá hverju sinni. Í hálfopnum 
viðtölum hvetur rannsakandi viðmælanda sinn til að spjalla um 
rannsóknarefnið og spyr svo spurninga til að kafa dýpra í það sem 
viðmælandinn segir. Það er hins vegar mikilvægt að hafa í huga að 
rannsakandi leyfi viðmælanda að segja sögu sína með eigin orðum en 
þannig verður hann frekar „lifandi og sýnilegur“ í rannsóknarskýrslunni 
sem skrifuð er í lokin (Lichtman, 2010). 

Öll viðtöl nema eitt voru tekin á tímbilinu febrúar – maí 2010. Eitt 
viðtal var tekið á haustmánuðum 2009 í tengslum við aðra rannsókn 
mína. Haft var samband við þann viðmælanda aftur og hann beðinn um 
þær viðbótarupplýsingar sem ég þurfti í tölvupósti. Flest viðtalanna voru 
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um 50 mínútur að lengd, eða frá 40 mínútum og upp í 90 mínútur. Þau 
voru hljóðrituð á stafrænt upptökutæki og síðan afrituð orðrétt. 
Frumúrvinnsla hófst strax eftir að fyrsta viðtal var tekið með því að 
greina þemu viðtalsins og skrá þau. Með því móti að byrja skoðun og 
greiningu gagna strax, tel ég að rannsakandi geti orðið opnari gagnvart 
viðfangsefni sínu, hann fái nýjar hugmyndir með hverju viðtali og hann 
verði þannig fær um að sjá viðfangsefnið frá fleiri sjónarhornum (e. 
perspective) en áður. Lichtman (2010) leggur áherslu á að greining gagna 
sé ferli sem feli í sér túlkun rannsakanda. Hún bendir einnig á mikilvægi 
þess að rannsakandi skoði eigin afstöðu (e. self-reflection), sjónarhorn og 
túlkun og ígrundi hvernig eigin bakgrunnur, væntingar og staða 
rannsakanda hafi áhrif á ferli rannsóknarinnar.   

Við þemagreiningu var stuðst við túlkandi greiningu (e. 
interpretational analysis). Þá verða þemu til út frá þeim gögnum sem 
rannsakandi hefur í anda grundaðrar kenningar (e. grounded theory) 
(Rúnar Helgi Andrason, 2003). Í niðurstöðukafla eru öll tilfellin borin 
saman og undirkaflar sýna þá áhersluþætti sem fram komu í viðtölunum 
og við þemagreiningu. 

3.7 Réttmæti rannsóknar 

Hugtakið réttmæti (e. validity) er eitt mikilvægasta umhugsunarefni hvers 
rannsakanda og snýst um þá túlkun sem dregin er af niðurstöðum 
rannsókna og hvort niðurstöðurnar standist samanburð við raunveru-
leikann. Val á rannsóknarsniði og tilgangur þess eru þættir sem er ætlað 
að tryggja réttmæti eins vel og kostur er. Messick (1995)bendir á að 
ýmsir þættir geti dregið úr réttmæti, t.d. ónóg túlkun (e. 
underrepresentation) og vísar þá til þess að túlkunin og matið sé of 
þröngt og taki ekki mikilvægar víddir með í umfjöllunina (Ary, Jacobs og 
Sorensen, 2010).  

Að þessu þarf að huga sérstaklega í mennta- og félagsvísinda-
rannsóknum þar sem virkni, gagnrýnin hugsun og tilfinningar 
viðmælenda geta skipt máli. Í eigindlegum rannsóknum þar sem úrtak 
viðmælenda er lítið er einnig lögð áhersla á mikilvægi varúðar í túlkun og 
alhæfingum yfir á þýði (Ary o.fl. 2010).  

Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar eins og kostur er, hef ég reynt 
að hafa sýnileika viðmælenda minna sem mestan og vitna víða beint til 
orða þeirra. Eftir að hafa unnið og þemagreint viðtölin sendi ég þau til 
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viðmælenda til yfirlestrar og bað um athugasemdir ef ekki væri rétt eftir 
þeim haft eða orð þeirra túlkuð á annan veg en til var ætlast. Allir 
viðmælendur svöruðu og gerðu ekki athugasemdir við greiningu eða 
úrvinnslu viðtalanna. 

Sú ákvörðun að ræða bæði við kennara, skólastjórnanda og kennara 
sem var hættur störfum í skólanum sínum var einnig tekin í þeim tilgangi 
að auka réttmæti niðurstaðna með því að fá fram ólík sjónarhorn (e. 
perspective) á sama viðfangsefni. Það má einnig tengja við margprófun 
gagna (e. data triangulation) þar sem ég nota gögn sem aflað er frá 
ólíkum viðmælendum til að skoða sama fyrirbæri. Aðrar leiðir eru einnig 
hugsanlegar til að auka réttmæti, svo sem margprófun aðferða (e. method 
triangulation) þó sú leið sé ekki farin hér vegna þess að mér fannst 
samtalsformið hæfa best til að fá fram upplifun og skoðanir kennara og 
skólastjóra (Silverman, 2010). 

Samanburður við aðrar rannsóknir er einnig leið til að styðja við 
réttmæti og því reyni ég að spegla niðurstöður mínar í þeim rannsóknum 
sem þegar hafa verið gerðar. 

3.8 Ávinningur og takmarkanir rannsóknaraðferðar 

Tilviksrannsóknir eru oftast fremur þröngar en Rúnar Helgi Andrason (2003) 
bendir á að þær geti verið mjög gagnlegar til þess að safna 
bakgrunnsupplýsingum sem síðar geti leitt til stærri og víðfeðmari rannsókna.  

Ég tel helsta ávinninginn af því að hafa valið viðtalsrannsókn með 
opnum/hálfopnum spurningum vera þann að saman veltum við, ég og 
viðmælendur mínir, fyrir okkur áleitnum spurningum um þann 
starfsvettvang sem grunnskólinn er og hvernig það sé fyrir nýútskrifaða 
kennara að hefja þar störf. Viðmælendur gáfu sér góðan tíma til íhugunar 
og að velta fyrir sér ýmsum möguleikum til svara. Okkur er tamt að segja 
að við lærum af reynslunni en líklega er enn réttara að segja að við lærum 
af því að tala um reynsluna. Viðtalsformið gefur rannsakanda einnig 
tækifæri til að óska eftir nákvæmari svörum og útskýringum 
(e.elaboration og probing) þegar þess þarf (Lichtman, 2010). 

Takmarkanir eru þær að viðtöl eru tímafrek og úrvinnsla þeirra 
sömuleiðis og því verður úrtak slíkra rannsókna yfirleitt minna en með 
öðrum leiðum, til dæmis stöðluðum spurningalistum. Úrvinnsla og 
þemagreining gagna krefst einnig agaðra vinnubragða og umhugsunar af 
rannsakanda sem hefur þær skyldur gagnvart viðmælanda að koma 
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skoðunum hans og viðhorfum óbrengluðum til skila. Viðtalsformið hefur 
einnig þær takmarkanir að rannsakandi fylgist ekki með því sem er gert, 
heldur fær upplýsingar frá viðmælendum um hvað þeir segjast gera 
(Silverman, 2010).  

Einnig má telja það til takmarkana á rannsókn og gagnaöflun að ræða 
ekki við kennara sem hafa sinnt starfi leiðsagnarkennara nýliða, né heldur 
þá sem sjá um vettvangsnám og æfingakennslu kennaranema. Með 
þátttöku þeirra hefði myndin orðið mun fyllri en ella.  

3.9 Áhrif rannsakanda 

Í eigindlegum rannsóknum verður ekki litið fram hjá því að rannsakandi 
sjálfur er mjög miðlægur í rannsóknarferlinu. Hann skipuleggur 
rannsóknina, ákveður hvaða upplýsingum er safnað og hefur áhrif á 
túlkun þeirra sem getur litast af eigin reynslu, þekkingu eða bakgrunni 
(Lichtman, 2010).  

Staða mín sem skólastjórnandi felur í sér að ég hef átt mikil samskipti 
við nýútskrifaða kennara, ég hef haft umsjón með vettvangsnámi 
kennaranema í mínum skóla og sótt námskeið þar sem fjallað er um 
móttökur nema og nýliða. Allt þetta getur haft áhrif á rannsóknina þar 
sem óhjákvæmlegt er að ég hafi myndað mér skoðanir á því hvernig 
staðið sé að innleiðingu nýliða í starf. Ég bý líka yfir reynslu og þekkingu 
sem ég vona að nýtist til góðs í umræðukafla og tillögum sem gætu 
komið sér vel fyrir þá sem vilja hefja umbótaferli eða gera formlega 
innleiðingaráætlun fyrir skólann sinn. 
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4  Niðurstöður 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir úrvinnslu þeirra gagna sem ég aflaði í 
skólaheimsóknum í skólana fjóra. Skipulag innan kaflans er þannig að ég 
byrja á því að gera grein fyrir þeim þemum sem ég greindi frá gögnum 
mínum úr viðtölum við nýútskrifaða kennara, síðan hef ég sama hátt á 
með kennara sem hafa hætt störfum í skólanum sínum og loks geri ég 
grein fyrir niðurstöðum gagna úr viðtölum við skólastjóra. Með þessu 
skipulagi hef ég í huga að það eru nýliðarnir sem eru þungamiðja 
rannsóknarinnar. Í kjölfar niðurstaðna úr þeim hluta rannsóknarinnar er 
áhugavert að skoða viðhorf kennara sem hafa hætt störfum og hver 
upplifun þeirra er af innleiðingarferli og stuðningi á fyrstu árum starfsins. 
Að lokum geri ég grein fyrir niðurstöðum gagna frá skólastjórum sem líta 
á viðfangsefnið frá öðru sjónarhorni en kennararnir. 

Kaflaheiti og skiptingar í undirkafla taka mið af því hvernig þemu og 
áhersluatriði urðu til í viðtölunum hverju sinni og af þeim spurningum 
sem ég lagði upp með í spurningaramma mínum.  

Eins og fram kom í inngangi er rannsóknarspurning mín tvíþætt:  
Hvernig er staðið að innleiðingu nýrra kennara í grunnskóla og hvernig 
styðja skólastjórar við nýliða? 

4.1 Nýir kennarar 

Þær Arna, Gréta, Ragna og Þóra eru kennararnir sem sögðu mér af 
reynslu sinni og upplifun af fyrsta árinu í kennslu, innleiðingu og 
stuðningi í starfi. Arna, Gréta og Ragna eru allar að kenna sitt fyrsta ár 
eftir útskrift en Þóra er á sínu öðru kennsluári. Þær eru allar almennir 
kennarar með umsjón með bekk nema Ragna sem er list- og 
verkgreinakennari og hefur ekki umsjón. Sérstaða Þóru innan hópsins er 
sú að hún hóf kennslu í sama skóla og hún hafði verið í sem nemi í 
vettvangsnámi og æfingakennslu. Þrjár þeirra luku kennaranámi frá HA 
en ein útskrifaðist frá HÍ. 

4.1.1  Náms- og starfsval 

Arna segir mér að hún hafi áður fengist við ýmis störf ólík kennslu og að 
í rauninni hafi námsvalið verið nokkur tilviljun. Hún byrjaði á því að fara 
á leikskólakennarabraut, hætti svo námi um tíma og bauðst síðan 
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afleysingastaða í kennslu. Hún segir: „Þá einhvern veginn finn ég þetta. 
Ég svo sem vissi alltaf að ég ætti að vinna með fólki og helst fullt af 
börnum.“ Eftir reynslu af grunnskólanum sneri hún til baka í nám og þá 
við grunnskólakennarabraut: 

... væntingar til námsins, ég velti því svo sem aldrei fyrir 
mér. Mér bara fannst alltaf ég gera nýjar og nýjar 
uppgötvanir á hverjum degi, fannst þetta bara merkilegra og 
merkilegra, skemmtilegra og skemmtilegra, eftir því sem ég 
lærði meira, sko. Og ég er svo sem ekkert búin að læra, 
finnst maður geti alltaf lært meira.  

Námið var áhugavert og sífellt voru að opnast nýir heimar og þess 
vegna kom ekki annað til greina en að sækja um starf við kennslu að 
námi loknu. Arna sagðist þó hafa verið raunsæ og alveg tilbúin til að 
hefja vinnu sem leikskólakennari, ef henni tækist ekki að fá stöðu sem 
grunnskólakennari. 

Gréta segir frá ástæðum þess að hún fór í kennaranám: „Mér finnst 
bara gaman að vera innan um krakka. Vera innan um heilbrigð börn, mér 
finnst það skemmtilegt.“ Hún segir þennan áhuga alltaf hafa blundað í sér 
þó svo að hún hafi ekki farið í nám fyrr en hún var búin að vera á 
almennum vinnumarkaði í þó nokkur ár. Hún segist hafa haft nokkuð 
ákveðna sýn á kennslu og verið mjög hlynnt kenningum Howard 
Gardners. Hún hafði ekki neinar ákveðnar væntingar til kennaranámsins 
en segir að skólinn hafi komið henni nokkuð á óvart og hún hafi búist við 
meira námi á vettvangi. Þegar náminu lauk var hún ákveðin í að fara strax 
í kennslu og sagðist hafa hlakkað til að hefja störf. 

Þóru fannst sjálfri gaman í skóla og ætlaði lengi að verða 
íþróttakennari, þó svo að hún færi í almennt kennaranám. Eftir 
stúdentspróf vann hún sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla í einn vetur og 
styrktist þá í áformum sínum um kennaranám: 

Ég var rosa heppin að konan sem ég var að vinna hjá ... vissi 
að ég var að fara í námið og var rosa dugleg að leyfa mér að 
prófa ... já og þá var það alveg morgunljóst að þetta yrði það 
sem ég myndi gera.     
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Þegar Ragna var í framhaldsskóla beindist áhugi hennar helst að 
listnámi af einhverju tagi. Hún hafði hins vegar ætlað sér að verða 
kennari þegar hún var í grunnskóla og segir að sér hafi alltaf þótt gaman í 
skóla. Hún hætti í framhaldsskóla og fór að vinna. Þegar hún sneri aftur  
stakk námsráðgjafi upp á því að hún færi í kennaranám þar sem kennsla 
gæti sameinað vinnu að listsköpun og umönnunarstörf sem henni þóttu 
líka heillandi. Það varð úr og Ragna fór í kennaranám sem hún hefur 
nýlega lokið.  

Það sem sameinar viðmælendur mína er áhugi á að vinna með börnum 
í frjóu og skapandi umhverfi, enda hafa þær sjálfar góðar minningar frá 
eigin grunnskólagöngu.  

4.1.2 Atvinnuleit og ráðningarferli 

Það getur verið erfitt að vera í atvinnuleit að námi loknu. Arna segist hafa 
fylgst vel með auglýsingum og sótt víða um, bæði í dreifbýli og þéttbýli í 
nánd við heimili sitt. Hún nefnir sérstaklega hvað það sé skrýtin tilfinning 
„að sækja um vinnu sem eitthvert nafn á blaði.“ Þó það væri mynd af 
henni á umsóknarblaðinu og ýmsar upplýsingar fylgdu með „segja þær 
takmarkað um mann sem manneskju.“ Hún segist þó ekki hafa farið þá 
leið að heimsækja skólana til að kynna sig fyrir skólastjórnendum, þó að 
henni finnist í raun að það sé rétta leiðin.       

Arna hafði árangur sem erfiði í umsóknarferlinu og var boðuð í tvö 
viðtöl. Hún segir mér sérstaklega frá viðtalinu í þeim skóla sem hún var 
ráðin til. Skólastjórinn hringdi í hana og boðaði hana í viðtal í skólanum 
daginn eftir. Hún hitti báða skólastjórnendur og þeir spurðu hana út í 
þætti eins og bekkjarstjórnun og kennsluhætti auk nokkurra persónulegra 
spurninga. Hún sagði viðtalið hafa staðið í um 15 mínútur og síðan hafi 
aðstoðarskólastjórinn gengið með henni um skólann og sagt aðeins frá 
skólastarfinu. Eftir viðtalið sagðist hún hafa verið spennt og „með fiðring 
í maganum,“ búin að skoða skólann og allar aðstæður og beið svo eftir 
símtali um hvort staðan væri hennar. Símtalið kom seinni hluta dagsins 
og skólastjóri bauð henni stöðu. Arna sagðist hafa verið viss um eigin 
hug. „Ég var til sko, ég vissi það sko alveg ... bara beið spennt af því ég 
sá mig alveg fyrir mér í þessu starfi.“ Síðan mælti hún sér mót við 
skólastjórann til að skrifa undir ráðningarsamning. Hún hitti einnig 
verðandi samstarfskennara sinn áður en haldið var í sumarfrí og fannst 
gott að geta „melt“ stöðuna um sumarið. Arna sagðist einnig hafa skoðað 
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heimasíðu skólans mjög vel og lesið þar allt sem hún gat um starfshætti 
skólans. Sagði það hafa gefið sér góða mynd af skólanum, þannig að fátt 
hafi komið henni á óvart þegar hún mætti á staðinn, heimasíðan hafi verið 
svolítið eins og „andlit skólans.“  

Ragna lauk námi sínu um áramót og fékk enga kennslu í grunnskólum 
þá og réði sig í leikskóla til vors. Þá fylgdist hún með auglýsingum skól-
anna um lausar kennarastöður og „sótti um allt, sendi pósta á alla 
skólastjóra ... bara ætlaði að fá vinnu.“ Hún var boðuð í viðtöl í tvo skóla 
og annar þeirra er skólinn sem hún starfar við í vetur. „... og ég var 
reyndar alveg rosalega ánægð. Ég kem hingað, fer í viðtal og var komin 
með vinnu. Þú veist, ég fór út með vinnu og það var alveg rosalega gott.“ 
Ragna segir að henni hafi strax þótt mjög þægilegt að koma inn í skólann. 
Þegar hún hitti skólastjórnendur í viðtali tekur hún fram að þeir hafi verið 
afslappaðir og þægilegir: 

Það var eiginlega bara svona spjallað. Það var ekki eitthvað 
svona markvisst einhverjar svaka spurningar sem maður 
þurfti að sitja og ... ég hef farið í svoleiðis viðtal áður og það 
var bara mjög stressandi, – alltaf eitthvað svona, er ég að 
svara rétt? Maður lendir svona í því að reyna að hugsa, 
hvernig vill hann að ég svari? Þá er þetta ekki einlægt. 

Stjórnendur fóru yfir það hvernig væntanleg kennsla yrði skipulögð, 
hvaða bekkjum ætti að kenna og fleiri skipulagsatriði. Frekari upp-
lýsingar um skólastarfið komu svo síðar, eftir að Ragna hafði skrifað 
undir ráðningarsamning.   

Gréta segist hafa sent bréf til margra skóla þegar hún var að hefja 
atvinnuleitina. Hún var tilbúin til að skipta um umhverfi og leitaði því 
fanga víða. Hún sendi ferilskrá með umsóknum og hringdi líka í skólana 
til að minna á sig. Hún segir að það hafi ekki verið um auðugan garð að 
gresja í lausum kennarastöðum en þrír skólastjórar höfðu samband við 
hana. Hún var nokkuð fljót að ákveða sig og ákvað að freista gæfunnar og 
flytja á nýjan stað og segist hafa verið „mjög bara spennt og kát með 
þetta.“ Hún fór á staðinn, hitti skólastjóra og kynnti sér aðstæður. Hún 
skoðaði skólahúsnæðið og fór í viðtal. Henni fannst lítið spurt um sýn 
hennar á skólastarf og lítill áhugi stjórnenda á þeim þætti. Henni var hins 
vegar boðin staða og skólastjóri þrýsti á hana um svar sem fyrst og hún 
ákvað að slá til. 
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Þóra sótti aðeins um stöðu í einum skóla. Hún þekkti vel til, þar sem 
hún hafði verið í viðkomandi skóla í vettvangsnámi og æfingakennslu. 
Æfingakennarinn hennar hvatti hana til að sækja um þegar staða losnaði 
og hún sló til. „Var rosa ánægð hér í æfingakennslunni.“ Þóra bjóst við 
því að fara í kennslu á unglingastigi en það var ekki alveg ákveðið 
hvernig skipulagið yrði og hún endaði með umsjón á miðstigi, auk 
kennslu á unglingastigi. Ráðningarferlið var líklega með nokkuð 
hefðbundnum hætti. Hún mætti til skólastjórnenda í viðtal og segir þá 
hafa spurt hana aðeins út í námið hennar og áherslur þaðan.   

Allir viðmælendur mínir voru áfjáðir í að hefja kennslu strax að námi 
loknu. Ráðningarsamtöl virðast samkvæmt lýsingum hafa verið frekar 
óformleg hjá öllum kennurunum. Skólastjórnendur virðast leggja mis-
mikla áherslu á að miðla upplýsingum um skólann og skólastarfið í 
viðtali og sækjast mismikið eftir upplýsingum um umsækjendur, t.d. um 
faglega sýn eða áhugasvið. 

4.1.3 Fyrstu dagarnir í starfi 

Arna segir: „Mér leið mjög vel. Ég gleymi því örugglega aldrei. Veðrið var 
svo dásamlegt og við vorum bara úti með fyrsta kennarafund. Það tóku allir 
vel á móti mér, fólkið er opið og þægilegt í umgengni.“ Á fyrsta 
starfsmannafundinum kynntu allir sig og sögðu aðeins frá sér. Arna segir að 
sér hafi fundist mikill tími fara í eitthvað allt annað en beinan undirbúning 
kennslu, það hafi verið fundir og námskeið. Þegar hún lítur til baka finnst 
henni námskeiðið þó hafa nýst vel. Þar var rætt um útikennslu og það „lagði 
fyrir mig línurnar inn í fyrstu vikuna.... En mér fannst einhvern veginn, - ég 
kveið mest sko fyrir skólasetningunni sjálfri. Ég var að hugsa [um] hverju ég 
þyrfti að koma á framfæri þá og svoleiðis.“ 

Arna talar um hvað henni hafi þótt þessir fyrstu dagar mikilvægir: „... 
og ég gæti trúað því að ef nýútskrifaður kennari fer illa undirbúinn af stað 
geti það orðið til þess að róðurinn yrði þyngri fyrir vikið.“  

Þegar Gréta mætti sem nýr kennari á áður ókunnan stað var ekki mikið 
um formlegar móttökur. Engar formlegar kynningar voru á starfsmanna-
fundi í upphafi skólaárs, þar sem nýtt starfsfólk var kynnt og annað 
starfsfólk skólans kynnti sig. „Mér fannst þetta bara svona svolítið „by 
the way“ þetta er nýi kennarinn og hún heitir Gréta.“  

Það var enginn formlegur fundur með skólastjórnendum þar sem gerð 
var grein fyrir sýn og stefnu skólans, agastefnu og starfsháttum en 
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skólastjórnendur sögðu frá þessu, smám saman. Aðspurð um hvernig 
henni hafi liðið þessa fyrstu, annasömu daga í skólanum segir hún:  „ ... 
mér leið bara hryllilega illa. Mér leið bara mjög illa.... Ég vissi ekkert... 
og bækurnar! Einmitt! Og ákveða! Hvernig á ég að fara að [því að] 
ákveða hvað ég ætla að kenna? ... ég settist yfir námskrá grunnskóla en ég 
vissi ekkert...“ 

En kveið Gréta skólasetningardeginum, þegar kennari hittir nemendur 
og foreldra í fyrsta sinn? „Já. Já, ég gerði það. Alveg bara ... ég hafði 
aldrei upplifað þetta og vissi ekkert hvernig ég átti að vera eða segja eða 
gera eða hvað.“ Þrátt fyrir kvíðann „virkaði allt vel,“ bæði nemenda-
hópurinn og foreldrarnir og Gréta segir að þrátt fyrir allt hefði hún ekki 
viljað neina sérstaka aðstoð á þessum fyrsta samverudegi. Hún hafði 
fengið nokkra punkta um það hvaða upplýsingum hún þyrfti að koma á 
framfæri. „En svo finn ég alveg núna, bara eftir að hafa verið að kenna, 
þá myndi ég, bara persónulega sem kennari, vilja segja svolítið meira en 
akkúrat þessa punkta sem ég fékk – en ég vissi það ekkert þá. ...ég verð 
bara betri næst.“  

Þegar Ragna mætti að hausti í skólann var byrjað með námskeiði fyrir 
kennara og hún segir það hafi hrist hópinn svolítið saman. „Og mér leist 
rosalega vel á mannskapinn. Einhvern veginn – góður andi. Og maður var 
fljótur að geta, einhvern veginn, stungið sér með, má ég ekki bara koma 
með ykkur í kaffi?“  

Ragna segir að aðstoðarskólastjóri hafi verið með nýliðafund á fyrstu 
dögunum og þá hafi hann farið yfir ýmsa þætti skólastarfsins, eins og 
agakerfi, umhverfisstefnu og fleira. „Ég held að ég hafi ekki alveg verið 
með athyglina svona 100%, því mér fannst ég kunna margt af þessu ... en 
auðvitað var þetta rosalega gott og þarna gátu náttúrlega nýir kennarar 
spurt ef það var eitthvað sérstakt.“ 

Ragna segir að hún hafi hitt kennarann sem hún tók við af í upphafi og 
hann hafi farið yfir ýmsa gagnlega þætti, til dæmis hvernig innkaupum 
væri háttað fyrir kennslugreinina, kynnt henni efnis- og áhaldageymslu 
og fleira. Ragna segist hafa verið óviss um hvað hún ætti að panta inn og 
segist hafa byrjað kennsluna með það sem til var og ekki farið í innkaup 
sjálf fyrr en nokkuð var liðið á önnina. Hún segir: 

Ég reyndi bara að koma mér inn í hvað ég ætlaði að kenna 
og hvernig ég ætlaði að kenna það ... og svo átti ég fullt úr 
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kennaranáminu ... ég var í rauninni bara að reyna að hanna 
eitthvað, gera eitthvað sem að féll svo kannski um sjálft sig 
þegar ég byrjaði að kenna og ég fór að gera eitthvað allt 
annað, sko.      

Þóra segir að hún hafi ekki verið eini nýi starfsmaðurinn þetta haust. 
Hún minnist á fyrsta starfsmannafundinn þar sem nýir starfsmenn áttu að 
standa upp, kynna sig og segja frá því hvaða starf þeir væru að taka að sér 
í skólanum. Annað starfsfólk kynnti sig ekki sérstaklega: 

Jú, það hefði kannski verið svona hlýlegra ef allir [hefðu gert 
það]. Allt í einu þurfti maður að standa þarna fyrir framan 
alla, svo það hefði kannski verið gott ef allir hefðu kynnt sig 
og sagt, ég kenni þarna. Það hefði verið þægilegra.    

Þóra segir að þannig hefði nýja starfsfólkið að minnsta kosti náð 
nokkrum nöfnum og það væri alltaf mjög gott. Hún segist hafa farið þá 
leið í bekknum sínum að útbúa límmiða með nöfnum hvers og eins sem 
bæði hún og nemendur hefðu verið með fyrsta daginn.  

Undirbúningsdagar haustsins eru annasamir og oft erfiðir fyrir nýja 
kennara. Þóra segir: 

Ég var alveg lost. Ég verð að viðurkenna það.... Ég var alveg 
búin að koma hérna um sumarið og kíkja á stofuna mína ... 
svo ég var alveg búin að gera mér svona hugmyndir um hvað 
ég ætlaði að gera. En svo þegar ég kom þá einhvern veginn, 
mér fannst vanta bara svona ... það voru auðvitað þessi 
haustverk sem bara allir fá – en mér fannst pínu vanta bara 
hvað þurfti ég að undirbúa. Ég hefði viljað bara, liggur við, 
fá einhvern tossalista og bara þetta þarftu að gera.     

Þóra segir að ýmis verkefni hafi komið upp í hugann þegar hún hafi 
velt því fyrir sér hvar hún ætti að byrja, t.d. að útbúa skipulag fyrir 
umsjónarmenn í bekknum og fleira í þeim dúr.  

En svo kom að skólasetningardeginum. Ég spyr hvort hún hafi kviðið 
honum: 
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Jahá! (hlær). Ég gerði það ... ég er mjög vön að vinna með 
börnum en það sem ég var kannski stressuðust fyrir var 
náttúrlega að foreldrarnir voru líka. Mér fannst það pínu 
erfitt að vera líka að hitta þau öll í fyrsta skipti. Og ég fann 
alveg þegar ég stóð þarna að það var alveg verið að taka mig 
út og svona. 

Dagurinn gekk þó vel fyrir sig og Þóra segist hafa verið búin að skrifa 
niður það sem hún ætlaði að segja og hún hafi fengið að vita hvaða 
upplýsingum nauðsynlegt væri að koma til skila. Fyrsta vikan með 
nemendum gekk svo vel og Þóra segir: „En ég bara tók mér það bessaleyfi 
að ég notaði bara nánast alla fyrstu vikuna til að kynnast þeim, lagði fyrir 
svona verkefni þar sem þau áttu að segja mér frá sér og svona....“ 

Þannig upplifðu nýju kennararnir fyrstu dagana sína í kennslu. Þær 
voru spenntar og örlítið kvíðnar en horfðu björtum augum fram á fyrsta 
veturinn í kennslu.  

4.1.4 Samstarf og stuðningur 

Arna lýsir upplifun sinni af fyrstu dögunum og segist hafa verið svolítið 
ráðvillt þegar allir fóru að vinna sína vinnu eftir starfsmannafund „... og 
ég bara svona pínu bara, hvar á ég að byrja?“ Hún hafði tekið við umsjón 
í bekk í samstarfi við kennara sem hafði verið með bekkinn veturinn áður. 
Hún segist hafa verið búin að gera sér í hugarlund hvað hún þyrfti að vera 
búin að gera áður en börnin kæmu í skólann en fann ekki þann stuðning 
sem henni fannst hún þurfa á að halda frá samstarfskennara sínum. „Hún 
var ekki kannski bara að fatta það. En kannski ef ég hefði leitað betur 
eftir því...“ Arna segist hafa upplifað stöðuna þannig að samstarfs-
kennarinn hafi ekki kallað nóg á sig til samstarfs. Það hafi ef til vill verið 
vegna þess að hún hafi sjálf verið óörugg, enda vön því að starfa með 
öðrum kennara áður sem hafði verið leiðandi í samstarfinu.   

Arna segir að skólastjórinn hafi sagt henni að velja sér leiðsagnar-
kennara en hafi líka boðist til að taka það hlutverk að sér sjálfur:  

Ég sem sagt hugsaði ekkert meira út í það. Þannig að á fyrstu 
dögunum þá, af því að ég fann ekki þennan stuðning, mér 
fannst eins og að sumt vissi hún bara ekkert betur en ég. 
Þannig að ég var ekkert búin að gera þetta upp við mig og 
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síðan fór þetta ... eitthvað fyrir ofan garð og neðan og því 
valdi ég aldrei leiðsagnarkennara. 

Arna segir að henni finnist samt sem áður skipta máli að hafa 
leiðsagnarkennara. Hún segist hafa rætt það við vinkonur sínar sem hafi 
verið í þessari stöðu „og voru þær allar sammála um að það væri 
ómetanlegur stuðningur að hafa svona leiðsagnarkennara fyrsta árið. Ég 
tel mig þó ekki hafa farið á mis við neitt í mínu starfi þar sem ég sótti 
stuðning annars staðar frá.“ 

Um eiginleika góðs leiðsagnarkennara segir Arna: 

Leiðsagnarkennarinn þarf fyrst og fremst að vera opinn og gefa 
færi á sér.... Ef leiðsagnarkennarinn býður fram aðstoð sína eða í 
það minnsta lætur vita að hún sé í boði, gæti nýliðinn átt 
auðveldara með að þiggja hana. Það virðist jú oft vera auðveldara 
að þiggja aðstoð sem manni er boðin heldur en að biðja um hana. 
Ég held líka að leiðsagnarkennarinn ætti að vera gagnrýninn á 
það sem nýi kennarinn er að gera, án þess að rífa hann niður, 
eingöngu til að leiðbeina honum í rétta átt.  

Í tilfelli Örnu er nándin við skólastjórnendur svo mikil að hún leitar 
beint til þeirra. „Þeir eru alltaf með manni í öllu, einhvern veginn.“ Hún 
segir stjórnendur duglega að koma og spyrja hvort allt sé í góðu lagi, 
hvort eitthvað vanti og koma með ýmsar ábendingar sem auðveldi 
vinnuna, til dæmis um geymslustaði kennslugagna og ýmis hagnýt atriði. 
Stuðningurinn er mest á hagnýtum nótum, fremur en faglegum. Auk 
stuðnings frá skólastjórnendum segist hún hafa unnið með iðjuþjálfa og 
sérkennara og að aðrir kennarar hafi verið fúsir til aðstoðar og ráð-
leggingar. Arna segist vera þekkt fyrir að fara eigin leiðir að hlutunum en 
að þær tvær sem séu með sameiginlegu umsjónina ræði saman og skipti á 
milli sín verkefnum. Þær séu reyndar ekki með alveg sama vinnutíma en 
einn dag í viku hafi þær góðan tíma til sameiginlegs undirbúnings.  
Niðurstaða Örnu í umræðum um samstarf og stuðning er að hún búi helst 
að því að eiga stuðning skólastjórnenda vísan:   

Ef ég horfi til baka og hugsa til þeirra hindrana sem hafa 
orðið á vegi mínum og þeirra vandamála sem ég hef þurft að 
glíma við þá dettur mér strax í hug hve greinilega ég finn 
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fyrir stuðningi skólastjórnenda. Í þau skipti sem eitthvað 
kemur upp finn ég vel hve þétt þeir standa við bakið á mér. 
Ég finn að ég er ekki ein og hef allan þann stuðning sem ég 
þarf til að leysa þau mál sem verða á vegi mínum.... Ég er 
voðalega fegin að vera á svona litlum stað. 

Þóra segist vera sjálfstæð og að hún vilji gera hlutina ein en hún fann 
samt fyrir vissri einsemd fyrstu dagana í skólanum. „Mér fannst allir vera 
boðnir og búnir til að hjálpa manni ... en ég var kannski bara ekki nógu 
dugleg að sækja í það ... ég meina, þetta reddaðist alveg allt en mér fannst 
ég samt vera pínu lost.“ 

Það var annar nýr kennari að byrja í skólanum um leið og Þóra en þær 
fundu engan stuðning hvor hjá annarri. Þóra segir að þær hafi auðvitað 
haft hvor sinn samstarfskennara „... og ég hugsa að hún hafi kannski verið 
örlítið heppnari en ég með það, þannig að hún hafi svolítið getað leitað til 
hennar.“  Þóra segist líka hitta samstarfskennara sinn einu sinni í viku og 
þær reyni að vinna á svipaðan hátt með bekkina. „En hún er náttúrulega 
búin að vera í þessu, í ég veit ekki hvað mörg ár sko, þannig að við erum 
náttúrulega ekkert sammála um allt.“ Þóra nefnir líka stigsfundi í 
skólanum en þar segir hún vera góðan vettvang fyrir kennara til að deila 
og segja frá reynslu sinni. 

Nýju kennararnir höfðu báðir leiðsagnarkennara og leiðsagnarkennari 
Þóru var sami kennari og hún var með í æfingakennslunni. Hún segir að 
hún hafi mátt velja sér leiðsagnarkennara og hún hafi vitað að hún hafi 
alltaf mátt leita til hennar. Hún segist þó ekki hafa gert það mjög mikið: 
„Ég þurfti ekkert að leita neitt rosa mikið til hennar. Aðallega ef ég lenti í 
einhverju svona sem mér fannst erfitt, þá fór ég til hennar.“ Þóra og 
leiðsagnarkennari hennar settu ekki niður fastan fundatíma: 

Ég talaði við hana ef mér fannst ég þurfa á því að halda. Og 
þá hérna ... en það hefði samt örugglega verið bara sniðugra 
að vera alltaf með fastan fundatíma. Og bara hittast, þó svo 
að það væri ekki endilega eitthvað, þá hefði maður örugg-
lega fundið eitthvað til að ræða. 

Þóra segir að sér hafi aldrei fundist óþægilegt að biðja leiðsagnar-
kennara um aðstoð en fastur fundatími gæti samt dregið úr þeirri 
tilfinningu að vera að ganga á tíma annarra. Hún segir að leiðsagnar-
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kennarinn hafi líka komið til hennar og spurt hvernig gengi og hvort allt 
væri í lagi. Þóra segir nauðsynlegt að leiðsagnarkennari sé ekki feiminn 
við að segja eigið álit og að hann sé samkvæmur sjálfum sér. Einnig sé 
nauðsynlegt að hann eigi auðvelt með að miðla eigin reynslu. Hún segir: 

En ég held samt kannski að þeir þyrftu að koma meira að 
þinni kennslu. Þú veist, koma inn og fylgjast með og þá geta 
sagt manni hvað mætti betur fara. Ég hefði kannski gert þetta 
svona og þannig. Af því að maður hefur engan þannig 
stuðning ... en það er alveg, þú veist, stundum upplifi ég mig 
ennþá pínu svona ein, ég geri það...  

Þóra er ánægð með stjórnendur skólans en hún hefur lítið af þeim að 
segja hvað varðar stuðning í daglegu starfi. Hún segist ekki hafa orðið vör 
við að stjórnendur fylgdust með vinnu hennar og leiðsagnarkennarans en 
hún segist gjarnan leita til aðstoðarskólastjóra ef hún þurfi á að halda. 
„Mér finnst maður kannski minna vera að trufla. Það er alltaf svo mikið 
að gera hjá skólastjóranum ... þetta er orðið svo mikið meira en að vera 
bara skólastjóri. Öll þessi peningahlið og allt þetta...“ 

Gréta hafði menntaðan leikskólakennara með nokkra reynslu af starfi í 
grunnskóla með sér í bekknum sem stuðningsfulltrúa en hún fann ekki þá 
aðstoð frá samstarfsaðilanum sem hún vonaðist eftir. Nýútskrifuð er hún í 
hlutverki verkstjórans: 

Já og kunni ekkert almennilega á það. Og var mjög, treysti 
mér ekki, var svolítið vantrúuð á sjálfa mig, eigin getu bara. 
Þetta var allt svo hryllilega nýtt og náttúrulega að kynnast 
öllum nýjum, nýjum nöfnum, 25 nöfnum og bara öllu. 

Þegar ég spyr Grétu að því hvernig hafi gengið að komast inn í 
starfsmannahópinn segir hún: „Ég hef bara aldrei komist inn í hann.“ Hún segir 
hópinn rótgróinn og erfitt að komast inn í samfélagið. Það reyndist öðrum 
nýjum starfsmanni auðveldara – „en hún er bara gift manni sem er búinn að 
vera hérna. Það er allt önnur staða, sko. Og svo erum við núna farnar að 
tengjast dálítið, svona aðkomufólk.“ Gréta ber samstarfsfólkinu þó ágætlega 
söguna og segist ekki gera sér grein fyrir hverju sé um að kenna. 

Í upphafi skólaárs hitti Gréta kennarann sem hafði kennt bekknum 
hennar áður og hann sagði henni aðeins frá nemendum og hvaða bækur 
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hann hafði verið að nota.. „Já, já, það kom manni svona aðeins niður á 
jörðina.“ 

Gréta segist eiginlega hafa uppgötvað það fyrir tilviljun að hún hefði 
getað beðið um leiðsagnarkennara. Hún heldur áfram: 

Já, því ég uppgötvaði þegar ég var alveg bara ahhhhh ... að 
leka og búin að hringja í vinkonur, kennslukonur í bænum 
sem að „þú átt að fá leiðsagnarkennara“ þá fór ég af stað. En 
þá var það ekki, einhvern veginn, ég bara veit það ekki, ekki 
hlustað á það ... ég veit ekki alveg. Reyndar, svo fyrir 
tilviljun, var ein sem tók mig svolítið bara undir sinn 
verndarvæng og hún bara bjargaði mér.... Hún hefur reynst 
mér alveg frábærlega. 

Um hlutverk leiðsagnarkennara í stuðningi við nýliða segir Gréta: 

Náttúrulega að reyna að svara spurningum, gefa manni góð 
ráð. Og praktísk ráð, bara vera líka svona andlegur stuðn-
ingur, ég held að það veiti ekki af. Ég meina, ég lenti bara í 
því að fara að gráta hérna af því að það var einn sem ... sko 
strákur sem bara brotnaði, ofsalega sterkur og flottur 
strákur.... Ég hefði alveg getað farið að hágráta með honum 
– og fór svo að gráta , bara seinna um daginn. Út af þessu! 

Hún segist upplifa þörfina fyrir að ræða málin við einhvern. „Og það 
er það sem mér hefur ekki tekist hér, af því að ÞAÐ HAFÐI ENGINN 
TÍMA FYRIR MIG!“ 

Gréta tekur sérstaklega fram að hún vilji ekki vera óréttlát og segir: 
„Deildarstjórinn minn er yndislegur.“ Hún (deildarstjórinn) hefur reynst 
Grétu vel og reynt að koma til aðstoðar. Hún er hins vegar mjög upptekin 
og hefur því lítinn tíma. „Hún kannski settist niður hjá mér einhvern tíma 
en ég náði aldrei að losa allar spurningarnar sem voru hérna alveg bara 
...“ Annars kemur fram hjá Grétu að hún hafi yfirleitt þurft að bera sig 
sjálf eftir þeirri aðstoð sem hún þurfti á að halda.       

Gréta segir að skólastjórinn sé fjarlægur stjórnandi. „Algjörlega 
fjarlægur“ - og því hafi hún ekki leitað mikið til hans og hún hefur ekki 
heldur fundið mikinn stuðning í gegnum fundi kennara.  „En það er bara 
ótrúlegt, þegar maður er ekki bara nýr, heldur aðkomumanneskja, þá er 
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maður ótrúlega mikið fyrir utan. Ég upplifi það svoleiðis. Og ég upplifi 
að það er ekkert alveg hlustað á mig.“ 

Ragna segir að henni hafi ekki reynst mjög auðvelt að komast inn í 
kennarahópinn: 

... það eru svona hópar hérna sem eru svona góðir vinir, þetta 
er orðið svo rótgróið. Og maður er kannski ekkert að stökkva 
beint inn í það, þó að kennarasamfélagið sé opið og sko, allir 
velviljaðir og allt þannig skilurðu – í kaffinu er fólk að tala 
um persónulega hluti jafnvel, maður er kannski ekkert alveg 
inni í því... 

Rögnu finnst faglega samstarfið við vinnufélagana auðveldara en það 
sem er meira persónulegt, t.d. í frímínútum og segist hafa þá tilfinningu 
að þeir sem eru nýir fari ekki endilega inn á kaffistofu í hléum, heldur 
finni sér eitthvað annað að gera í stofum sínum. Hún segist hafa viljað 
taka að sér frímínútnagæslu frekar en að sitja á kaffistofunni.  „Ég er 
hérna fyrir krakkana, ekki kennarana og mig langaði nú eiginlega að 
reyna að muna nöfnin og kynnast þeim, þannig að það er fínt að vera í 
frímínútum.“ 

Ragna heldur áfram: 

Ég var svolítið óskipulögð til að byrja með og maður var 
náttúrulega bara að hoppa í djúpu laugina en hérna – ég var 
að handskrifa niður hvað ég hafði kennt í þessum tíma, svo 
var ég að handskrifa niður hvaða krakka vantaði og þú veist 
– það var enginn búinn að kenna mér á Mentor ... og svo 
bara einn daginn ... það hljóta að vera til nemendalistar úr 
Mentor – þannig að ég fór bara og leitaði og fann þetta út. 

Ragna segir að þetta hafi eflaust bæði verið hennar eigin þrjósku að 
kenna, að spyrja ekki og hún segist hafa vitað að það hafi verið í mörg 
horn að líta hjá skólastjórnendum þessa daga í upphafi skólaárs á stórum 
vinnustað.  

Ragna segist vera með leiðsagnarkennara en segir að samstarf þeirra 
sé nær ekkert. „Jú, jú, við tölum saman en við erum ekki að hittast einu 
sinni í viku til að tala saman.“ Þær kenna mjög ólíkar námsgreinar og 
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Ragna segir að stuðningurinn felist í upplýsingum um hagnýta þætti 
skólastarfs en sé ekki faglegur eða persónulegur:     

... þetta er bara svona. Ég veit ekki af hverju. En hún var nú 
reyndar svolítið á eftir mér fyrir árshátíðina núna í seinustu 
viku. „Við verðum að hittast.“ Ég veit ekki hvort það hefur 
verið ýtt á eftir henni. „Þú verður nú aðeins að fara að huga 
að ...“Ég náttúrulega var í nefnd og allt þetta og hún var 
alltaf svona „Við verðum að hittast og ég verð aðeins að fara 
yfir þetta með þér....“ En það hittist bara alltaf þannig á að 
ég hafði ekki tíma þegar hún hafði tíma.   

Ragna segir að þeim hafi svo loks tekist að hittast til að fara yfir 
skipulagið – „þetta er kannski lengsti fundurinn okkar.“ Ragna segir að 
það sé ekki aðeins sök leiðsagnarkennarans að ekki hafi tekist betur til 
með virka leiðsögn í starfi. Hún sé þannig gerð að hún vilji finna sjálf út 
úr hlutunum og eins segist hún spyrja þá sem séu næstir hverju sinni ef 
hún þurfi á að halda. Hún hafi því líklega ekki nýtt sér þá aðstoð sem hafi 
verið í boði. Um nauðsynlega kosti leiðsagnarkennara segir Ragna:  

Kannski væri – ofsalega gott að leiðsagnarkennarinn segði 
„við skulum hittast“ þó að það væri ekki nema önnur hver 
vika og setjast niður og fara yfir stöðu mála. Kannski væri 
það rosalega gott.... Fólk er náttúrulega rosalega misjafnt 
líka, að upplagi, sumir þurfa virkilegan stuðning á meðan 
aðrir eru ofboðslega sjálfstæðir.  

Tilfinning Rögnu er sú að list- og verkgreinakennarar séu einir í starfi.  
Hún segist hafa rætt þetta við annan kennara í skólanum: 

... og hún var alveg sammála mér um að einangrast í starfi og 
[hún] stendur sig að verki ... að nenna ekki í kaffi. Maður er svo 
mikið að vinna einn en bara það ef maður gæti hitt, þú veist, þó 
að það væri ekki nema sérgreinakennararnir, bara lítill hópur að 
spjalla um ... faglega hluti, það væri rosalega gott.   

Ragna segist hafa hugsað um að benda skólastjórnendum á þetta, eftir 
að hún hafði heyrt að í öðrum skólum hittust list- og verkgreinakennarar, 
jafnvel einu sinni í viku á fundum. Ragna segir ennfremur að þeir 
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kennarar sem kenni sömu grein og hún í grunnskólum sveitarfélagsins 
reyni að hittast einu sinni í mánuði. Þar gefst tækifæri til að ræða málefni 
sem eru sameiginleg kennurum sem sinna list- og verkgreinakennslu og 
þar er líka möguleiki á stuðningi og skoðanaskiptum sem geta verið 
gagnleg fyrir nýja kennara.  

Ragna segist hafa þá tilfinningu að málum sé frekar beint til aðstoðar-
skólastjóra en skólastjóra og segist frekar leita til hans en skólastjórans ef 
hún þurfi á ráðgjöf eða stuðningi að halda. Hún segir að skólastjórinn hafi 
mikið að gera: 

Eins og ég segi. Skólinn er rosalega stór. Það er að mörgu að 
hyggja og mikið að gera. En – þegar maður sest niður og vill 
ræða eitthvað, sama hvað það er, þá er maður yfirleitt 
velkominn, samt. En það er kannski misjafnt hvað hann 
hefur mikinn tíma.  

Það virðist ekki sjálfgefið að nýliðarnir samlagist kennarahópnum í 
skólanum sínum. Sá stuðningur sem er í boði virðist frekar vera hagnýtur 
en faglegur en misjafnt er hvort viðmælendur mínir sóttust eftir stuðningi 
eða ekki. Aðeins einn viðmælandi finnur stuðning skólastjóra en allir hafa 
tilfinningu fyrir miklum önnum skólastjórans í starfi.  

4.1.5 Álagsþættir í starfi 

Kennarar nefna ýmsa þætti sem valda álagi í starfi þeirra en mest ræddu 
þeir um foreldrasamstarf, undirbúning og vinnuálag, einstaklingsmiðun 
náms og nemendafjölda. 

Þóra ræðir um foreldrasamstarfið og segir: 

Eins og bara fyrstu foreldraviðtölin, ég var mjög stressuð fyrir 
þeim. En ég fór á námskeið hérna upp í háskóla og það hjálpaði 
mér rosalega mikið ... ef það væri að koma nýr kennari þá myndi 
ég alveg benda honum á að fara á það námskeið. 

Arna hugsar til þess þegar hún hitti foreldra fyrst á skólasetningu.  
Hún hafði þær væntingar til sjálfrar sín að „þá eru kennararnir alltaf með 
svona ákveðin atriði. Með allt svo mikið á hreinu. Mér fannst að ég ætti 
nú að gera það líka.“ Hún sagði að það hefðu verið svona einhver 
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óþægindi í sér en svo hefði þetta verið allt í lagi þegar hún mætti um 
morguninn.  

Gréta segir að samstarf við foreldra sé kvíðaþáttur í huga nýliða. Hún 
segist hafa lent í því í vetur að foreldrar hafi ekki verið ánægðir með 
skipulag heimanáms og þá snúið sér beint til skólastjóra og kvartað. „Og 
mér sárnar það - af hverju kom ekki fólkið til mín?“ Hún segir að hægt 
hefði verið að leysa málin á einfaldari hátt og eyða misskilningi sem 
hafði komið upp. Henni finnst foreldrar „ofboðslega fljótir að dæma“ og 
lítinn stuðning að fá frá foreldrahópnum. Hún segist vera á því að það 
væri gott ef kennarar þyrftu ekki að vera með umsjón á 1. ári í kennslu. 
„Ég gerði mér ekki grein fyrir því að þetta væri svona rosalega mikið. Og 
ég er engan veginn að anna þessu, bara út af vankunnáttu.“ 

Sem list- og verkgreinakennari sem hefur ekki umsjón með bekk, 
hefur Ragna lítil samskipti við foreldra. Hún segist stöku sinnum fá 
tölvupóst frá foreldrum en samstarf sé annars mjög lítið. 

Arna ræðir um vinnuálag en henni finnst það ekki vera íþyngjandi 
þáttur starfsins. Hún segist vera skorpumanneskja og haga vinnu sinni 
eftir því, vinna hratt og mikið þegar hún sé „í stuði.“ Henni finnst mikill 
tími fara í að undirbúa kennslu, hvernig eigi að nálgast námsefnið og gera 
áætlun fram í tímann:  

Það náttúrulega flýtir fyrir seinna. Mér finnst ég alltaf þurfa 
að undirbúa mig fyrir tíma. Ég eyði bara miklum tíma í það, 
af því að þá einhvern veginn líður mér miklu betur. 

Gréta segir: „Mér finnst þetta rosalegt álagsstarf! Alveg bara, fólk 
gerir sér engan veginn grein fyrir því hvað þetta er svaðalegt! Sko, ég var 
bara komin í þrot, gjörsamlega komin í þrot. Ég var bara að drukkna, ég 
var bara að kafna ...“ 

Þannig lýsir Gréta álagi af kennslu, undirbúningi, fundum, nám-
skeiðum og öðrum starfsþáttum sem hvolfast yfir nýútskrifaðan kennara. 
Hún segist hafa byrjað á því að fara í skólann á sunnudagsmorgna til að 
vinna og segir: „Ég gerði það aðeins fyrst, ég gerði það aðeins fyrst, jú. 
Sérstaklega líka af því að þá voru börnin mín að horfa á sjónvarpið og þá 
skaust ég.“ Annars segir hún að sér hafi tekist nokkuð vel að skilja þarna 
á milli en henni finnst undirbúningurinn hafa tekið mjög mikið af tíma 
sínum. 
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Þóra leggur eftirfarandi til málanna um vinnuálag: 

Fyrst fannst mér það rosa mikið. Ég fór alltaf með vinnuna 
heim, alla daga, alltaf. Það var bara þannig ... ég sat bara við 
tölvuna allan daginn eftir að ég kom heim. Samt var ég búin 
að vera með bækurnar yfir sumarið af því að ég vissi hvað 
ég var að fara að gera... 

Þóra segist vera vön því að hafa mikið að gera og hún hafi gefið sér 
allan þann tíma í undirbúning sem henni fannst hún þurfa. „... ég á ekki 
börn og ekki mann, þannig að ég gat það þarna, ég held að ég hafi verið 
heppin að því leytinu til. Ég hafði allan þann tíma sem ég þurfti ... mér 
fannst það ekkert mál.“ Þannig sinnti hún undirbúningi heima en segist 
hafa getað lokið yfirferð verkefna í skólanum á daginn. Þóra segir líka að 
sér finnist fundir oft heldur langir og segist trúa því að oft væri hægt að 
ræða mál á mun skemmri tíma.  

Hvað varðar undirbúning fyrir kennslu finnst Rögnu hún oftast hafa 
nægan tíma til hans. Hún nefnir síðan vinnu í kringum námsmat hjá 
miklum fjölda nemenda: 

... mér fannst þetta rosalega mikið og erfitt, þar sem ég var 
að gera eitthvað sem ég hafði aldrei gert áður, ég vissi 
eiginlega ekkert hvað ég var að gera ...  

Hún segist hafa farið á stjá og rætt við umsjónarkennara um hvernig 
þeim fyndist sanngjarnt að meta nemendur:  

... og þegar ég var búin að mynda mér einhverja skoðun út 
frá því hvað ég heyrði umsjónarkennara segja, þá bara settist 
ég niður og hugsaði ... ég varð að gera þetta einhvern veginn 
en mér persónulega datt ekki í huga að tala við aðra 
verkgreina- eða sérgreinakennara. 

Af öðrum álagsþáttum nefnir Þóra allar þær greiningar sem kennarar 
þurfi að vinna og hún hafi alls ekki áttað sig á: „Já, þessir listar allir. Þetta 
er bara alveg þvílíkt. Mér fannst rosa erfitt að byrja á þeim. Þegar ég var 
að gera þá í fyrsta skipti, ég var alveg bara – mér fannst það mjög erfitt.“ 
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Þóra nefnir einnig einstaklingsmiðun náms sem álagsþátt. Hún segist 
vera með mjög breiðan hóp þegar hún horfir á getu hvers einstaklings. 
Hver sé með sína námsbók og það sé mikið verk að halda utan um hvern 
og einn. Hún segir að oft sé einnig erfitt að „tækla“ erfiða nemendur og 
þá reyni á agastjórnun. Í því sambandi segist hún hafa nýtt sér reynslu 
sína frá íþróttaþjálfun.  

 Ragna nefnir fyrst hvað henni hafi fundist nemendafjöldinn mikill en 
hún kennir 4.-10. bekk:  

Þetta eru náttúrulega margir bekkir og þannig og einhverjir 
árgangar eru erfiðari en aðrir og þetta var pínu erfitt á tíma-
bili að sko bara – af því að þetta voru svo rosalega margir 
nemendur. Bara guð minn góður - á ég eftir að endast 
veturinn hérna, svona sko? Mér fannst vera svo mikið kaos á 
sumum bekkjum.   

Það tók langan tíma að reyna að muna nöfn og kynnast nemendum. 
Ragna nefnir einnig fjölda í hverjum bekk en hún segist vera með upp 
undir 30 krakka saman í tíma. Hún segist líka oftast vera ein í kennslu-
stofunni en í einum árgangi sé stuðningur með nemendum sem þurfi 
aðstoð. Þessi umgjörð um kennsluna finnst henni vera mesti álags-
þátturinn.  

Gréta segir að samskipti nemenda í bekknum geti líka reynt verulega á 
hæfni og þolinmæði kennarans:  

... ef koma einhverjar deilur upp ... ef tveir, þrír koma inn úr 
frímínútum allir grátandi, það er bara sko ... og hvað á ég þá 
að gera við öll hin 22 sem eru að bíða – og nenna ekki að 
bíða mjög lengi og allt fer í kássu. Þú veist, hvað á ég að 
gera? Ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera.  

Arna lýsir því hvernig hún fylgdi stundatöflunni samviskusamlega í 
fyrstu en fann svo þörfina fyrir að gefa vissum verkefnum meiri tíma en 
hún hafði áætlað og þá hafi hún ákveðið að fresta einu verkefni til að geta 
lokið við það sem nemendur voru að fást við. Hún segist hafa verið 
ánægð með að stíga yfir þennan þröskuld og það hafi aukið henni 
sjálfstraust. „... að stíga bara út úr stundatöflunni og halda áfram með 
verkefnið....“ 
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Fyrsti veturinn er annasamur. Undirbúningur tekur mikinn tíma hjá 
öllum og foreldrasamstarfið veldur kvíða. Fundir, einstaklingsmiðun og 
samstarf við aðra fagaðila tekur líka mikinn tíma hjá kennurum sem alltaf 
hafa óþrjótandi verkefni við undirbúning kennslu.  

4.1.6 Kennaranám – fræði og vettvangur 

Arna byrjaði í kennaranámi þegar hún var komin nokkuð yfir tvítugt og segir:  

...það sem ég held hreinlega að hafi gert mest fyrir mig í 
þessu námi er að ég lærði einhvern veginn svo mikið að 
þekkja sjálfa mig, einhvern veginn þroskaðist svo mikið sem 
manneskja ... þú ert bara alltaf að ígrunda eitthvað og skoða 
sjálfa þig ... Ég veit það bara að ég þroskaðist gríðarlega á 
þessum tíma. 

Arna segir að sér finnist ýmislegt vanta í kennaranámið. Nauðsynlegt sé að 
allir kennaranemar fari í gegnum sama grunn, t.d. í námssálarfræði og 
lestrarfræði. Henni finnst hins vegar þörf á því að geta sérhæft sig meira á sínu 
sviði og bætir við að ef til vill standi það til bóta með breytingum á skipulagi 
kennaranáms í meistaranám. Arna heldur áfram og segir: 

Ég held ég segi bara guði sé lof fyrir æfingakennsluna ... þá 
allt í einu fattaði maður hvað maður var búinn að læra 
gríðarlega mikið eða hvað maður var, þú veist, eða hverju 
maður bjó yfir. Þó maður væri alltaf að læra eitthvað 
spennandi, þá náði maður ekkert að tengja það fyrr en maður 
fór að nota það.  

Arna segist oft hafa hugsað um þann tíma sem hún var í æfinga-
kennslunni og hvað hann hafi hjálpað sér við að fóta sig á svellinu í starfi 
sínu í dag. Nú er hún komin til starfa og heldur áfram námi sínu þar: „... 
þegar maður er loksins farinn að koma því í verk sem maður var búinn að 
skrifa um og hugsa.“ 

Ragna hefur eftirfarandi að segja um kennaranámið:  

...Mér fannst þetta vera samtíningur úr hinu og þessu, 
einhvern veginn. Og ekkert endilega markvisst, stefnufast.... 
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Það var eiginlega vettvangsnámið sem kenndi manni mest 
og bara að vera inni í skólanum að kenna.  

Ragna telur einnig að tengsl háskóla og grunnskóla í kennaranáminu 
séu ekki nógu mikil. Hún ræðir fyrirkomulag vettvangsnáms og hvernig 
því sé best fyrir komið: 

Það má alltaf rökræða hvort það sé rétt að hafa vettvangsnám 
jafnt yfir allt námið eins og er gert fyrir sunnan eða svona bara, 
þú veist, skella þessu á í restina.... Ég þekki ekki muninn, ég hef 
ekki prufað hitt en mér fannst þetta rosalega skemmtilegur tími ... 
maður kynnist grunnskólanum allt öðruvísi en ef maður er að 
koma í litlum skömmtum.  

Ragna segir að fræðilegur hluti námsins komi ekki oft upp í hugann í 
starfinu í vetur. Þó séu auðvitað undantekningar á því og nefnir til dæmis 
fjölgreindakenninguna og segist alltaf hugsa um hana annað slagið: „Það 
sem nýtist mér úr náminu er andlegur þroski, held ég. Ég held að það sé 
bara málið.“ 

Gréta horfir líka til baka og rifjar upp námsárin og hvað nýtist best. 
„Kannski bara einhver svona verkefni eða – já, eitthvað praktískt. Jú og 
svo kannski, þegar maður fer að hugsa um svona fyrirlestra þar sem voru 
svona svolítið heimspekilegar umræður.“ Síðan eru þættir í náminu sem 
hefði þurft að leggja meiri áherslu á. Þar nefnir Gréta fyrst meira nám 
innan grunnskólans: 

Ég held að það ætti kannski að vera miklu lengra, sko, - 
æfingakennslan. Já og koma svo aftur inn, þess vegna bara 
eftir ár. Já, maður ætti að koma inn aftur eftir einn vetur og 
taka einn vetur í skóla og fara yfir allt þetta sem gerðist og fá 
að tala við fræðingana og spá og spekúlera ... ég hefði svo 
verið til í það að fara aftur í skólann núna, þó að það væri 
ekki nema eina önn og bara fá aðeins að pústa og viðra þessi 
mál – og fá einhver svör. 

Gréta bendir á fleiri hagnýta þætti sem mættu hafa aukið vægi. Það er 
t.d. agastjórnun og hvernig eigi að taka á agavandamálum. Eins nefnir 
hún að það hefði auðveldað fyrstu vikurnar í kennslu að hafa kynnst 
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Mentor, sem kennarar nota mikið í skipulagi, námsmatsvinnu og 
samskiptum: „En svo að fara að nota þetta hér. Ég var alltaf að spyrja. 
Þetta var svo óþægilegt. Getur þú kennt mér þetta, getur þú kennt mér á 
þetta. Maður var hættur bara að þora – kunna við að spyrja.“ 

Þegar Þóra hóf sitt kennaranám kom henni það á óvart hvað það voru 
lítil tengsl við grunnskólana, til dæmis á 1. ári: „Við fengum að fara, held 
ég, einn dag inn í skólana og það er bara, allavega að mínu mati, allt of 
lítið, vegna þess að sumir eru kannski alveg ákveðnir í því að þetta sé það 
sem þeir ætla að gera en síðan eru aðrir sem eru kannski ekki alveg vissir 
og fá ekki að prófa.“ Þóra er hins vegar mjög ánægð með langa lotu á 
vettvangi og í æfingakennslu á 3. ári en segir að það sé allt of seint að 
komast að því þá hvort kennarastarf henti manni eða ekki.  

Grunnskólaáfangarnir, þar sem til dæmis var farið í gegnum námsmat 
og kennsluaðferðir hafa nýst Þóru vel í starfinu og eins segir hún að 
vettvangsnámið og það að fylgjast með reyndum kennara að störfum hafi 
verið mjög gagnlegt. 

Þóra segir að „þegar maður hugsar til baka þá er ekki verið að kenna 
þér að verða kennari.“ Þá er hún að vísa í hagnýta þætti eins og 
foreldrasamstarf og hvernig eigi að taka á agamálum. Þóra bendir einnig 
á að reynsla hennar úr íþróttaþjálfun hafi hjálpað henni meira við að taka 
á hegðunarerfiðleikum nemenda en kennaranámið. Þess vegna sé svo 
mikilvægt að nemar fái að fara sem mest út í skólana til að læra að takast 
á við raunveruleikann sem þar er.  

Skipulag vettvangsnáms er viðmælendum mínum ofarlega í huga, 
kostir og gallar við ólíkar leiðir. Áhersla á aukið vægi valgreina og 
hagnýtra þátta, eins og agastjórnurnar. 

4.1.7 Markmið og framtíðaráform 

Arna segir að „fyrsta markmiðið [sé] það að standa uppi lifandi eftir 
veturinn.“ Hún segir að annars séu markmiðin með nemendur ein-
staklingsbundin, að „ná árangri með hvern og einn.“ Arna segist hafa 
heyrt það í gegnum tíðina að fyrsti vetur í kennslu sé erfiður en hún á 
góða vinkonu sem segir að þetta sé ekkert mál og hún trúir henni. Arna 
segist hafa farið í kennaranám til þess að starfa við kennslu, það hafi 
alltaf verið meiningin. Hún segist einnig sjá fyrir sér framhaldsnám innan 
kennslugeirans í framtíðinni. Það komi hins vegar bara í ljós hvort hún 
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verði þreytt á grunnskólanum og fari eitthvað annað: „En þegar ég kem 
inn í skóla og er nálægt krökkum þá er ég komin í feelinginn sko.“  

Þóra segir að markmið hennar sé fyrst og fremst það að geta kennt 
þannig að nám fari fram hjá nemendum hennar og að þeir læri. Hún setur 
sjálfri sér það markmið að vera sanngjarn kennari, reyna að koma til móts 
við sem flesta og þarfir einstaklingsins: 

Ég tengi þetta mjög mikið í íþróttir, mína reynslu ... við 
þurfum að hafa reglur en ekki of margar, ... þú þarft að vera 
sveigjanlegur ... ég svona reyni að þræða þennan gullna 
meðalveg ... og koma til móts við þeirra þarfir – og mínar 
eigin auðvitað. Maður má ekki heldur ganga fram af sér. 

Þóra segist líta á kennslu sem sitt framtíðarstarf. Henni þykir vænt um 
nemendur sína og vill að þeim gangi sem best. Hún býr líka í hverfinu og 
hittir krakkana því oft utan skóla. Þá finnur hún fyrir því að vera 
kennarinn utan vinnu. Hún passar sig á því að vera með hjálm á skíðum 
og á hjóli og er sér meðvituð um að hún sé fyrirmynd – en tekur fram að 
hún vilji skilja á milli kennarans og persónunnar. Hún vill bara fá að vera 
Þóra utan vinnutíma.  

Þóra segist vel geta hugsað sér að fara í framhaldsnám og þá gjarnan 
eitthvað sem tengist áhuga hennar á íþróttum en framtíðin leiði í ljós hvað 
verði í þeim efnum.  

Gréta leggur áherslu á umhyggju gagnvart nemendum: „Mér finnst 
vænt um þessa krakka og maður vill virkilega gera eitthvað fyrir þá.“ 
Henni finnst að það þurfi einhvern svona „móður Theresu þankagang“ í 
kennarastarfið: „Maður kynnist krökkum sem eru svo mikil efni, miklir 
námsmenn en kannski, bara því miður, heimilisaðstæður eða annað, halda 
ekki við þau, engan veginn. Þetta eru einhvern veginn krakkarnir sem 
halda í mann. Þessi hópur.“ Hún segir að henni hafi þó ekki tekist að haga 
kennslunni eins og hún helst hefði viljað og finnur þar fyrir reynsluleysi 
sínu. Hún er hrifin af hópvinnu og segir að sér finnist skemmtilegast að 
vinna á þann hátt með nemendum: „Ef ég veit að allir eru að vinna, þá 
finnst mér það svo gaman, því þá veit ég að öllum líður vel.“ 

Eftir þennan vetur mun Gréta hætta störfum við skólann og flytja aftur 
nær heimahögum og ætlar að sækja aftur um kennslu. Hún segir að 
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veturinn hafi verið „... bara ofboðslega töff.... Þetta var bara mjög erfitt. 
Og ég búin að vera hryllilega ein – ofboðslega fegin að komast heim.“ 

Hún veltir ýmsum framtíðarmöguleikum fyrir sér, til dæmis að afla sér 
frekari menntunar og styrkja sig þannig í starfi sínu. Hún segist einnig vel geta 
hugsað sér að prófa annars konar kennslu innan grunnskólans en 
umsjónarkennslu með bekk og nefnir heimilisfræðikennslu sem áhugasvið.  

Ragna ræðir um markmið í kennslunni, bæði markmið í vinnunni með 
nemendum og persónuleg markmið. Hún segir:  

Það er tvennt sem kemur strax upp í huga minn. Í fyrsta lagi 
vil ég ná til minna nemenda. Finna einstaklinginn þar sem 
hann er og vinna með honum að settu marki. Mér finnst 
þetta skipta mjög miklu máli þar sem enginn er eins en allir 
hafa sínar vonir og væntingar - og því má alls ekki gleyma ... 
ég vil vera vel skipulögð og með góða yfirsýn yfir það sem 
ég tek mér fyrir hendur.  

Ragna segir að hún sé alveg til í að gera kennslu að framtíðarstarfi, 
enda finnist henni mjög gaman að vinna með börnum – „starfið heldur 
manni ungum.“ Hvað varðar frekara nám segist hún alltaf vera með það í 
huga og hún sé reyndar alltaf að skoða þann möguleika, bæði hérlendis 
og erlendis. 

Allir viðmælendur mínir sjá kennslu fyrir sér sem framtíðarstarf og 
geta hugsað sér frekara nám sem gæti styrkt þá enn frekar í starfi.  

4.1.8 Samantekt 

Aðstæður viðmælenda minna, þeirra Örnu, Grétu, Rögnu og Þóru eru 
ólíkar og það er upplifun þeirra af upphafi kennsluferilsins líka.  

Arna kennir við fámennasta skólann af þeim stöllum og hún er sú sem 
upplifir mestan stuðning í starfi sínu, sérstaklega frá skólastjórnendum. 
Ragna og Þóra eru líka ánægðar í sínum störfum en þær virðast ekki finna 
fyrir sömu nánd og stuðningi og Arna. Þær lýsa báðar góðum móttökum í 
skólum sinum. Þóra hefur haft vissan stuðning af leiðsagnarkennara 
sínum, sem hún þekkti áður og segist alltaf geta leitað til hans en samstarf 
Rögnu og leiðsagnarkennnara hennar er nær ekkert. Gréta er sú sem hefur 
upplifað mestu erfiðleikana og lýsir mikilli einsemd. Líðan hennar hefur 
verið slæm og jafnvel haft áhrif á sjálfsmynd hennar í starfi.  
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Þrátt fyrir ólíka reynslu telja þær allar að góður og markviss 
stuðningur á fyrsta ári sé nauðsynlegur. Mér finnst reynsla þeirra af 
fjarlægð skólastjóra í daglegu starfi einnig vera verulegt umhugsunarefni 
og benda til þess að skólastjórar þurfi að taka stöðu sína og hlutverk til 
vandlegrar íhugunar.  

4.2 Kennarar sem hafa hætt kennslu í skólanum sínum 

Vala var grunnskólakennari. Hún kenndi við grunnskóla í 6 vetur en hætti 
þá störfum, fór í myndlistarskóla og að því námi loknu fór hún í kennslu í 
framhaldsskóla. Sif er einnig grunnskólakennari og hefur unnið sem 
slíkur í 4 ár. Nú er hún hins vegar hætt störfum við skólann sinn og veit 
ekki alveg hvað tekur við þegar nýtt skólaár hefst að hausti. Þær Sif og 
Vala voru ekki við nám við sama háskóla og hafa því nokkuð ólíka 
reynslu af skipulagi kennaranáms.      

4.2.1 Náms- og starfsval 

Eftir stúdentspróf var Vala óákveðin um hvert skyldi stefna. Hún prófaði 
að vinna ýmsa vinnu í eitt ár. Hún vann á sérfræðistofnun þar sem hver 
vann á sinni skrifstofu og fannst það heldur einmanalegt. Síðan starfaði 
hún í vinnuskóla sem verkstjóri með krökkum í sumarvinnu: „Mér fannst 
það gaman – með unglingunum. Þannig að ég ákvað þetta bara. Svo 
fannst mér gaman í skóla.“ 

Sif ákvað að hefja kennaranám eftir að hafa fylgst með tveimur 
börnum sínum, á ólíkum aldri hefja nám í nýjum grunnskóla. Hún segir 
að í þeim skóla hafi verið unnið mikið mannræktarstarf og heillaðist af 
starfi stjórnenda og þeim skólabrag sem ríkti í skólanum: 

Mér leið svo vel þarna og maður sá að fólkið var að vinna að 
þessu sameiginlega marki, að hlú að börnum og fræða þau. 
Og ég hugsaði með mér: Vaáá!  - ég gæti hugsað mér að 
vinna hér.  

Hún lét ekki sitja við orðin tóm og dreif sig í kennaranám við fyrsta 
tækifæri og lauk því þegar hún var fertug.   

Það er því mannlegi þátturinn, samvinna við börn og fullorðna sem 
togaði bæði í þær Sif og Völu þegar þær völdu sér háskólanám, ákváðu 
að gerast kennarar og sækja um vinnu sem slíkir.  
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4.2.2 Fyrstu dagarnir í starfi 

Vala var ákveðin í því að fara að kenna að námi loknu og var full 
sjálfstrausts. Hún tók við nemendum á yngsta stigi í umsjónarkennslu og 
segir að það hafi verið „dálítið átak.... Agastjórnunin var efiðust, að fá 
þau til að láta að stjórn.“   

Hún var mjög ánægð með samstarfskennara sína og henni fannst 
samvinnan vera mjög lærdómsrík. Nemendur og foreldrar tóku henni 
einnig vel og hún var ánægð í starfi: 

En ég held að það finnist öllum erfitt að byrja - eftir Kennó. 
Maður var svo þreyttur eftir daginn ... gjörsamlega úrvinda 
... að maður þurfti bara korters hugleiðslu eftir að maður 
kom heim með grafarþögn.    

Að námi loknu sótti Sif um kennslu í skóla þar sem starfsáherslur 
minntu hana á margt sem hún hafði heillast af í skóla barna sinna. Hún 
var áhugasöm og það var vel tekið á móti henni. Kennarinn sem hún var 
að leysa af lét hana hafa ýmis gögn og upplýsingar um skipulag og hún 
segir að það hafi komið sér vel af stað með allan undirbúning.  

Svo byrja ég að hausti, áður en kennaradagarnir byrja, 
vinnudagarnir. Ég er búin að vinna í viku uppi í skóla, bara 
að tileinka mér hvar hlutirnir eru og hvernig þetta er og svo 
byrjar vinnuvikan - undirbúningur.  

Hún var ánægð með fyrstu skóladagana sem einkenndust mikið af 
ýmsum námskeiðum og fræðslufundum. Hún segir jafnframt: „... mér hefur 
þótt vanta meiri tíma þar sem ég fengi bara frið til að undirbúa mig.“ 

Þær stöllur lýsa því að það það hafi verið nokkurt átak að byrja 
kennslu, mikil vinna og þreyta en þær bjuggust við mikilli vinnu í upphafi 
og tóku henni sem eðlilegum hluta starfsins.  

4.2.3 Samstarf og stuðningur 

Vala segir að sér hafi gengið vel að komast inn í kennarahópinn. Það hafi 
verið þægilegt andrúmsloft í skólanum og henni hafi liðið vel. 
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Sif segir sömuleiðis að sér hafi gengið vel að komast inn í hópinn og 
henni leið vel í spjalli á kaffistofunni. Hún minnist á námsráðgjafa sem hafi 
verið henni innan handar í byrjun og leiðbeint henni þegar á þurfti að halda.  

Við ræðum um leiðsagnarkennara og Vala segir að hún hafi fengið 
slíkan þegar hún byrjaði að kenna:  

Mig minnir að ég hafi ekki nýtt mér þetta mikið.... Kannski 
var þetta bara ekki nógu markvisst. Þetta var bara, eitthvað 
svona, sett á og svo var ekki hugsað svo mikið um það.  

Annars segir Vala að samkennarar hafi reynst sér vel: „Þetta voru þrír 
bekkir í árgangi og það var nú kannski það sem maður lærði mest af – að 
vinna með fólkinu í árganginum.“ Svo er það auðvitað reynslan á 
vettvangi og æfingin sem er góður kennari og Vala heldur áfram: 

Ég held sko, maður lærði kannski bara mest af reynslunni. 
En ég man að mér fannst undirstaðan úr Kennó ekki duga í 
þetta. Já, bara að fá þau til að byrja og til að hætta og láta 
þau vita að maður sé sá sem stjórnar – fá aðferðir til þess. 

Þegar Vala var búin að kenna í ein tvö ár tók hún þátt í að vinna 
verkefni með kennara úr háskólanum og lærði mikið af því. Þetta 
verkefni nefnir hún sem dæmi um markvissan og góðan stuðning: 

En það nýttist ... rosalega vel þegar ég var í þróunarverkefni 
með kennara úr háskólanum. Það var aðeins seinna sko, 
svona tveimur árum eftir. Það var flottur stuðningur. Þá var 
hann að gera rannsókn á því hvernig kennarar lærðu nýja 
kennsluaðferð, þannig að hann kenndi okkur hana og 
fylgdist með þegar við vorum að kenna hana og var síðan 
með viðtöl strax eftir tíma, þannig að hann gat rætt 
raunveruleg atvik og hvernig ég átti að bregðast við þessu og 
hvernig ég átti að ... maður lærði að skipuleggja kennsluna á 
svona markvissan hátt, það bara skilaði árangri!  

Hún segir að þetta hafi verið afar lærdómsríkt ferli og það besta við það 
hafi verið stuðningurinn sem fylgdi verkefninu, viðtöl eftir kennslustund.  
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Sif fékk leiðsagnarkennara í byrjun en samstarf þeirra gekk ekki upp. 
Þau kenndu á sama aldursstigi og þetta var reyndur kennari en „ ... hann 
var ekki jákvæður ... og hann var ekki hughreystandi eða hvetjandi.“ Sif 
segir að þau hafi ekki náð saman og eflaust hafi þau bæði átt sinn þátt í 
því. Þau settu niður fastan viðtalstíma í upphafi: 

...þegar hann kom alltaf yfir til mín fyrst, þá var ég bara, 
hafði ég bara nóg að gera í mínum undirbúningi og var ekki 
með neinar spurningar eða eitthvað. En svo seinna kom það 
– og þá var samstarfið okkar eiginlega dáið. Þá var þessi tími 
eiginlega horfinn.    

Sif segir að það sé líka spurning hvort stuðningur eigi að vera svona 
mikill í upphafi skólaársins. Hugsanlega væri betra að hann kæmi seinna, 
til dæmis þegar nýliðinn væri búinn að kenna í svona þrjá mánuði, jafnvel 
síðar. Sif sér fyrir sér að hægt væri að skipuleggja hlutverk leiðsagnar-
kennara með öðrum og skilvirkari hætti og segir:  

Mér fyndist vitlegra að hafa ekki einn leiðsagnarkennara. Að 
hafa þá tvo eða þrjá og vinna saman í teymi. Og ekki að 
hittast í hverri viku, heldur hittast í klukkutíma einu sinni í 
mánuði og hafa þá bara kaffi og rúnstykki.  

Hún segir líka að þegar leiðsagnarkennararnir séu tveir eða þrír geti 
verið kostur að þeir séu ólíkir – „því fjölbreyttari, því betra.“ Annars 
finnst henni nauðsynlegt að leiðsagnarkennari búi að „ ... innsæi. Sé annt 
um starfið – sitt – og um að manneskjan plumi sig í starfi.“ 

Sif segist hafa verið dugleg við að leita til annarra kennara og viljað 
leggja sig fram um að læra af þeim. Hún átti líka gott samstarf við annan 
nýjan kennara sem hafði útskrifast um leið og hún. Þó að þau kenndu á 
ólíkum aldursstigum ákváðu þau að vinna saman, nýta hvort annað og 
gagnrýna til góðs: 

Og það var yndislegt. Ég gleymi aldrei fyrsta skiptinu sem 
hann var hjá mér og hann sagði: „Sif, af hverju sinnirðu 
alltaf þeim sem kalla á þig en ekki þeim sem rétta upp 
hönd?“ „Ha“ sagði ég, „geri ég það?“ „já, Bára er búin að 
rétta upp hönd hérna meiri partinn af tímanum og þú sinnir 
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henni ekki en strákarnir sem arga og garga í kringum hana – 
þú sinnir þeim.“  

Sif segir að síðar hafi jafningjastuðningur verið skipulagður í skólanum en 
hún hafi farið víðar og leitað eftir fyrirmyndum hjá kennurum: 

...en ég gerði miklu meira en þennan eina sem ég átti að 
gera, bara af því að ég þurfti á því að halda að sjá hvernig 
hinir gerðu hutina. Bara spurði: „Má ég koma og vera hjá 
þér, má ég sjá hjá þér ... ?“ 

Svo virðist sem helstu vonbrigði Sifjar í kennslunni hafi verið skortur 
á samstöðu kennara í unglingadeildinni, bæði þegar kom að því að taka á 
agamálum og að gera námslegar kröfur til nemenda. Þegar hún ræddi á 
fundum að henni fyndist ekki ganga nógu vel fannst henni hún tala fyrir 
daufum eyrum og fá lítinn hljómgrunn. 

Henni finnst karlkennararnir lítið bregðast við þegar ekki gengur nógu vel:  

Og unglingsstrákar hafa annað hegðunarmynstur við karl-
kennara en við kvenkennara. Og ég efast ekki um að það er 
nokkurn veginn rétt hjá Þresti að þeir, yfirhöfuð, haga sér 
betur – en þessir sem eru – út yfir öll mörk hjá mér þeir eru 
líka á mörkum hjá honum. Kannski ekki jafn ýkt en hann 
hefur þurft að taka á þeim, þannig að það er viss afneitun í 
gangi þegar kemur að unglingafundi og það þarf ekkert að 
gera. Það er afneitun. 

Sif tekur fram að henni finnist mjög nauðsynlegt að hafa bæði karl - 
og kvenkennara í skólanum: 

Við eigum örfáa, góða karlkennara. Og ég elska þá. Og mér 
finnst mjög mikilvægt að hafa þá í grunnskólanum og ég vil 
fá fleiri.... En mér hefur þótt vont að ala upp heila 
unglingadeild með tveim, þrem karlmönnum sem vilja 
ekkert hlusta og segja bara „Ég á ekki við þennan vanda að 
stríða og láttu mig vera.“        
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Sif hefur áður lýst því að hún hafi viljað sækja í smiðju reyndari 
kennara og læra af þeim. Á deildarfundum vildi hún líka ræða erfið mál 
og fá ráðleggingar og segir: 

En mín upplifun á þeim fundum var [að] það eru allir búnir 
að fá nóg. Klukkan er að verða fjögur, ætlarðu ekki að fara 
að hætta þessu veseni, ég á að vera mætt annað. 

Þegar skólastjóri boðaði til hertra aðgerða í agamálum á fundi með 
unglingadeildarkennurum fannst Sif að þær misstu marks af því að 
kennararnir voru ekki tilbúnir til að fylgja þeim eftir: 

... en ég hlýddi bara. Það var búið að segja mér hvað ég ætti 
að gera.... Agamálin voru alveg komin út úr kortinu með 
þennan hóp og ég hlýddi þessu... og þau voru ekkert óþægari 
hjá mér heldur en annars staðar og ég var eins og grenjandi 
ljón á fundum og ég sagði: „Hvað er að ykkur – því eruð þið 
ekki að gera eins og hann sagði okkur?“... en þau höfðu bara 
engin svör.... Og þar með var ég - það var eins og það væri 
gefið veiðileyfi á mig.... Og skólasamfélagið, kennararnir, 
þögðu og sögðu ekki neitt. 

En er Sif of samviskusöm og skipulögð gagnvart kennslunni? 

Nei ... ég lærði það á fyrsta ári að það borgar sig að koma 
illa undirbúin og vel upplögð, frekar en vel undirbúin og illa 
upplögð og ég get alveg unnið fyrir aftan bak – stundum. En 
það er sumt sem ég trúi á sem ég er ekki tilbúin til að gefa 
mér eða öðrum afslátt með... 

Sif segist hafa fengið aðstoð frá kennsluráðgjafa á 3. ári í kennslu og 
segir að það hafi reynst henni mjög vel hvað varðaði kennslufræði og 
vinnulag. Hún hafi hins vegar ekki getað unnið með eigin sjálfsmynd og 
líðan í þessu samstarfi: „... einhvern veginn er dagurinn bara fullur af 
verkefnum og maður er ekki svo mikið að spá í sjálfsmynd [sína] sem 
kennara fyrr en hún er hrunin.“ Þegar Sif er svo að gefast upp á 4. 
kennsluári sækir skólastjórinn aftur um samskonar aðstoð. Það fannst Sif 
ekki rétt leið og óskaði frekar eftir aðstoð innan skólasamfélagsins, frá 
einhverjum sem þekkti hana, þekkti nemendur og skólasamfélagið sjálft. 
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Það var þó ekki hægt að koma því við. Því eins og Sif segir: „Það er 
enginn aflögufær.“ Það varð því úr að skólastjóri sótti um aðstoð 
kennsluráðgjafa í nóvember en í mars hafði aðstoðin ekki enn borist. 

Vala nefnir hlut foreldra í stuðningi við kennara og segist hafa átt 
ágætt samstarf við foreldra í bekknum sem hún byrjaði að kenna. Það 
gekk vel og hún segist hafa fundið stuðning frá foreldrum ef hún hafi 
þurft að taka á einhverjum málum.  

Þegar hún tók svo síðar við öðrum bekk í skólanum upplifði hún hins 
vegar foreldrasamskipti sem reyndust henni erfið. Þetta var mjög erfiður 
bekkur og enginn var sáttur við stöðuna eins og hún var. Hvorki Vala og 
samkennarar hennar né foreldrar: 

Það gekk náttúrlega voðalega illa og foreldrar vissu það. – 
Og þeir héldu fund, án þess að boða mig til þess að tala um 
þetta í skólanum.... Þeir halda náttúrlega að þeir séu að gera 
– þeir vita bara ekki hvað þeir gera mikið ógagn með þessu. 
Þeir eru að skemma traust! 

Vala segir að hún sé varla enn búin að fyrirgefa foreldrinu sem sagði henni 
frá því að þeir hefðu haldið þennan fund. Henni sárnaði það mjög og segir: 

Af því að maður var náttúrulega vakinn og sofinn – og 
reyndi  - og var bara úttaugaður af þessari vinnu og það var 
ekki neitt þakklæti – bara vanþakklæti. Ætli það sé ekki það 
sem gerir að maður brennur upp. Það vantar umbun.  

Sif hefur verið umsjónarkennari og þess vegna átt í miklum sam-
skiptum við foreldra. Hún segir þau samskipti yfirleitt hafa verið 
ánægjuleg: 

... það vefst fyrir mörgum umsjónin og foreldrasamstarfið og 
[að] lenda í foreldrum og svona. Ég er svo heppin ... að bæði 
er ég orðin þetta gömul, þannig að ég er ekki með foreldra 
sem eru eldri en ég, yfirleitt. Annað: Mér hefur gengið mjög 
vel í mannlegum samskiptum og yfirleitt þá næ ég foreldrum 
með mér, þó að ég þurfi að segja eitthvað leiðinlegt eða erfitt 
eða eitthvað svona...     
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Hún segir þó að þegar hún hafi farið eftir boði um harðari aðgerðir í 
agamálum hafi hún fundið fyrir óánægju foreldra, sérstaklega þegar aðrir 
kennarar hefðu ekki gripið til sömu ráða og hún. Þá hafi hún verið 
stimpluð sem ómöguleg.  

Vala ræðir um stjórnendur skóla og hún man eftir einu tilviki þar sem 
hún segist hafa átt samvinnu við skólastjóra um lausn á agamáli í 
samskiptum við erfiðan strák. Þá ræddu þau saman og settu upp plan – 
„eitthvert svona umbunarkerfi sem hann lagði til og ég notaði það og það 
virkaði. Það gekk vel.“ Annars segist hún ekki hafa þá upplifun að 
stuðningur við kennara væri mikið á borði skólastjóra: 

Það var bara einhvern veginn ekki í þeirra verkahring – þeir 
voru bara sko í peningastjórnun. En svo heyrði ég aftur í 
vinkonu minni fyrir sunnan [um aðstæður] sem við 
öfunduðum hana svolítið af. Þar var skólastjórinn – það var 
minni skóli – í sambandi við hana, alltaf tilbúinn.  

Vala fylgir þessum orðum betur eftir og segir:  

Þú veist, mér finnst að skólastjórnendur eigi að vera með 
kennarana sína í fyrsta sæti og síðan, þú veist, yfirvöld sín í 
öðru. Eða þú veist, peningamálin í öðru. Alveg eins og 
kennarar eru með nemendur sína í fyrsta sæti.... En svo 
þekki ég skólastjóra sem ég hef oft rætt um stjórnun við og 
hún er á svo allt annarri línu. Hún er á þessari línu sem ég 
var að tala um áðan. Hennar hlutverk er að hugsa um 
kennarana sína, fyrst og fremst.  

Vala segist ekki hafa fundið mikinn stuðning sjálf frá 
skólastjórnendum þegar hún lenti í miklum erfiðleikum með stóran og 
erfiðan bekk. Stjórnendur brugðust við vandanum og reyndu að leysa 
hann, t.d. með því að skipta tveimur stórum bekkjum árgangsins aftur í 
þrjá bekki eins og þeir höfu verið áður:  

En þá var bara skaðinn skeður – og þetta skánaði ekki mjög 
mikið.... Og ég held sko, eins og skólastjórinn hafi líka kennt 
mér um þetta, eða mér finnst eins og það hafi verið þannig. 
Og þegar ég fór síðan í nám haustið eftir, þá athugaði ég 
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hvort ég gæti fengið að vera með stöðuna í námsleyfi í eitt ár 
og hann vildi það ekki. Hann vissi ekki hvað hann var að 
missa góðan kennara. Því að nú veit ég ... að ég er mjög 
góður kennari (brosir) – þegar ég fór að vinna við aðrar 
aðstæður. Þannig að hann (hugsar sig um) – hann brást mér! 

Sif talar af virðingu og hlýju um skólastjórann sinn. Hún segir að hann 
sé „frábær manneskja“ og hún hafi séð hann „leysa úr erfiðum málum af 
varfærni og kærleika.“ En hún saknar hans: 

... mér finnst helvítis skrifborðið hans bara alltof stórt og allt 
of mikið af pappírum og allt of mikið af símtölum. Ég vil bara fá 
hann – standa upp frá þessu borði! Mig vantar faglegan leiðtoga! 
... Ég sakna þess enn að hann komi til mín og sjái mig og upplifi 
mig með sínum börnum og mínum börnum í skólanum okkar. 
Og ég get bara fengið tár í augun þegar ég hugsa til þess, því að 
þetta voru væntingarnar mínar.    

Sif segir að skólastjórinn hafi aðeins þrisvar sinnum komið inn í 
stofuna hennar á kennslutíma á þeim fjórum árum sem hún hefur verið í 
kennslu.  Hún segir einnig að þó að hann hafi mætt á fund og rætt um 
leiðir í erfiðum agamálum hafi hann ekki fylgt málinu eftir í frekari 
samvinnu við kennarana.  

Þegar Sif var að gefast upp í kennslu á 3. ári sagði hún að stjórnendur 
hefðu reynst henni vel: „Og það var svo gott líka ... að finna að þeir vilja 
hafa mig í vinnu...“ Erfiðleikunum var mætt með því að hliðra til og 
minnka stöðuhlutfall og það var mikil hjálp. Sif líkir hugsun skólastjórans 
við hugsun kennarans og væntumþykju hans gagnvart hverjum ein-
staklingi í bekknum sínum: „Mig langar til að hafa skólastjóra sem hefur 
sömu væntumþykju til mín sem starfsmanns hans.“ 

Sif og Vala sjá báðar kosti samvinnu við reynda kennara og voru 
dulegar við að ganga í smiðju þeirra og læra af þeim. Skipulag samvinnu 
við leiðsagnarkennara kom hvorki Sif né Völu að gagni. Báðar hafa þá 
upplifun að skólastjórar séu of önnum kafnir við skrifborðsvinnu. 

4.2.4 Kennaranám – fræði og vettvangur 

Sif er ánægð með nám sitt sem grunnskólakennari. Hún segir að það sé 
ekki margt sem hún hafi aldrei haft nein not fyrir en það sé erfitt að 
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skipuleggja fullkomið nám. Hún segist sérstaklega hafa nýtt sér val-
greinarnar sínar og einnig grunnskólafræðina. Hagnýt atriði, eins og að 
skrifa á töflu, komi sér líka vel þegar í starfið sé komið. Hún segist helst 
sakna meiri áherslu á bekkjarstjórnun, aga og samvinnu og segir aukna 
samvinnu háskóla og grunnskóla til bóta: „Ég hefði þurft á því að halda 
að hitta einstaklinga eins og þá sem eiga eftir að velgja manni undir 
uggum fyrr, til dæmis í tengslum við nám um agastjórnun.“ 

... við fengum að fara í heimsóknir og það var gaman ... en 
ég hefði alveg verið tilbúin [til] að vera eins og ættleidd af 
einhverjum skóla – og ég hefði fengið að vinna þar á föstu-
dögum ... í alvörunni ... en ég er að tala um að láta reyna á 
mann. Og við megum gera miklu meira af því. Hvernig er 
það með hárgreiðslunema og hvernig er það með hjúkrunar-
nema, verða þeir ekki að læra með því að gera ...? 

     Vala segist finna að ýmislegt sem hún hafi lært í kennaranáminu nýtist 
henni í list- og verkgreinakennslu í framhaldsskóla í dag og nefnir í því 
sambandi uppeldis- og kennslufræðina. Vala hefur nýlokið áfanga í 
hugmyndasögu:  

Og við vorum að læra aftur um John Dewey og þessa – og 
þá rifjaðist upp svona ýmislegt úr Kennó og þá gerði ég mér 
grein fyrir hvað það nám hafði gefið mér inn í kennsluna.... 
Eitthvað fór þarna inn í Kennó sem að ég hef verið að nota 
og ég hef kannski verið búin að gleyma hvaðan var. 

Þegar ég spyr hana hvort það sé eitthvað sem hún sakni úr kennara-
náminu svarar hún að bragði: „Ætli það sé ekki þjálfun bara – það þarf 
bara meira vettvangsnám sennilega.“ 

Þær Vala og Sif eru nokkuð ánægðar með kennaranámið og finnst það hafa 
nýst vel á vettvangi. Þær benda hins vegar báðar á nauðsyn meiri hagnýtrar 
þjálfunar og Sif kemur með tillögu um virkari tengsl við grunnskóla.  

4.2.5 Líðan og sjálfsmynd sem kennari 

Vala ræðir um upphaf kennslu sinnar í grunnskóla og segir að fyrstu árin 
hafi verið góð. Það gekk allt vel þar til sú ákvörðun var tekin að skipta 
árgangi í tvo hópa sem alltaf hafði verið í þremur. Vala hafði kennt einum 
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þriðja hluta hópsins veturinn áður og það hafði gengið vel en svo tóku 
erfiðleikar við þegar hópurinn stækkaði og margir nemendur áttu við 
einhverja erfiðleika að stríða. Hún segist hafa fengið leiðbeinanda með 
sér en upplifði það frekar sem aukið álag en aðstoð:  

[Við vorum] nánast alltaf tvær inni í þessum hópi en það var 
ekki gagn af henni. Hún talaði ekki sama mál og var ekki 
neitt menntuð ... tók kannski tvo, þrjá nemendur upp á sína 
arma og gat sinnt þeim alveg og varð vinsæl og ég varð 
óvinsæl. Þetta var alveg hryllilegt. 

Og Vala rifjar upp líðan sína og tilfinningar þessa daga:  

Þetta [var] bara hryllilega erfitt og gengu bara illa margir 
dagar í röð. Þú veist, ég var aldrei ánægð. Það var of stór 
bekkur, of þungur bekkur og of lítill stuðningur, held ég.... 
Ég tók allavega alveg algjörlega ábyrgðina á mig og kenndi 
mér algjörlega um allt sem miður fór.   

Vala hafði verið búin að ákveða að fara í frekara nám og segir: „Og 
þetta var síðasta árið sem ég kenndi þarna og það var ömurlegt að enda 
svona.... Ég hefði þurft áfallahjálp eftir þetta.“ Hún segist þó hafa getað 
rætt líðan sína við vinkonur innan skólans: 

En það var samt ekki nóg. Mér fannst ég ekki fá neina 
uppreisn æru. Ég kenndi mér algjörlega um – mér fannst mér 
hafa algjörlega misheppnast en ég er á því núna að það hafi 
ekki verið. En það var örugglega þá sem mér fannst það. 

Sif man eftir þeirri umræðu úr kennaranáminu að brottfall kennara sé 
mest á fyrstu þremur árunum og því sé mikilvægt að gefa sjálfum sér 
tækifæri og gefast ekki upp við fyrstu raun: 

... það var svo sterkt í mér ... þrjú ár! Nú fer ég að pluma 
mig, nú fer þetta að verða manneskjulegt, nú fer þetta að 
verða gott. Svo ... eftir að ég byrjaði í haust, þá komu nokkur 
svona atvik bara - tilfallandi - og það er eins og allar mínar 
varnir og allur minn styrkur hafi verið horfinn úr mér og ég 
bara brotna og brotna og brotna.     
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Vinkona Sifjar er hjúkrunarfræðingur og þær hafa rætt um hvernig 
tekið sé á móti nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum:  

... og þær fá að vera súkkat, bara eins og þarf. Og ég fór að 
hugsa um það – vá hvað það hefði verið gott að fá að vera 
súkkat og fá að sleppa fundi þegar ég átti allan undirbúning 
eftir fyrir næsta dag. Sko, ég veit vel [að] það er ekki þannig 
að það er einhver sem kemur og heldur í hendina á þér og 
segir: „Komdu, ég skal kenna þér þetta“ – en það mætti vera 
eitthvað aðeins meira í áttina að því. 

Sif ræðir um stuðning og sálgæslu fyrir kennara og segir: 

... við þurfum þetta, absolut! Ef ég mætti ráða, þá myndi ég 
hætta að að þrífa svona mikið ... ég skal gera það í sjálfboða-
vinnu eftir kennslu ... ef ég fengi til dæmis skólaliðana til að 
hjálpa til við kennslu, til að gera þetta og hitt sem er að-
hlynning að börnum og hætta þessum hreingerningum. Það 
fer fyrir brjóstið á mér! Ef það mætti svo ráða einn sál-
fræðing, bara einn!  

Þegar ég spyr Sif um líðan hennar og sjálfsmynd sem kennara segir 
hún: „Ég er búin að vera tapari, ég er búin að vera fórnarlamb, ég er búin 
að vera ofboðslega reið.“  

Vala og Sif lýsa báðar tilfinningu þess sem hefur mistekist og finnst 
að þær hafi átt sök á því að allt hafi ekki gengið upp. Báðar sakna 
stuðnings skólastjóra á tímum erfiðleika og finnst eins og þeir hafi 
brugðist þeim þegar þær þurftu mest á þeim að halda. 

4.2.6 Staðan í dag 

Vala er mjög ánægð í framhaldsskólanum og segir að sér líki sérstaklega 
vel: „Yndislegur vinnustaður og skemmtileg vinna. Ég hlakka til að fara í 
vinnuna á hverjum degi.“  

Núna segist hún meira vera að koma faginu sínu til skila og hún hafi 
nærri því haft samviskubit fyrstu vikurnar sem hún hafi verið að kenna – 
þetta hafi einhvern veginn verið svo auðvelt: „Ég gat farið út úr 
kennslustofunni og ljósritað og þegar ég kom til baka var bara allt í lagi.“  
Það sé ekki meiri stuðningur en í grunnskólanum – en verkefnið sé miklu 
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viðráðanlegra. Hún er ekki með umsjón með bekk og segir að það sé 
auðvitað mikið minna álag. Henni finnst starfsaðstæður framhaldsskólans 
líka mun betri en grunnskólans. Hún sé til dæmis aldrei með fleiri en 15 
nemendur í bekk og það sé samningsbundinn hámarksfjöldi í verk-
greinatímum. En saknar hún einhvers frá grunnskólanum? „Já, það er 
samvinnan. Hún er miklu meiri í grunnskólanum.“ Í framhaldsskólanum 
hugsar hver um sinn áfanga, undirbýr hann og kennir hann en faglegt 
samstarf er mjög lítið. En gæti hún hugsað sér að fara aftur í 
grunnskólakennslu? 

Mmmm! (hugsar). Ég - sko ég er svo sem ekkert mótfallin 
því, alls ekki. Því að mér finnst fagið kennsla svo heillandi 
en mér finnst bara voðalega gott að vera þar sem ég er.... Ég 
vil frekar vera þar sem ég er núna. Við getum orðað það 
þannig. Bara vegna bekkjastærða – og já – aðstæðna. Ég 
held bara að það sé miklu erfiðara fyrir grunnskólakennara  

Sif er í nokkuð öðrum sporum en Vala. Nú eru nær tveir mánuðir 
síðan hún hætti kennslu og hún segist vera að ná áttum á ný. Hún er 
ákveðin í því að nýta sér reynsluna til góðs: 

... þetta eru fjögur ár af minni starfsreynslu og vá, þvílík 
reynsla og ég sé það orðið sem fjársjóð. Að ég hef lært – lært 
af mistökum. Mín mistök og skólastjórans mistök og það er 
bara allt í lagi ... ég er ákveðin í að læra af þessari reynslu – 
þetta er starfsreynslan mín.    

Sif segir að það hafi samt verið erfitt að fara í skólann til að skila 
læknisvottorði, ræða við skólastjórann og hitta samstarfsfólkið aftur: 

En ég var alveg ákveðin í því ... þetta er búið að vera 
vinnustaður minn í fjögur ár, þarna er fullt af dásamlegu 
fólki og æðislegum krökkum og þetta er hluti af mínu lífi. 
Og ég skal geta farið þarna inn og fengið mér kaffisopa og 
talað við fólkið.  

Sif getur ekki hugsað sér að snúa til baka í sama skóla en hún vonar að 
hún eigi eftir að fá tækifæri til að vinna með krökkum á einhverjum 
vettvangi, hvort sem er innan grunn- eða leikskóla, sem kennari eða í 
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einhverju öðru starfi. Hún segist vera svolítið brotin í dag en hún er þess 
fullviss að önnur tækifæri bíði hennar þar sem hún geti byrjað á ný, 
reynslunni ríkari.  

Vala er sátt við stöðu sína í dag og vill gjarnan halda áfram vinnu 
innan framhaldsskólans þar sem henni finnast starfsaðstæður vera betri en 
í grunnskólanum. Sif vill líta á reynslu sína sem fjársjóð á leið til þroska  
og leggur áherslu á að hún vilji geta komið í skólann sinn og hitt allt það 
góða fólk sem hún kynntist þar.  

4.2.7 Samantekt 

Bæði Vala og Sif koma mér fyrir sjónir sem sterkir einstaklingar og þær 
vildu báðar gjarnan segja sögu sína og koma skoðunum sínum á framfæri. 
Þær vilja horfast í augu við það sem þeim fannst ekki ganga nógu vel í 
starfi þeirra sem grunnskólakennarar og læra af þeirri reynslu. Þær eiga 
bæði góðar og slæmar minningar úr starfi sínu en eiga það sameiginlegt 
að hafa hætt störfum í þeim skólum sem þær hafa starfað við, ósáttar. Ég 
skynja að það sé sú reynsla sem þeim finnst erfið, því það er nauðsynlegt 
að gera upp við fortíðina til þess að geta fagnað framtíðinni. Vala segir 
mér að hún vilji gjarnan koma reynslu sinni á framfæri og Sif segist vinna 
að því að líta sátt til baka.Vala horfir á reynslu sína úr nokkurri fjarlægð 
og sér heildarmyndina fyrir sér en reynsla Sifjar er ný og tengd ótal 
atvikum sem eru henni í fersku minni og hún er enn að vinna úr.      

4.3 Skólastjórar 

Í þessum kafla ræði ég við þrjá skólastjóra og einn aðstoðarskólastjóra 
grunnskóla. Þeir eiga það sameiginlegt að starfa við gróna skóla, þar sem 
hefðir og nýbreytni haldast í hendur. Þeir hafa allir starfað sem kennarar 
áður en þeir tóku að sér stjórnunarstörf og þrír þeirra hafa sótt sér 
viðbótarmenntun í stjórnunarfræðum og einn á öðru sviði en stjórnun.  
Nöfn skólastjóranna hér eru Kjartan, Klara, Páll og Pétur.  

4.3.1 Sýn og áherslur í starfi 

Starf skólastjóra er erfitt og krefjandi en Páll byrjar viðtal okkar á því að 
segja mér hvað það er sem er svona heillandi við starfið. Hann segist 
alltaf hafa haft gaman af því að vera með krökkum og fylgjast með þeim 
við nám og leik. Honum finnst eftirsóknarvert að hafa áhrif á náms-
umhverfi barna og unglinga og telur það helsta markmið sitt að búa 
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skólaumhverfið þannig að þar líði öllum vel, bæði börnum og full-
orðnum. Hann nefnir einnig mikilvægi framfara og vill huga að námi alls 
skólasamfélagsins: „Að við aðstoðum hvert annað við að búa umhverfið 
þannig að allir séu að læra – og öllum líði vel við það.“  

Pétur tekur undir orð Páls og segist leggja mikla áherslu á það að 
nemendum líði vel og telur það mikilvæga undirstöðu þeirrar vinnu sem 
fram fer innan skólans: „...þetta snýst náttúrulega um nám nemenda og að 
þeim líði vel í þessu umhverfi sem þeir eru í. Við erum að reyna að 
byggja upp jákvæðan aga, reyna að hafa jákvætt viðhorf bæði hjá starfs-
fólki og nemendum.“ Hann segir: 

Það sem mér finnst skemmtilegast er að geta haft áhrif – að 
geta þróað og skapað eitthvað og finnast maður ná árangri. 
Það hvetur mann – að maður reyni að einblína dálítið á – 
ekki beint námsárangur, heldur að nemendum líði vel og að 
ná til foreldra.  

Klara segir:  

Ástæðan fyrir því að ég er í þessu er að ég hef bara gaman af 
þessu númer eitt og þetta virðist vera mín hilla. Ég hef enga 
sérstaka stefnu í þessu nema bara að gera mitt á hverjum degi 
og skólinn er að vísu með stefnu sem ég kann ágætlega við. 

Klara hugsar um kjarna skólastarfsins og það sem hún vill helst miðla 
til nemenda í skólanum. Hún vitnar í orð ömmunnar í sögunni Sjálfstætt 
fólk eftir Halldór Laxness og segir:  

... en svo sagði hún við hann áður en hann fór til Ameríku að 
hún ætlaði að biðja hann um tvennt: Að tala aldrei niður til 
neins manns og aldrei leggja illt til neins, hvorki manna né 
málleysingja. Það er sennilega þetta sem við þurfum að kenna 
krökkunum, að reyna bara að vera eins og þessi gamla kona í 
Sumarhúsum. – Það er nú bara stefnan í þessu öllu saman!  

Í framhaldinu ræðir Klara um mikilvægi þess að allt starfsfólk skóla sé 
nemendum fyrirmynd bæði í orði og æði. Allt samfélagið þurfi að lúta 
sömu reglum og við þurfum að styðja hvert annað í því að byggja upp 
jákvætt og styðjandi samfélag. 
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Kjartan lítur aðeins til baka til þess tíma sem hann tók að sér skóla-
stjórn fyrst: 

Mér fannst þessi mannlegu samskipti heillandi, allt þetta 
fjölþætta starf sem skólastarf byggir á og mér fannst 
starfsumhverfið, - þetta er að vísu um það bil sem 
sveitarfélögin eru að taka við, mér fannst það spennandi og 
svo margt vera að gerast sem mér fannst spennandi að 
fylgjast með og fá að taka þátt í. 

Hann heldur áfram og segir að í rauninni geti hann lýst sýn sinni á 
skólastarfið með hinum sígildu orðum: „Komdu fram við aðra eins og þú 
vilt að þeir komi fram við þig.“ Við berum öll ábyrgð á eigin gerðum og 
hver ákvörðun okkar hefur einhverjar afleiðingar í för með sér:  

Sko, við erum að mínu mati að gera nemendur bæði góða og 
fróða. Ég vil ekki bara gera þá fróða, heldur vil ég gera þá 
góða ... en agastjórnun felst ekki í umbunum og refsingum, 
heldur er það samræða við börnin um sjálfsstjórnina, 
samræða um það hvernig maður viltu verða ... og þetta finnst 
mér svoltið spennandi... 

Kjartan bendir líka á að það sé nauðsynlegt að kenna nemendum að 
fara eftir þeim reglum sem séu í gildi og segist gjarnan vitna til 
mikilvægis þess að hafa umferðarreglur en nemendur eiga auðvelt með að 
sjá fyrir sér þá ringulreið sem yrði ef við fylgdum þeim reglum ekki: 
„Þetta er alltaf gaman að sjá – í rauninni þegar þetta uppeldisstarf skilar 
árangri. Og ég held að það sé mesta gleði sem starfið gefur .... Og 
auðvitað er alltaf rosalega gaman þegar krakkarnir ná góðum árangri.“ 

Skólastjórarnir tala allir um áhuga á starfi sínu og þá helst að þeir hafi 
áhuga á að vinna með fólki, börnum og fullorðnum. Þeir eru sammála um 
mikilvægi manngildis og það hlutverk skólanna að gera nemendur nýta 
og ábyrga þjóðfélagsþegna.  

4.3.2 Ráðningarferli – að ráða nýja kennara 

Umhverfið í kringum ráðningar hefur breyst mikið á síðustu árum, bæði 
hvað varðar framboð á kennurum og hið formlega umsóknarferli sem nú 
er orðið rafrænt að meira eða minna leyti.  
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Klara hefur ákveðnar skoðanir á kennararáðningum og segir að 
síðustu ár hafi margir verið um hverja auglýsta kennarastöðu í skólanum 
og henni finnst umsóknarferlið sjálft hafa breyst á síðustu árum:  

Fyrir 5-6 árum var fólk að koma meira svona í heimsókn og 
kynna sig og skoða ... var að kynna sig svolítið áður og 
skoða skólann og spjalla eitthvað áður en það sótti.... Nú 
dengjast bara inn umsóknir og maður prentar þær sjálfur út, 
það þarf ekki einu sinni að koma með þær í umslagi. Ég 
sakna þess mjög. 

Annað sem henni finnst hafa breyst er að umsækjendur séu nú miklu 
áræðnari við að taka að sér hinar ólíkustu kennslugreinar: „Fólk treystir sér í 
hvað sem er,“ burtséð frá reynslu eða kjörsviði í námi. Hún tekur sérstaklega 
eftir því að umsækjendur spyrja meira út í umgjörð en faglegt starf. Þar 
nefnir hún sem dæmi fjölda nemenda í bekk, hvernig samsetning bekkjarins 
sé, hvort fatlaðir eða erlendir nemendur séu í bekknum og annað í þeim dúr. 
Minna sé spurt um faglega stefnu skólans, sýn og áherslur eða þær 
námsgreinar sem viðkomandi tæki hugsanlega að sér: 

Já, mér finnst þetta hafa breyst mjög mikið. Fólk var miklu 
varkárara. Og var alls ekki að fara í meira en það [treysti sér 
til] – spurði mikið um það og vildi ekki fara út í annað en 
það réði við – og var varasamt! 

Páll lýsir því að hann hafi einnig upplifað tímana tvenna í tengslum 
við ráðningar á kennurum. Hann segist hafa verið í þeirri stöðu að leita í 
símaskránni að fólki til starfa: „Og það var bara farið yfir það hvaða 
gæðafólk væri hægt að spyrja hvort það gæti tekið að sér kennslu. Og þá 
var maður bara að betla.“ Síðar segist hann hafa upplifað þær aðstæður að 
auglýsa eina afleysingastöðu og fá 20 umsóknir og þurfa að fara vandlega 
í gegnum allan staflann til að velja þann kennara sem hentaði best í 
auglýst starf. 

Pétur hefur upplifað sömu stöðu og Páll. Fyrir 8 árum síðan var 
hlutfall réttindakennara um 60% á móti 40% leiðbeinenda í skólanum 
hans. Hann segir að þá hafi sumrin farið í það að reyna að manna skólann 
fyrir næsta skólaár með einhverju móti. Nú er hlutfall réttindafólks hins 
vegar komið upp í 90% og ráðningar ganga fljótar og betur fyrir sig.      
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Viðtöl við umsækjendur eru mikilvægur þáttur í ráðningarferlinu. Það 
þarf að mæla umsækjendur með sömu mælistikunni og reyna að leggja 
mat á þá faglegu og persónulegu þætti sem viðkomandi stofnun þarfnast 
hverju sinni. Páll segir: 

... við þurftum eiginlega að setja upp svona skala og gefa 
skalanum vægi – hvað hentar og eftir hverju erum við að 
leita. Við tókum til dæmis ekki þann sem var með lengstu 
reynsluna og mest menntaður og þá þarf maður svo sannar-
lega að vera með rökstuðning ... 

Páli finnst hann vanta þjálfun í þessu vinnuferli og segist hafa leitað til 
ráðningarfyrirtækis og fengið þaðan almennar leiðbeiningar um hvernig 
best væri að hafa ráðningarferlið. 

Páll og aðstoðarskólastjóri hans tóku sex kennara í viðtöl og þrengdu 
síðan hópinn og ræddu við tvo aftur og réðu annan þeirra. En eftir hverju 
voru þeir sérstaklega að leita? 

... mér finnst svo mikilvægt að þetta sé fólk sem sýnir það 
strax að það hafi viljann til að starfa af einlægni, að það hafi 
helgun, sé tilbúið til að helga sig starfinu og hafi þessa 
eiginlegu hugsjón – og hérna – það var mjög sárt að þurfa að 
horfa fram hjá því að það sáum við ekki hjá þeim sem höfðu 
lengstu reynsluna og maður hefði kannski viljað nýta sér 
reynsluna og frekar þá að byggja aðeins við – en svo var það 
ferskleikinn sem [réði] ... það var sem sagt það sem við 
leituðum að. 

Annars segist Páll spyrja umsækjendur sína sérstaklega um samstarfs-
hæfni og segir það vera eiginleika sem stjórnendum skólans sé „afar 
hugleikinn.“ 

Kjartan segir frá vinnulagi í skólanum sínum en þar hafa stjórnendur 
komið sér upp nokkuð föstu vinnuferli. Hann segir að stjórnendur leggi 
mikla vinnu í að skoða umsóknir og flokka þær, skoða hvar umsækjandi 
sé sterkur og hvernig hann falli að þeim kröfum sem gerðar séu í hvert 
sinn. Hann segir að þeir hringi einnig í þá sem gefnir séu upp sem 
meðmælendur til að afla frekari upplýsinga. Ef nýútskrifaður kennari 
sæki um störf hringi þeir gjarnan í þann skóla sem viðkomandi hefur 



 

94 

verið hjá í æfingakennslu. Þeir hafa einnig útbúið sér flokkunarkerfi til að 
styðjast við í ráðningarferlinu og í viðtölum og eftir að hafa flokkað 
umsóknir ræða þeir alltaf við nokkra umsækjendur sem þeim finnst að 
helst komi til greina í auglýst starf. Kjartan segir: 

Við höfum búið okkur til og eigum ákveðna umræðupunkta 
... þá höfum við flokkað niður og gefið fólki stig á kvarða 
um ákveðin efni - það eru alltaf sömu efnin sem við ræðum 
um. [Kvarðinn] er fjórskiptur ... og við spyrjum um, ef ég 
man rétt, hvernig heldurðu að þér gangi samskipti við 
unglinga, hvernig er með foreldrasamstarf, hvernig er þín 
faglega hlið ... og hvernig treystirðu þér í samstarf við aðra? 
Það eru þessir þættir sem við höfum verið að spyrja um. Og 
eftir hvert viðtal, þá ræðum við saman og gefum punkta.  

Kjartan segir að þessi vinnubrögð hafi hjálpað þeim mikið þegar þeir 
þurfi að velja á milli fólks og einnig þegar umsækjendur biðja um 
rökstuðning fyrir því að fá ekki stöðu. Þá „áttum [við] allt skriflegt og 
gátum algjörlega staðið við það sem við vorum að vega og meta.“ 

Klara segir að stjórnendur í hennar skóla hafi þá stefnu að boða alla 
umsækjendur sem hafa réttindi í viðtal. Hún hringir síðan í þá 
umsækjendur sem hafa ekki kennsluréttindi til að láta þá vita að 
réttindafólk hafi sótt um. Mikil vinna liggur oft í því að fara í gegnum 
umsóknir og skoða þær og meta áður en viðkomandi kemur í viðtal. Hún 
segir að oftast liggi það fyrir hvaða þrjár til fjórar umsóknir séu sterkastar 
að viðtölum loknum. Hún segist sérstaklega velta því fyrir sér með hvaða 
einstaklingum eða hvaða teymi nýr kennari eigi að starfa og reynir að sjá 
fyrir sér hvernig viðkomandi „passi“ inn. Hún heldur áfram:  

[Ég spyr] mjög mikið um samstarfshæfni, það er rosa 
mikilvægt. En lífssýnin, það er af því að við erum með visst 
agakerfi þá tek ég það fram að viðkomandi þarf að vinna 
eftir því af heilindum í skólanum þó að hann hafi aðra sýn á 
það heima hjá sér.... Og hvort það sé hugsanlegt að þessi 
viðkomandi persóna geti orðið skuldbundin skólanum. Mér 
finnst það vera númer eitt sko, þannig að það sé ekki bara 
hlaupið út klukkan hálf fjögur ef vinnuramminn er búinn.... 
Ég vil heldur hafa fólk sveigjanlegt að þessu leyti.  
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Pétur bætir við um ráðningarferlið og segir: 

... og ég hef reynt svona að hafa þá reglu að fá fólk til mín, 
taka það í viðtal og taka þá alla þá sem sækja um. Já, ég 
reyni að tala við alla og gefa þeim tækifæri. Mér finnst það  
vera svona virðing við þá sem eru að sækja um.  

Pétur segist ekki fylgja neinum föstum ramma í viðtölum við 
umsækjendur en hann hafi nokkur atriði í huga sem hann vilji fá fram: 

... ja, sérstaklega hvað hann er búinn að takast á við. Er hann 
búinn að fá einhverja reynslu í kennslu, er eitthvað sem hann 
hefur áhuga á – ég hefði viljað sjá til dæmis núna – nú erum við 
að þróa hérna Byrjendalæsi, við erum með fjölbreytt námsmat, 
við erum með útikennslu, þannig að ég myndi sko setja talsvert 
á oddinn sko, að þeir sem ég væri að ráða hingað, allavega 
hefðu þeir forskot ef þeir hefðu einhverja þekkingu á þessum 
atriðum ... hvernig hann myndi þrífast í samvinnu ... 

Pétur segir að oftast nægi að ræða einu sinni við hvern umsækjanda og 
að skólastjórnendur hafi náð að mynda sér skoðun að einu viðtali loknu. 
Hins vegar hafi það komið fyrir að hann ræði aftur við umsækjendur ef 
hann er í vafa um hver sé hæfastur til starfans.  

Allir skólastjórnendur boða nokkra eða alla umsækjendur í viðtal. 
Einn skólastjóri hefur útbúið kvarða sem allir umsækjendur eru mældir á 
þegar hæfni umsækjenda er metin. Aðrir nefna að viðtöl séu ekki mjög 
formföst en allir sækjast eftir upplýsingum um mikilvæga þætti eins og 
samstarfshæfni og sterkar faglegar hliðar.  

4.3.3 Fystu dagarnir í starfi 

Þegar nýliðinn kemur til starfa í ágúst segir Páll að stjórnendur byrji með 
einstaklingsviðtali. Þar sé farið yfir væntingar beggja aðila til starfsins 
sem er framundan. Jafnframt er reynt að fara yfir sem flesta hagnýta þætti 
skólastarfsins, svo sem stundaskrár og ýmsa þætti sem lúta að skipulagi í 
kringum nemendur, t.d. íþrótta- og sundtíma og fleira í þeim dúr. Síðan er 
reynt að nýta skipulagsdagana, áður en nemendur koma í skólann, til að 
koma sem flestum upplýsingum til nýliðans og hann er minntur á að 
skólastjórnendur séu alltaf til staðar fyrir viðkomandi.  
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Í nóvember eiga skólastjórnendur aftur viðtal við nýliðann þar sem 
farið er yfir það hvort starfið hafi gengið nokkurn veginn eins og rætt var 
um í ágústviðtalinu. Í febrúar er síðan aftur viðtal við stjórnendur en þá  
er athyglinni sérstaklega beint að næsta skólaári.  

Klara hefur áþekka sögu að segja frá skipulagi fyrstu daganna. 
Skólastjórnendur hafa fund með nýjum kennurum áður en skólastarf hefst 
að hausti. Þá kynna þeir agastefnu og umhverfisstefnu skólans, ýmsar 
hefðir og reglur, skólahúsnæðið og fleira í þeim dúr. Síðan líður um 
hálfur mánuður og þá hitta stjórnendur nýtt starfsfólk aftur en þá er fólk 
oft með fleiri spurningar eftir reynslu fyrstu viknanna. Þriðji fundur með 
nýju starfsfólki er síðan haldinn fyrir jól. Þessir fundir með nýju 
starfsfólki eru með sama hætti, hvort sem að viðkomandi er nýliði í 
kennslu eða kennari með reynslu sem er að hefja störf við skólann. Klara 
segir einnig frá því að skólinn hafi sett saman nokkur blöð með ýmsum 
upplýsingum um skólann og gátlistum sem sé að finna í rafrænum 
gagnagrunni kennara skólans. Þetta er ekki prentað út fyrir nýliða en 
þeim er bent á að þarna sé ýmsar gagnlegar upplýsingar að finna. Klara 
bendir á að stjórnendur þurfi að passa að muna eftir að koma 
upplýsingum til þess nýja starfsfólks sem af einhverjum ástæðum hefur 
ekki komist á þessa föstu, skipulögðu fundi. Stjórnendur hafi orðið fyrir 
því að þess háttar gleymist í dagsins önn.  

Pétur segir sömuleiðis að það sé að mörgu að hyggja þessa haustdaga 
og því þurfi að finna meðalhófið í allri upplýsingagjöf: 

Ja, við höfum haft þá reglu hjá okkur að við pössum okkur á 
að kaffæra þau ekki fyrst með upplýsingum. Við afhendum 
þeim starfsmannahandbók en segjum: „Þetta eru ekki 
tæmandi upplýsingar og það er eflaust fullt af spurningum 
sem þú ert með en nú ferð þú bara hérna af stað og kemur 
þér inn í málin og svona, kynnist kennurunum og svona.“  

Kjartan segir að stjórnendur ræði alltaf um agastefnu skólans, sýn og 
einkunnarorð við nýja kennara. Hann segir að þegar skólinn hafi verið 
minni hafi hann séð um nýliðafund á hverju hausti: 

... þá var alltaf nýliðafundur á haustin hjá mér. Ég fór í 
gegnum ákveðna þætti, fékk gjarnan trúnaðarmann inn á 
fundinn, þetta var kannski alveg hálfur morgunn sem ég sat 
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með fólkinu og fór í gegnum alveg ákveðna þætti. Ræddi um 
9,14, ræddi um vinnu kennara og allt það, - ræddi eitt og 
annað varðandi skólastarf um nýja nemendur, bara útskýrði 
hvert þú átt að leita...    

Eftir undirbúningsdaga kennara að hausti kemur alltaf að formlegu 
upphafi skólaársins og skólasetningardagurinn er oft sérstakur dagur í 
huga nýútskrifaðs kennara. Pétur bendir á að það sé misjafnt hvernig 
nýliðar takist á við daginn. Hann segist hafa haft nýútskrifaðan kennara 
sem hafi viljað vera einn: „... fannst það þægilegra og hann ná betur til 
foreldra ... og ég hef líka fundið það að kennarar sem eru að byrja, að 
þeim fannst óþægilegt að ég væri inni þegar þeir voru að tala við foreldra 
– það var kennari sem sagði það bara við mig...“ 

Nú háttar svo til í skóla Péturs að þar eru einstaklingsviðtöl við 
foreldra og nemendur að hausti og hann segir stjórnendur reyna að koma 
því þannig fyrir að nýir kennarar séu ekki einir í viðtölunum. Oft sé 
stuðningsfulltrúi með, eða annar kennari sem einnig kenni bekknum, að 
minnsta kosti að hluta til.  

Klara er með sama skipulag fyrsta skóladaginn. Ekki formlega 
skólasetningu, heldur er byrjað með einstaklingsviðtölum. Þá hitta nýir 
kennarar nemendur sína og foreldra þeirra í viðtölum. Oftast er það 
þannig að bekkjarkennarar eru ekki einir í þessum viðtölum.    

Kjartan segist halda að kvíði sé ekki ráðandi tilfinning á skóla-
setningardegi, það sé frekar tilhlökkun og spenningur gagnvart því sem 
framundan er. Hann hafi hins vegar orðið var við kvíða þegar kennarar 
hafi farið heim til nemenda í stutt viðtöl við skólabyrjun: „En það var 
bara fyrir fyrstu heimsóknina, skilurðu, eftir það var það ekki. Og þessar 
heimsóknir, held ég, að hafi síðan auðveldað að taka við nemendum þar á 
eftir ...“ Hann heldur áfram: 

Það sem ég held að veiti meiri kvíða er fyrsti foreldra-
viðtalsdagurinn. Það er aðalþátturinn. En núna, eftir að við 
erum farin að koma með leiðsagnarmatið og það er fyllt út í 
Mentor bæði af kennurum og foreldrum og nemendum 
saman ... þá ertu kominn með ákveðinn grunn að umræðu – 
og hann er faglegur, hann er praktískur og hann ætti að 
hjálpa fólki að ræða á faglegum nótum við foreldra með 
eitthvað á borðinu ... 
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Skólastjórarnir staðfesta allir annríki fyrstu skóladagana að hausti. Það 
er mikið að gera og nýliðar þurfa að meðtaka mikið magn upplýsinga á 
skömmum tíma. Kvíði og tilhlökkun togast á innra með nýliðanum þessa 
daga en stjórnendur álíta að fyrstu foreldraviðtöl valdi fremur kvíða en 
skólasetningardagurinn.  

4.3.4 Samstarf og stuðningur 

Páll segist í meginatriðum ekki taka öðruvísi á móti nýliðum en öðrum 
nýjum kennurum en hann hugsi þó um þá á nokkuð annan hátt: 
„Sennilega af því að maður er áhyggjufyllri þeirra vegna, að hérna ég 
spyr þau gjarnan hvernig gengur, hvernig hefurðu það, ... ég geri það 
frekar með nýútskrifuðum en nýjum.“  

Þegar Pétur og Klara fá spurningu um þennan mun á móttökum svara 
þau því einnig til að móttökur séu eins, hvort sem nýliði á í hlut eða ekki. 
Pétur segist ekki vera duglegur við að fylgjast með gengi nýútskrifaðra 
kennara í kennslunni: „Ég held að ég geri allt of lítið af því, ekki 
markvisst sko“ en hann vísar til starfa deildarstjóra sem reyni að styðja 
við nýja kennara og fylgjast með þeim.  

Klara segist leggja áherslu á að nýútskrifaðir kennarar viti að þeir 
standi ekki einir í brúnni. Það sé alltaf öryggisnet til staðar hjá skóla-
stjórnendum og leiðsagnarkennara. Hún segist einnig reyna að koma 
nýjum umsjónarkennurum inn í bekkjarstarfið með því að fara yfir 
nafnalista nemenda og segja aðeins frá krökkunum og láta vita ef 
einhverjir þarfnist sérstakra úrræða. Klara segist ekki fylgjast nógu vel 
með nýliðunum sínum: „Ekki nóg, ekki nóg – nema að ég kalla þau inn til 
mín, „sestu nú hjá mér, hvernig líður þér, hvernig gengur?“ ... en ekki að 
setjast formlega með þeim öllum ... en kannski þurfum við að búa okkur 
til einhverja betri eftirfylgni.... Ég held að við getum alltaf gert betur.“ 

Leiðsagnarkennarar eru afar oft hluti af þeim stuðningi sem nýjum 
kennurum er boðinn. Páll segist bjóða nýútskrifuðum kennurum 
leiðsagnarkennara. Nýliðarnir byrja að koma sér af stað og kynnast 
samstarfsfólkinu og síðan spyrji hann viðkomandi hvern hann vilji fá sem 
leiðsagnarkennara.  

Leiðsagnarkennari fær borgað úr svokölluðum „skólastjórapotti“ fyrir 
leiðsögnina og Páll segist biðja báða aðila að merkja inn á stundatöflu 
hvenær þeir ætli að hittast. Hvernig framhaldið er á samvinnunni er 
algjörlega í höndum viðkomandi. Þegar ég spyr Pál hvort hann viti 
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hvernig leiðsagnarkennarar líti á hlutverk sitt, svarar hann: „Nei, ég hef 
engan grun um það. Ég held að þetta sé þannig að þeir séu meira í svona 
hagnýtum upplýsingum og það sé ekki neitt sérstaklega formlegt í 
kringum það hvort þeir eru að fara í gegnum kennsluskipulag eða hvað, 
nema svona í undantekningartilfellum sko.“ 

Í umræðunni um leiðsagnarkennara segir Pétur: „... þetta hefur ekki 
verið gert hérna og er ekki í nógu góðum málum hjá okkur.“ Hann segist 
hins vegar hafa horft til tvímönnunar í kennslu í stað þess að nýliðar 
fengju leiðsagnarkennara en ræðir það þó ekki sérstaklega við þann 
kennara sem er í samstarfi við nýliðann. Hins vegar sé það inni í 
starfslýsingu deildarstjóra að aðstoða kennara eftir föngum sem næsti 
yfirmaður þeirra. Ég spyr hvernig hann hafi valið leiðsagnarkennara 
þegar hann hafi farið þá leið með stuðning fyrir nýliða: „Já, þetta hefur 
yfirleitt verið þannig að ég hef bara valið einhvern, spurt hann bara hvort 
hann sé tilbúinn til að taka þetta að sér.“ En hvaða kosti þarf 
leiðsagnarkennarinn að hafa? „Ég held að það sé samskiptahæfni, 
aðallega, að geta miðlað af reynslu og svo auðvitað reynslumikill kennari, 
það hefur líka mikið að segja.“ 

Við ræðum um hlutverk og starfslýsingu leiðsagnarkennara og Pétur 
segist ekki ræða við viðkomandi um hlutverk hans þegar hann hafi fengið 
nýliða leiðsagnarkennara en hann gerir hins vegar þá kröfu að 
leiðsagnarkennari og nýliði setji samstarfstíma inn á stundaskrá. Hann 
segist ekki fylgjast frekar með samstarfi þessarra aðila: „Já, við látum 
þetta í burtu og treystum því svo að það verði bara í lagi.“  

Hvað varðar innihald stuðnings sem kennarar fá segir Pétur: „Ég held 
að hann sé bara praktískur, - minna faglegur“ og hann veltir því fyrir sér 
hvort stjórnendur setji þetta of mikið í hendurnar á kennurunum: 

... og ég segi það alveg sjálfur, við erum ekki að sinna 
þessum þætti nægilega vel, það er bara þannig.... Við sjálf, 
sem stjórnendur, við fylgjum því ekki nógu vel eftir að 
fylgjast með því hvernig þessir hlutir ganga. Og ég held að 
það sé líka út af því að við kannski treystum dálítið á aðra í 
þessu – og það er kannski vitleysan. 

En hvað segir Klara um leiðsagnarkennara og val þeirra: 
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Þá get ég ekki alltaf valið sem sagt þann hæfasta, því þá þarf 
ég oft að velja einhvern sem er kominn á afslátt.... En það 
hefur nú oftast tekist ágætlega. Þá er viðkomandi að vísu 
orðinn reyndur í starfi eftir því en það fer ekki alltaf saman 
að miðla til nýliða. 

Klara segist ekki verða vör við áhuga reyndra kennara á því að taka að 
sér hlutverk leiðsagnarkennara. Hún segist oftast biðja viðkomandi um að 
taka verkefnið að sér og fólk taki yfirleitt mjög vel í það: „En svo kannski 
fæ ég ekkert að vita sko, ef eitthvað gengur á afturfótunum og 
viðkomandi mætir ekki eða leiðsagnarkennarinn sinnir þessu ekki.“ 

Hvað varðar skipulag á samstarfi leiðsagnarkennara og nýliða segir 
Klara að það sé ekki í föstum skorðum. Hún nefnir sem dæmi að síðasta 
haust hafi hún beðið leiðsagnarkennara um að byrja á því að hitta 
nýliðann í 4 tíma „nokkuð þétt og svo bara eftir hendinni og alltaf þegar 
eitthvað [standi til] – litlu jól, þema, árshátíð, vordagar“.  

Við ræðum einnig hvernig leiðsagnarkennarar líti á hlutverk sitt og 
Klara segir að það sé örugglega með ýmsu móti. Hún heldur áfram: 

... ég ætlast til að sá sem er með nýliða, faglega [þ.e. sá sem 
er að kenna með viðkomandi] leiðbeini viðkomandi faglega 
– en leiðsagnarkennarinn sé meira í því, sérstaklega ef þetta 
eru persónur sem gegna ólíkum störfum, þá sé það - mér 
finnst að nýliðanum veiti oft ekkert af því að fá praktískar 
upplýsingar.  

Klara segir að ákjósanlegasta fyrirkomulagið sé að sami kennarinn fari 
með bæði faglega og praktíska leiðsögn en það sé ekki alltaf hægt að 
koma því við. Einnig eru auðvitað dæmi um að leiðsögn sé nær eingöngu 
praktísk þegar nýliði kemur til kennslu í sérgrein sem aðeins einn kennari 
sinnir innan skólans, t.d. heimilisfræði eða textílmennt. Þegar aðstæður 
eru þannig hefur viðkomandi möguleika á því að sækja sér faglegan 
stuðning til kennara sem kenna sömu grein í öðrum grunnskólum 
sveitarfélagsins en þeir hafa oftast fasta fundi nokkrum sinnum yfir 
skólaárið.   

Í umræðunni um leiðsagnarkennara kemur Klara inn á að hún hafi líka 
séð nýliða sem ekki hafi nýtt sér aðstoð leiðsagnarkennara, né mætt á 
upplýsingafundi hjá skólastjórnendum – „ætla bara að fara sínar eigin 
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leiðir.“ Það sé því ekki alltaf aðeins við leiðsagnarkennara né 
skólastjórnendur að sakast ef ekki tekst vel til með aðstoð. 

Kjartan segir að oftast biðji nýliðinn um einhvern kennara sem hann 
treysti og finnist gott að vinna með. Stundum komi þó upp tilvik þegar 
skipta þurfi um leiðsagnarkennara og segir hann það oftast vera lítið mál. 
Hann segist þó reyna að tryggja að leiðsagnarkennarar séu sterkir og 
góðir kennarar sem geti gefið af sér til nýliðans. Einnig sé hugað að 
þáttum eins og að viðkomandi sé að kenna líkum aldri, sömu 
kennslugrein eða annað í þeim dúr. Einnig er algengt að þeir kennarar 
sem eru æfingakennarar (þ.e. kennarar sem taka að sér umsjón með 
kennaranemum) taki að sér hlutverk leiðsagnarkennara – og þá jafnvel 
með kennurum sem hafa verið í skólanum í æfingakennslu.  

Kjartan segir að yfirleitt hafi leiðsagnarkennarar ekki fengið borgað 
fyrir leiðsögn með nýliðum en þeir hafi gjarnan fengið einn tíma í 
kennsluafslátt á viku – og þá jafnvel tekið að sér tvo nýliða. Skólinn hefur 
oft lítið svigrúm til að greiða fyrir vinnu af þessu tagi og stundum er 
samið við kennara þannig að greiði geti komið á móti greiða.  

Við snúum okkur næst að því hvort skólastjórar reyni að hlífa nýliðum 
við því að sinna einhverjum tilteknum störfum innan skólans. Páll segist 
ekki hafa velt því sérstaklega fyrir sér hvort skólastjórnendur ættu að 
reyna að hlífa nýliðum við því að taka að sér umsjónarkennslu á fyrsta 
starfsári sínu „... en ég held að fyrsta árið í umsjón sé svolítið töff – og 
menn geta lent í ótrúlegustu hlutum. Og það að lenda í erfiðum foreldrum 
á fyrsta ári og erfiðum málum, það getur nú alveg gert út af við okkur ...“ 

Það skiptir miklu máli að samheldni og stuðningur sé innan 
kennarahópsins. Páll segist upplifa sinn hóp mjög þéttan og að kennurum 
takist að finna farveg til lausnar á þeim verkefnum sem starfið færir þeim. 
Hann segist líka hlífa nýliðum við vissum verkefnum utan kennslu, til 
dæmis því að taka að sér formennsku í stýrihópum, nema þeir sýni 
brennandi áhuga á að taka slíkt að sér. 

Kjartan telur einnig að það þurfi að passa svolítið upp á nýliðana. Það 
þurfi að fara varlega í að leggja mikla þátttöku í fræðslu- og þróunarstarfi 
á nýliða, þannig að fólk finni sig, fái að máta sig við starfið í upphafi.  

Pétur segir að hann forðist að leggja það á nýja kennara að hafa 
umsjón eða verkstjórn með þróunarvinnu eða öðrum samvinnuverkefnum 
kennara. Þeir séu hins vegar með í vinnunni og hafi þar tækifæri til að 
læra af samkennurum sínum. Hann man ekki eftir öðru en að ný-
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útskrifaðir kennarar hafi tekið að sér umsjón strax á 1. ári, nema í þeim 
tilvikum sem viðkomandi hafi verið ráðinn í íþróttakennslu eða aðra list-
og verkgreinakennslu.  

Klara segist reyna að láta nýliða ekki vera eina neinsstaðar á vöktum 
með nemendum og nýliðar eru ekki settir sem formenn nefnda í samvinnu 
kennara. 

Skólastjórar virðast ekki fylgjast formlega með nýliðunum sínum og 
þeir virðast oftast fá sömu móttökur og fræðslu og annað nýtt starfsfólk 
skólanna. Allir virðast þó gera sér grein fyrir þörf á stuðningi. 

4.3.5 Kostir þess að ráða nýútskrifaða kennara til starfa 

Páll segist sjá marga kosti þess að ráða nýútskrifaðan kennara til starfa, 
sérstaklega ef kennarahópurinn sé þannig að hann hlusti: „Þá eru kostirnir þeir 
að þeir eru ferskir og þeir spyrja spurninga sem við erum kannski ekkert 
endilega að velta fyrir okkur frá degi til dags.“ Vandinn er líklega sá að virkja 
skólasamfélagið til umræðu, þannig að fræði og reynsla kallist á og hver geti 
miðlað öðrum af þekkingu og reynslu. Ef vel tekst til í því efni, stuðlum við að 
því lærdómssamfélagi sem við erum öll að sækjast eftir í skólunum okkar. Páll 
segir frá dagskrárlið á kennarafundum þar sem kennarar skiptast á um að taka á 
móti samkennurum í stofunni sinni og segja frá því sem þeir eru að leggja 
áherslu á hverju sinni. Það hafi reynst góð leið til að skapa faglegar samræður 
og skiptast á skoðunum.  

Klara segir að reynsla skipti að sjálfsögðu miklu máli við kennara-
ráðningar: „Þú ræður náttúrulega síst af öllu nýliða – ef þú ert með marga 
reynslubolta um starfið.“ Hún segir að það fari mikið eftir persónu nýlið-
ans hvernig honum takist að koma sínum áherslum á framfæri í rót-
grónum kennarahópnum.  „... það fer eftir því hvernig viðkomandi nýliði 
virkar á mannskapinn ... bara hvernig viðkomandi „lookar“ eða talar til að 
byrja með...“ 

Pétur sér ýmsa kosti þess að ráða nýútskrifaða kennara til starfa og 
bendir á að viðkomandi geti „komið með eitthvað nýtt inn í skólann,“ 
enda séu nýir kennarar oft mjög frjóir og skapandi. Honum finnst líklegt 
að það sé frekar á yngri stigum sem nýliðar smiti nýjum hugmyndum út í 
kennarahópinn því þar sé samvinna „miklu meiri en þegar ofar dregur, 
þar sem við erum með greinakennara á unglingastigi þar sem samvinna 
fer að minnka svo mikið – þú ert dálítið eyland í því sem þú ert að gera...“ 

Kjartan sér strax ýmsa kosti við störf nýútskrifaðra kennara og segir:  
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... en með ungan kennara, ég held að ég geti sagt að það er 
mjög gott inn í öll skólasamfélög að fá nýútskrifað fólk með 
nýjar hugmyndir, sem er búið að læra eitthvað annað en er 
norm stofnunarinnar og gæti þá komið með aðra sýn á 
hlutina...   

Hann nefnir ýmsa aðra kosti, til dæmis þá að yngri kennarar geti skilið 
börn og unglinga betur, þar sem það sé stutt síðan þeir voru sjálfir 
nemendur. Þá reyni hins vegar á unga kennara að vega og meta hvernig 
þeir eigi að koma fram við nemendur til þess að halda nauðsynlegri 
fjarlægð á milli kennara og barna.   

 Kjartan segir að hann telji það nauðsynlegasta veganesti ungra 
kennara að geta unnið með öðrum, geta hlustað og tekið við tillögum 
annarra „... að því gefnu að hann hafi faglegan styrk.“ 

Það er nokkuð misjafnt hvort stjórnendur sjá fyrst kosti þess eða galla 
að ráða nýútskrifaða kennara. Fleiri segjast þó sjá kostina, sem geta verið 
að fá nýjar áherslur og nýja þekkingu inn í rótgróna stofnun. 

4.3.6 Kennaranám – fræði og vettvangur 

Það er sitt hvað að kunna sjálfur og að kunna að miðla því til annarra. Það 
að vita hvernig þú getur matreitt þekkingu þína þannig að hún nýtist 
nemendum sem best skiptir miklu máli þegar nýútskrifaður kennari er að 
hefja störf.  

Ég spyr Pál hvort hann haldi að nýliðinn geri sér grein fyrir þeim 
raunveruleika sem hann stendur frammi fyrir í kennslustofunni. Hann 
segist halda að þeir sem hafi samfelldari og lengri æfingakennslu og 
vettvangsnám að baki, geti „haft raunhæfari væntingar“ vegna þess að 
tíminn vinni með nemunum að því leyti að „... gefa þeim raunhæfari 
mynd af því hvernig lífið er í skólanum ... hvað er samstarf og í þessu 
víðara samhengi...“ Gallinn er hins vegar sá að þar sem þessi leið er farin 
í skipulagi vettvangsnáms og æfingakennslu, þá koma nemarnir lítið út í 
grunnskólana fyrr en langt er liðið á nám þeirra. 

Hin leiðin sem farin er í æfingakennslu er að fara oftar út á vettvang 
en í styttri tíma í einu og vinna lítil, afmörkuð verkefni og þá er hætta á 
því að „... þau einangrast í því að skipuleggja hverja kennslustund fyrir 
sig...“ Páll telur því vænlegast að nám kennara á vettvangi sé blanda af 
þessu tvennu, að koma stuttan tíma og skipuleggja einstakar kennslu-
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stundir og vinnulotur og að koma í lengri tíma til að sjá þetta stærra 
samhengi vinnunnar í grunnskólanum, upplifa samstarf kennara og ýmsa 
vinnu sem fram fer utan kennslustundanna.  

 Páll ræðir einnig um mikilvægi valfaga og það að kennaranemar nái 
að dýpka akademíska þekkingu sína betur og vonar að til þess gefist 
aukið svigrúm með lengingu kennaranámsins. Hann bendir á nauðsyn 
þess að kennari finni sig öruggan í því fagi sem hann kennir, þannig að 
hann standi styrkum fótum faglega gagnvart nemendum sínum.  

Við ræðum um aukin tengsl háskóla og grunnskóla og hvort 
hugsanlegt kandidatsár nýliða gæti verið þeim styrkur á fyrsta kennsluári. 
Páll fær orðið:  

Ég hugsa nefnilega að þegar ég set þetta í það samhengi að 
maður sé nýr – að þetta geti verið einmanalegt – að vera 
alveg splunkunýr – og vera búinn að vera í sama hópnum 
eða bekknum eða umhverfinu og svo áttu að klekjast út bara 
... ef þau hittu aðra sem væru í sömu stöðu og þau  -  já, það 
væri mjög sniðugt, alveg tvímælalaust. 

Páll bendir á að stjórnendur grunnskóla ættu einnig að skapa tækifæri til 
aukinnar umræðu um mikilvæg hugtök sem nemum séu hugstæð úr námi sínu 
eins og einstaklingsmiðun náms, sem þeir verði kannski ekki eins mikið varir 
við á vettvangi og þeir hafi búist við að loknu námi. Það er að mörgu að hyggja 
þegar við ræðum um nám og starf kennarans. Því er nauðsynlegt að skoða 
starfsumhverfið og ýmsa álagsþætti sem þar er að finna.  

Klara veltir því fyrir sér hvort nýútskrifaðir kennarar geri sér grein 
fyrir því sem bíði þeirra á vettvangi: 

Ég held að þeir sem hafi verið í æfingakennslu í gegnum HA 
viti það svona að einhverju leyti. Allavega þennan vinnuferil 
sem tilheyrir fyrstu 14 vikunum, nokkurn veginn, sko. En ég 
efast um að þeir [viti] um það sem þeir geti hugsanlega lent 
í, ef þeir eru óheppnir...  

Kjartan segir æfingakennsluna skipta gríðarlega miklu máli fyrir 
kennaranemann og hafa bein áhrif á hvaða væntingar hann hafi gagnvart 
starfi sínu í upphafi kennsluferils. Hann segir að það þurfi að byrja fyrr á 
æfingakennslunni því þá hafi nemarnir tækifæri til að skipta um námsleið 



 

105 

ef þeir finna sig ekki í hlutverki kennarans. Einnig sé nauðsynlegt að 
nemarnir beri meiri ábyrgð í kennslustundum til að kynnast raunveru-
legum aðstæðum. Það þurfi að gefa nemunum tækifæri á „að prófa og 
prófa, koma til baka og prófa ... fólk á að geta prófað aðferðir og leiðir 
miklu fyrr og lært af því.“ Hann segir kennaranema að sjálfsögðu mis-
jafna eins og aðra og í skólann hafi bæði komið nemar sem sýni lítið 
frumkvæði og eins áhugasamt og duglegt fólk: 

... samviskusamir kennaranemar, þeir vita nokk hvað bíður 
þeirra en ég held að það sé samt miklu, miklu erfiðara að 
takast á við kennsluna og þessa ábyrgð sem umsjónar-
kennarinn hefur, heldur en að vera kennaranemi inni í bekk 
sem hefur kennarann alltaf við bakið á sér og það verður 
býsna oft köld sturta þegar menn lenda í ósanngjörnum 
athugasemdum frá foreldrum ... já og ekki bara frá 
foreldrum, heldur líka frá nemendum.  

Næst ræðum við um kennaranámið sjálft og Kjartani finnst að þar 
þurfi að auka mjög kennslu á hagnýtum þáttum, eins og til dæmis notkun 
á hugbúnaðinum Mentor sem er mikilvægt hjálpartæki kennara í dag, 
bæði hvað varðar áætlanagerð, prófavinnslu, samskipti og fleiri þætti 
skólastarfs. Einnig þurfi að stórauka kennslu á leiðum til agastjórnunar. 
Kenna leiðir og aðferðir til að „halda nemendum í vinnu með eins lítilli 
áreynslu og hægt er ... hvernig þú skiptir kennslustundinni, hvernig þú til 
dæmis ... vinnur með tímavaka ... notar Teach kerfi ... hvernig öll þessi 
litlu verkfæri sem við þekkjum geta hjálpað manni í góðri 
bekkjarstjórnun.“ 

Klöru finnst að það þurfi að gera meiri kröfur til nema í verklega hluta 
kennaranámsins: 

Þeir eru ekki að græða neitt á því að hafa einhvern 
varamann, einhvern félaga sinn með sér og helst einhvern 
yfir sér líka. Það vantar algjörlega að láta þá vita hvað það er 
að vera einir í stofu fyrir framan 20 krakka ... þetta er bara 
vöggustofuumhverfi sem þeir eru í næstum allan tímann... 

Eftir svo takmarkaða reynslu á vettvangi segir Klara að það geti verið 
erfitt að takast á við stóra bekki, þar sem nemendahópurinn er fjöl-
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breyttur. Hún segir algengt að fatlaðir nemendur séu í almennum bekk, 
nemendur af erlendum uppruna og námsleg breidd innan bekkjar sé oft 
mikil, - þannig séu flestir íslenskir grunnskólar í dag: 

Ég veit um fólk sem er „frústrerað“ yfir því að geta ekki sinnt 
öllum en nú er alltaf verið að klifa á þessu skóli án aðgreiningar 
og nám fyrir alla, þó að allir menn viti að það er ekkert hægt í 
raunveruleikanum. Þeir eru búnir að læra það fræðilega.... Það er 
náttúrlega ekki fyrir hvítan mann að fara í gegnum það sem hefur 
kannski aldrei verið einn með bekk ... 

Klara segist álíta að það veitti ekki af því að hafa einhverskonar 
kandidatsár fyrir nýútskrifaða kennara og að það vanti betra jarðsamband 
á milli háskólans og grunnskólanna, tengsl á milli fræðanna og raunveru-
leikans sem bíður á vettvangi.  

     Pétur segir: 

Ég held að það sé mjög misjafnt.... Ég held að það sé mjög 
gott fyrir þá sem eru nýútskrifaðir að hafa kennt áður (þ.e. 
áður en þeir hófu nám) – þeir vita svona nokkurn veginn út á 
hvað þetta gengur. En svo höfum við auðvitað fengið starfs-
fólk sem að hefur aldrei kennt áður og er að koma í fyrsta 
skipti ... og ég held ... að það sem mér finnst kannski – að 
stjórnendur stundum halda að kennarar viti meira heldur en... 

Pétur er á þeirri skoðun að aukið samstarf grunnskóla við háskóla 
kæmi nýjum kennurum mjög til góða og „... það væri örugglega hægt að 
gera svona samband mjög virkt ef menn væru tilbúnir til þess.“ Þegar við 
ræðum um áhersluþætti sem þyrfti að leggja enn frekar í kennaranámi er 
Pétri samskiptaþátturinn ofarlega í huga, ásamt með aukinni áherslu og 
dýpkun á einstökum fögum, eins og íslensku. Pétur heldur áfram og ræðir 
um vettvangskennslu:  

Ég held að hún sé aldrei nóg – að það mætti auka hana. Þú 
lærir á vettvangi. Ég held að það sé nauðsynlegt fyrir bara 
kennaranámið í heild, ég er mjög hlynntur því. Ég held að 
það sé þessi þjálfun sem þú þarft. Þetta snýst ekki um að lesa 
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þessi fræði og kenningar- þetta snýst um hvernig þú kemur 
frá þér hlutum, hvernig þú nærð tengslum við nemendur. 

Stjórnendur eru nokkuð sammála um að vilja auka hlut náms á 
vettvangi í kennaramenntuninni. Þeir telja að nemar beri ekki nógu mikla 
ábyrgð og umhverfi þeirra í skólastofunni sé allt of verndað. Þess vegna 
komi harka raunveruleikans nokkuð á óvart.  

4.3.7 Hvers vegna hætta kennarar í starfi? 

Þekking kennarans er samfélaginu dýrmæt. Hann öðlast fræðilega 
þekkingu sínu í háskóla og síðan tekur við nám á vettvangi, þar sem 
nýliðinn tekst á við að hnýta þræði fagkunnáttu og vettvangsnáms í 
samstarfi við vinnufélaga sína. Oft er rætt um að kennarar séu í raun 
nýliðar í tvö til þrjú ár eftir útskrift, enda að mörgu að hyggja í fjölbreyttu 
og krefjandi starfi. Þess vegna er það samfélaginu nauðsyn að halda 
þessari þekkingu innan grunnskólans en missa ekki kennara sína til 
annarra starfa, þar sem fagþekking þeirra nýtist ekki sem skyldi. 

Pétur ræðir um óöryggi kennara og segir: „Það er alltaf kvíði í þessu 
fólki – og ég held að hann snúist dálítið um sko, hvernig foreldrahópurinn 
mætir þér.... Ég held að það sé hvernig þú nærð til foreldranna, ég held að 
það sé kvíðinn.“ Pétur segir að hann álíti að það sé samskiptaþátturinn 
sem geti haft úrslitaáhrif á það hvort kennari ílengist í starfi sínu eða ekki: 

Ég held að það sé út af því að þeir, einhverra hluta vegna, ná 
ekki tengslum við nemendur ... ef þú nærð tengslum við 
nemendur og nærð að byggja upp einhvern svona sameigin-
legan bekkjaranda – það fleytir þér dálítið áfram í kennslu. 
En ef þú nærð því ekki og færð kannski einhverja upp á móti 
þér eða ... við höfum lent í því að kennarar hafa lent í 
erfiðleikum ... og það er kannski að kennarinn upplifi 
höfnun, bæði frá börnum og foreldrum. 

Af öðrum þáttum sem nýliðar eiga oft erfitt með segist Pétur hafa 
orðið var við óöryggi í skipulagi, - að gera vikuáætlun og annað skipulag 
fram í tímann.   

Páll segir: 
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Ég held að það sé hraðinn, ég held að það sé þessi svakalega 
... flækjustigið bara ... ef við hugsum bara um umsjónar-
kennara á miðstigi, segjum það, þá er flækjustigið að öllu 
jöfnu nokkuð hátt. Þú ert með rúmlega 20 nemendur í hóp 
hjá þér og víða er farið að blanda árgöngum og það er ætlast 
til þess að menn séu á sínum hraða – við hæfi. Og það þarf 
að vera í samskiptum við foreldra og það þarf að halda utan 
um ... sko þetta er ekkert smáræði. 

Klara segir kvíðaþætti nýliða yfirleitt vera þá sömu, ótta við 
foreldrasamstarf og agamál. Mörgum finnist einnig erfitt að glíma við 
fjölbreytileika nemendahópsins, sérstaklega ef fatlaðir nemendur eru í 
bekknum. Hún segir að ef nýliðar lendi í erfiðum samskiptamálum, 
gagnvart nemendum eða foreldrum sé stutt í það að margir missi trúna á 
sjálfan sig:  

Svo er bara þetta stolt sem segir þeim að fara ekki strax og fá 
sér hjálp og þá fara þeir of seint af stað og eru komnir í ferleg 
vandræði sem þeir ná sér ekki út úr og svo er þetta bara svo 
þreytandi ef þú lendir í svona veseni að þeir bara gefast upp ... 
þeir sem eru til dæmis mínútufólk, þeir verða náttúrlega mjög 
leiðir og þreyttir á því að vera alltaf að vinna ókeypis ... það 
safnast svona saman ... Það hentar bara vissum týpum að vera 
kennarar. Ég hef alltaf verið með það alveg á hreinu.  

Kjartan segir að stjórnendur reyni að fylgjast með og hjálpa þar sem 
þörf sé á en stundum gangi það ekki upp. Ef til vill henti sú aðstoð sem er 
í boði ekki viðkomandi kennara og leiðbeinandi og kennari nái engum 
takti sem sé líklegur til árangurs. Það sé sorglegt þegar það gerist og alltaf 
eftirsjá að góðum kennurum.  

Kjartan nefnir líka dæmi um þætti sem honum finnst að valdi álagi hjá 
kennurum:  

Það er þetta álag vegna hegðunar nemenda. Vegna, í reynd, 
þessa eftirgangs sem að þýðir að hafa samskipti við heimili 
nemenda, þar sem kannski ekki tekur betra við .... Og sum 
heimili eru mjög óvægin í sinni gagnrýni á starfsmennina, á 
skólann, á skólakerfið ... og fólk tekur þetta rosalega inn á sig. 
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Kjartan nefnir einnig aðra þætti eins og erfiðleika við að koma til móts 
við mismunandi þarfir nemenda og að samskipti við foreldra veitist 
kennurum mjög erfið, þegar illa gangi.  

En verður hann var við að nýliðar upplifi einsemd í starfi? Hann 
svarar því til að hann hafi orðið var við það. Hann segist hins vegar halda 
að það sé ekki vegna þess að enginn vilji skipta sér af þeim. Þetta geti 
verið tilfinning sem nýliðar fá þegar þeir standa frammi fyrir erfiðum 
verkefnum sem þeir halda að þeir séu einir um að upplifa. Þeir skynji 
ekki að aðrir og reyndari kennarar standi oft frammi fyrir álíka 
erfiðleikum eða vanda í starfi.  

Klara segist hafa séð fólk sem velji sér einsemd – „það virkar þannig á 
mann en kannski er það bara einhver skel – en þá er hún það mikil að 
hinir hafa ekki tíma til að fara í gegnum hana – það er svo mikið að gera.“ 

Loks nefnir Kjartan að líklega vanti okkur í grunnskólana þætti eins 
og handleiðslu þegar erfiðleikar komi upp í starfinu. Stundum þurfi 
kennarar aðstoð til að vinna úr viðkvæmum upplýsingum og til að skilja á 
milli persónu sinnar og þess sem þeir þurfi að framkvæma í starfi sínu.  

Skólastjórarnir eru sammála um að starfsumhverfi grunnskólans sé 
ekki alltaf auðvelt og því velti á miklu að nýliðar leiti sér aðstoðar áður 
en erfiðleikarnir vaxi þeim yfir höfuð.  

4.3.8 Hlutverk og staða skólastjóra 

Starf og kröfur til skólastjóra hafa breyst mikið síðustu ár. Auknar kröfur eru 
um skil og skýrslugerð af ýmsum toga og fjármálaumsýsla og rekstrarábyrgð 
hefur aukist. Auk þess taka samskipti við ýmsar stofnanir sveitarfélaga, 
skólaráð, foreldra, starfsfólk og nemendur mikinn tíma. Þá er ótalið það 
meginhlutverk stjórnanda að vera faglegur leiðtogi skóla síns. 

Aðspurður segir Páll að það sé auðvelt fyrir skólastjóra að einangrast á 
skrifstofunni, t.d. eftir að skólarnir fengu aukinn stjórnunarkvóta. 
Deildarstjórar urðu þá næstu yfirmenn kennara og hafa beinni tengsl við 
kennsluna sjálfa en skólastjórar. Verkaskipting felur oft í sér að deildar-
stjórar sinna málefnum nemenda og kennara en skólastjórarnir: „ ... þá 
halda þeir eftir peningunum, því það er það sem þeir þurfa að svara fyrir 
...“ Páll segir þó nauðsynlegt að hugsa um hlutverk skólastjóra gagnvart 
starfsfólki sínu og sérstaklega gagnvart nýliðum sem þurfa virkan 
stuðning allt fyrsta starfsár sitt: „... það er alveg hægt að gefa þessu meiri 
gaum og að styðja við þá formlega...“      
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Klara segir að það sé eins með stuðning við nýliða og önnur verkefni 
skólastjórans, að það sé tími í þau verkefni sem hann vilji sinna sérstak-
lega en annars sé auðvelt að vera upptekinn við svo ótal marga hluti og 
fundi úti í bæ að verkefnið farist fyrir. Hún segir að mörg verkefni sem 
skólastjórar sinntu áður séu nú á könnu aðstoðarskólastjóra og deildar-
stjóra. En hvaða verkefnum sinna skólastjórar helst? Klara segir: 

Pappírsvinnu, foreldasamstarfi, starfsmannamálum, númer 
eitt, tvö og þrjú. Mín reynsla af þessu starfi, að vera skóla-
stjóri, er að ég vel ekkert hvað ég vil gera. Ég forgangsraða 
þannig að ég sé um peningamálin fyrst, svo starfsmannamál, 
svo að svara tölvupósti og standa skil á þessu og hinu úti í 
bæ, sem ég á að standa skil á ... svo kemur bara hitt ... 
faglegheitin og allt það, það er bara þar á eftir.  

Pétur segir:  

... ég er ekki þannig stjórnandi að ég sé að anda yfir öxlina á 
fólki. Ég treysti því að það sé að gera það sem það á að vera 
að gera og ef eitthvað fer öðruvísi þá er fólk auðvitað bara 
að gera mistök og þá er bara tekið á því. En ég er alveg 
sammála þér með þennan áhuga sem við þurfum að sýna 
meira. Og mér finnst það til dæmis vera svona með, eins og 
þegar þú ert með svona deildarstjóra, að ég upplifi dálítið að 
ég hef aðeins fjarlægst starfsfólkið.  

Pétur segir að fjármál og rekstur sé þáttur sem hann sjái alfarið um og 
það taki drjúgan hluta vinnutímans. Hann telur faglega ráðgjöf til kennara 
vera að færast meira til deildarstjóra og faglegt leiðtogahlutverk skóla-
stjóra minnki í takt við það: „... deildarstjórinn er bara með það og ég veit 
bara út á hvað þetta gengur og ég er bara að styðja við það, bæði fjárhags-
lega og sjá um að það gangi en sérfræðingarnir eru neðar...“   

Pétur segir að honum finnist nauðsynlegt að hafa yfirsýn yfir það starf 
og verkefni sem eru í gangi í skólanum. Mörg mál séu hins vegar alfarið 
leyst á milli kennara og deildarstjóra, t.d. hvað varðar kennsluna sjálfa og 
agamál. Deildarstjórar eru nú víða næstu yfirmenn kennara, þannig að: 
„... ég hef passað mig dálítið á því að fara ekki inn í þarna einhvers staðar 
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á milli. Kennararnir og deildarstjórinn þurfa kannski smá að leysa - ef 
málið verður alvarlegra þá kemur það inn á borð til mín...“ 

Kjartan segist sakna þess að mörgu leyti að vera ekki nær kennslunni, 
nemendum og kennurum. Eftir að skólinn stækkaði hafi deildarstjórar mikið 
sinnt ýmsum þeim verkefnum sem snúa beint að nemendum og kennurum:  

Það er orðin meiri fjarlægð, það er orðinn meiri píramída-
strúktúr. Hann hefur bæði kosti og hann hefur líka galla og 
fyrir mér er það að ég sakna þessa ... Deildarstjórarnir hafa 
verið í kennslunni, þeir eru meira niðri á planinu, þeir þekkja 
krakkana betur. Það er bara þannig.  

Kjartan ræðir einnig um erfitt starfsumhverfi grunnskólanna síðustu ár:  

En starfsumhverfið núna og þegar ég byrjaði er orðið dálítið 
annað.... Mér finnst svo ofboðslega margt – það er náttúrulega – 
starfið er orðið miklu faglegra. Þú þarft að gera meiri faglegar 
kröfur, - á sjálfan þig, á stofnunina – það er rosalega krefjandi og 
mér finnst hafa verið gerðar til okkar miklar kröfur og þær aukast 
allsstaðar að. Það eru að aukast kröfur um faglegheit, það eru að 
aukast [kröfur] um samvinnu, það er aukin krafa um metnað – og 
það er bara fínt! ... og svo finnst mér núna síðustu árin rosalega 
erfiðar allar þessar sparnaðarkröfur ... og þetta er ótrúlega 
þreytandi umhverfi til lengdar.... En kannski enn og aftur, ég held 
að það erfiðasta í skólastarfi í dag sé þetta flókna 
starfsmannahald.  

Þrátt fyrir að umhverfið sé erfitt segir Kjartan að margt gott sé líka að 
gerast í skólamálum og þróun þeirra:  

Ég veit það ekki ... hvað það er í rauninni beinlínis sem 
heldur mér í þessu. Kannski bara ákveðin samviskusemi líka 
að ég vil sjá að allt gangi upp. Mér þykir líka gaman að sjá 
hvernig skólastarf er að breytast á jákvæðan hátt að ýmsu 
leyti. Mér finnst gaman að pæla í öllum þessum kröfum 
varðandi faglegheit, varðandi starfsmannastjórnun ... 

Það er sýnilega í mörg horn að líta hjá skólastjórum og mörg verkefni 
sem bíða á borðinu. Þeir benda á auknar kröfur til skólastjóra og 
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skólastarfs, bæði rekstrarlegar og faglegar og öllu þarf að sinna eftir bestu 
vitund og getu.  

4.3.9 Samantekt 

Mér fannst allir viðmælendur mínir skýra frá upplifun sinni og reynslu af 
hreinskilni og allir sögðu bæði frá því sem vel er gert og þeir voru 
ánægðir með og því sem þeim þótti betur mega fara. Það sem situr 
sérstaklega í huga mínum eftir gagnaöflun og úrvinnslu er vilji stjórnenda 
til að taka vel á móti nýliðum. Hvergi var þó til áætlun eða skriflegt 
innleiðingarferli sem náði til alls fyrsta árs nýliðanna og stjórnendur vissu 
nær ekkert hvernig samstarfi leiðsagnarkennara og nýliða væri háttað. 

Vilji til góðra verka er alltaf fyrsta skrefið til framfara en hér virðist 
mér sem framkvæmdahlutinn sé afar stutt á veg kominn og ef til vill 
vantar opna umræðu þar sem nýir kennarar segja frá reynslu sinni af 
hreinskilni. Skólastjórar þurfa sjálfir að koma að því að móta 
innleiðingarferli og fylgjast með vinnu leiðsagnarkennara og nýliða. 
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5 Umræða 

Þær spurningar sem liggja til grundvallar þessari rannsókn eru: Hvernig 
er staðið að innleiðingu nýrra kennara í grunnskóla og hvernig styðja 
skólastjórar við nýliða? Niðurstöður og þemagreining gagna leiddu mig 
að nokkrum meginþráðum til að svara þessum spurningum sem ég setti 
fram og varða innleiðingu nýliða í starfi. Það er ráðningarferlið, móttökur 
í upphafi og stuðningur og samvinna á fyrsta starfsári. Þessir meginþættir 
leiddu síðan til skoðunar á álagsþáttum og starfsumhverfi grunnskólans, 
tengslum kennaranáms við vettvang og á starfi skólastjóra í dag. 

Í þessum kafla mun ég skoða þessa áhersluþætti og tengja gögn mín úr 
niðurstöðukaflanum fræðilegu samhengi og eigin reynslu af vettvangi 
grunnskólans. Tilvísun í upphafi hvers kafla er sótt í rannsóknargögn og 
tengir þau við umræðu og fræði. 

5.1 Náms- og starfsval – sýn skólastjóra 

Ég svo sem vissi alltaf að ég ætti að vinna með fólki og helst 
fullt af börnum (Arna). 

Bartell (2005) segir að það sé þess virði að skoða hvernig einstaklingar 
velji sér kennslu að starfi og hvað ráði starfsvali þeirra. Hún vitnar í 
rannsókn Goldbergs og Proctor (2000) sem leiðir í ljós nokkrar ástæður 
kennara fyrir starfsvali. Þær eru meðal annars löngun til að vinna með 
börnum, áhrif frá öðrum/eigin kennurum og trú á mikilvægi kennara-
starfsins. Bartell segir einnig að skólastjórar þurfi að leggja sig fram við 
að ráða kennara sem skilji hve mikil jákvæð áhrif þeir geti haft á 
nemendur og séu fúsir að gefa af sér til þjóðfélagsins. 

Bæði kennarar og skólastjórar lýstu yfir löngun sinni til að vinna með 
börnum og hafa áhrif á umhverfi þeirra og aðstæður til náms. Af eigin reynslu 
tel ég að áhrif eigin kennara í grunnskóla hafi einnig mikil áhrif á starfsval og 
það hvernig kennari viðkomandi vill vera. Það eru líklega ástæður af þessum 
toga sem eiga sinn þátt í því að kennarastarfið er oft talið hugsjónastarf. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) fjallar um hugtakið uppeldis- og 
menntunarsýn í tengslum við fagmennsku kennara og skólastjóra og segir 
það tengjast gildum, fræðum og framkvæmd í kennslu. Viðmælendur 
mínir leggja áherslu á að miðla vissum lífsgildum til nemenda sinna auk 
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þess fræðsluhlutverks sem þeir hafa. Sama hugsun kemur einnig fram hjá 
Bartell (2005) þegar hún segir að kennarar hafi oft þá hugsjón að gefa af 
sér til samfélagsins og til að bæta það.  

Sergiovanni (2007) segir að hlutverk skóla sé að hafa áhrif á 
nemendur. Það sé ekki aðeins gert með því að auka þekkingu og hæfni, 
heldur einnig með því að byggja upp persónuleika og innræta þeim 
dyggðir og gildi. Þessi áhersla Sergiovanni finnst mér eiga samhljóm í 
orðræðu kennara og stjórnenda um hvers vegna þeir völdu þetta starf og 
einnig í orðum Örnu sem leggur áherslu á að kennaranámið hafi þroskað 
hana sem manneskju. Hún sér þann þroska sem mikilvægan þátt í því að 
geta sinnt starfi sínu sem kennari betur en ella. 

Þessi áhersluatriði fræðimanna leiða loks til umhugsunar um félags-
menningarlega (e.socio-cultural) kenningu Vygotskys þar sem áherslan er á 
nám í gegnum félagsleg tengsl þar sem tungumálið hjálpar okkur til að öðlast 
skilning og læra hvert af öðru og í gagnvirkum tengslum við umhverfi okkar 
og menningu. Það finnst mér samræmast skilningi kennara og stjórnenda á 
kennarastarfinu og öllum þeim þáttum og margbreytileika sem þar þarf að vera 
til staðar, bæði í kennsluaðferðum og öllum samskiptum.  

5.2 Ráðningarferli 

Ég held að ég geti sagt að það er mjög gott inn í öll 
skólasamfélög að fá nýútskrifað fólk með nýjar hugmyndir 
(Kjartan). 

Þessi orð samræmast vel skoðun Hellers (2004) sem sagði að með 
ráðningu á nýju starfsfólki fælist tækifæri til framfara og breytinga og 
hvatti stjórnendur til að vanda sérstaklega til mannaráðninga. Í sýn skóla, 
áherslu og stefnu felast langtímamarkmið skólastarfs. Umræða um þessi 
markmið í samtölum við umsækjendur gefa stjórnendum það tækifæri 
sem Heller ræðir um. Að horfa til framtíðar með framfarir og breytingar 
að leiðarljósi með starfsfólki sem deilir sömu hugmyndum og gildum.  

Kennararnir sem ég ræddi við sögðu frá óformlegum ráðningar-
viðtölum þar sem stjórnendur leituðu eftir upplýsingum í gegnum fremur 
frjálsleg viðtöl við umsækjanda hverju sinni. Einn kennari minntist 
sérstaklega á að honum hafi ekki fundist skólastjórnendur áhugasamir um 
hverjar áherslur hans væru eða sýn á skólastarf, heldur hafi áherslan verið 
á hvort viðkomandi vildi taka starfið að sér eða ekki.  
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Stjórnendur ræddu sérstaklega að miklar breytingar hefðu orðið á formi og 
fjölda þeirra umsókna sem þeir fengu um hverja auglýsta stöðu. Í ljósi breyttra 
aðstæðna og hve stjórnendum berast nú margar umsóknir væri hægt að álykta 
sem svo að nú væri tækifæri til og nauðsyn á, að vanda sérstaklega til viðtala 
við umsækjendur þar sem margir geta verið hæfir til starfsins.   

Aðeins einn stjórnandi minntist á að í skóla hans væri til viðmið þar 
sem allir umsækjendur væru metnir á sama skala. Stronge o.fl. (2008) 
nefna sérstaklega mikilvægi þess í umfjöllun sinni um ráðningarferlið og 
mæla með fjórskiptum kvarða þar sem viðmið gætu verið í formi hugtaka 
eins og ófullnægjandi, í lagi, vel hæfur og til fyrirmyndar. Stronge o.fl. 
mæla einnig með því að stjórnendur styðjist við staðlaðar spurningar í 
öllum viðtölum til að fá fram sambærilegar upplýsingar frá öllum 
umsækjendum. Stjórnendur töldu sig sjaldan þurfa á því að halda að boða 
umsækjendur í annað viðtal en sögðu samt að þeir gerðu það ef þeir væru 
í vafa um hver væri hæfastur. Bæði Stronge o.fl. og Heller mæla með 
tveimur viðtölum ef stjórnendur vilja vanda til ráðningar.  

Mér finnst sá raunveruleiki sem íslenskir skólastjórar búa við í dag oft 
einkennast af hraða og nauðsyn á skjótum ákvörðunum. Það á ekki síst 
við þær vikur á hverju vori þegar starfsmannaráðningar fara helst fram. 
Umsækjendur eru oft að sækja um stöðu í fleiri en einum skóla samtímis 
og þá er nauðsynlegt fyrir stjórnendur að vera skjótir til ákvarðana, því 
annars gætu þeir hæglega misst umsækjanda til annars skóla. Mér finnst 
þessi staðreynd einkenna nokkuð starfsmannaráðningar á vorin og hún 
leiðir ef til vill til þess að stjórnendur gefa sér ekki tíma til að ræða mjög 
ítarlega við umsækjendur eða boða þá hæfustu í annað viðtal.  

Í gögnum mínum frá kennurum skynja ég að þeir séu ánægðir með að 
atvinnuviðtöl séu óþvinguð og í eðlilegu samtalsformi en ég tel þó að gott 
sé að hafa fastan ramma í ráðningarviðtölum. Það hlýtur að auðvelda 
stjórnendum ráðningarferlið og gera það faglegra. Úrvinnsla gagna verður 
auðveldari ef  hægt er að styðjast við stöðluð eða formleg hjálpargögn. 

5.3 Fyrstu dagarnir í starfi 

Vá, hvað það hefði verið gott að fá að vera súkkat (Sif). 

Þetta er tilvitnun úr gögnum mínum frá kennara. Þar vísar Sif til þess 
hvað það sé margt að læra í upphafi starfsins og að skólasamfélagið taki 
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ekki sérstakt tillit til nýliða á þann hátt að reikna með því að þeir þurfi 
lengri tíma í undirbúning og eigi margt ólært á vettvangi.  

Bæði Jonson (2008) og Bartell (2005) telja fáar fagstéttir standa frammi 
fyrir sama raunveruleika og kennarar á fyrsta starfsári. Þá sé ætlast til þess 
sama af nýliðanum og reyndum kennara og oft við erfiðari kringumstæður. Í 
kennslustofunni sé kennarinn oft einn við kennslu og njóti þá einskis 
stuðnings frá samkennurum. Foreldrar og nemendur ætlist einnig til þess 
sama af honum og kennara sem hefur langa starfsreynslu að baki. Við getum 
líka velt því fyrir okkur hvort samstarfsfólk og skólastjórnendur hafi sömu 
væntingar til nýliðans og þeirra sem meiri reynslu hafa. Páll segist til dæmis 
ekki taka öðruvísi á móti nýliðum en öðrum kennurum, nema þá óformlega. 
Gréta segir að skólastjórinn hennar haldi að hún kunni miklu meira en henni 
finnst sjálfri raun vera á. Þessi upplifun þeirra beggja getur stutt þá skoðun 
mína  að stjórnendur og kennarar hafi í mörgum tilfellum sömu væntingar til 
nýliða og þeirra sem reyndari eru.  

Af gögnum mínum að dæma eru haustdagarnir sá tími sem mest 
upplýsingaflæði er frá stjórnendum til nýliða og nýrra kennara. 
Stjórnendur reyna að koma sem flestum upplýsingum á framfæri við 
nýliðann, hvað varðar skipulag skólastarfs í upphafi skólaárs. Þessir 
haustfundir eru auðvitað gagnlegir svo langt sem þeir ná en það þarf 
meira til ef stuðningur við nýja kennara á að standa undir nafni. Ungir 
kennarar hafa einnig bent mér á að þeir upplifi svo mikið áreiti á 
vinnustað fyrstu dagana að stór hluti af þeim upplýsingum sem sé „dembt 
yfir þá“ fari fyrir ofan garð og neðan. Betra sé að fá upplýsingarnar í 
smærri skömmtum á lengri tíma. Þessa sömu skoðun finn ég einnig í 
gögnum mínum þar sem Sif bendir á að innleiðingarferli og samstarf 
nýliða og leiðsagnarkennara ætti ekki að byrja fyrr en eftir um þrjá 
mánuði, eða þegar nýliðinn hefur aðeins náð að fóta sig á nýjum stað.  

5.4 Samstarf og stuðningur 

Það hafði enginn tíma fyrir mig! (Gréta). 

Þessi tilvitnun í rannsóknargögn hefur orðið mér mikið umhugsunarefni. 
Sami viðmælandi segir samstarfskennara í sjálfu sér boðna og búna til 
aðstoðar en í erli dagsins er staðreyndin sú að hver á nóg með að sinna 
eigin verkefnum. Sama tilfinning spratt upp úr gögnum frá öðrum 
viðmælanda mínum sem sagði: „Það er enginn aflögufær.“ Ég túlka þessi 



 

117 

orð þeirra svo að þetta eigi sérstaklega við þegar nýliðinn er verulega 
hjálpar þurfi. Hann þurfi meiri aðstoð en þá sem veitt er í flýti eða 
upplýsingagjöf á vinnustofunni sem ekki er fylgt eftir á neinn hátt af þeim 
sem spurður var. Nýliðinn getur verið í þeirri stöðu að þurfa að setjast 
niður og ræða stöðu sína og verkefni, fá ráð, reyna þau og ígrunda 
niðurstöðuna með öðrum kennara. Við þurfum að vanda þá leiðsögn sem 
nýliðar fá, svo hún verði ekki aðeins í formi yfirborðslegra svara, heldur 
nýtist þeim til ígrundunar og verði til hjálpar í frekari starfsþróun. 

Darling-Hammond (2003) telur skóla geta aukið gildi góðs undirbúnings 
nýrra kennara með því að bjóða þeim upp á vel skipulagt innleiðingarkerfi og 
leiðsögn á fyrstu starfsárunum. Hún telur áhrif vel skipulagðs innleiðingarferlis 
meðal annars felast í mótun á viðhorfum nýliðans, þeirri tilfinningu hans að 
skipta máli og í aukinni kennslufræðilegri hæfni. Öflug leiðsögn skili sér í því 
að nýliðinn sé fljótari að ná almennri færni í starfi en þeir sem læri með því að 
reka sig á og prófa aftur.  

Í gögnum frá skólastjórum kemur fram að þeir búast við því að þeir 
sem kenni sama árgangi eða sama fag aðstoði hver annan og telja jafnvel 
nýliðanum þar með nokkuð vel borgið. Í sumum tilfellum tel ég að það 
geti verið rétt, því eins og einn skólastjóri sagði, þá eru nýliðar mjög 
ólíkir og sjálfstraust þeirra mismikið. Eins koma þeir inn í mjög ólíkar 
aðstæður í skólunum. Á meðan einn tekur við bekk þar sem bekkjarandi 
er góður og foreldrahópurinn styðjandi getur annar tekið við gerólíkum 
og erfiðari aðstæðum. Sumum tekst vel upp þar sem aðrir þurfa stuðning, 
svo það er nauðsynlegt að miða stuðning við aðstæður og einstaklinga 
hverju sinni. En það er alltaf þannig að það er auðveldara að taka við 
aðstoð sem er boðin fram en að vera sífellt í þeirri stöðu að leita eftir 
aðstoðinni sjálfur. Sú upplifun kom skýrt fram hjá viðmælanda mínum 
sem sagðist hafa verið duglegur að spyrja en þegar leið frá hausti og 
fyrstu vikum starfsins og fram á vetur varð sífellt erfiðara að vera í þeirri 
stöðu að vera enn að spyrja og hafa þá tilfinningu að trufla kennara sem 
alltaf virtust störfum hlaðnir.  

Skólastjórar segjast ekki skipta sér af samstarfi leiðsagnarkennara og nýliða 
og vita lítið í hverju leiðsögnin felst. Af eigin reynslu finnst mér ég geta dregið 
þá ályktun að svör stjórnenda eigi við um marga íslenska grunnskóla og 
skólastjóra. Skólastjórum finnst að með því að útvega nýliðanum 
leiðsagnarkennara hafi þeir lokið hlutverki sínu og frekari leiðsögn með nýja 
kennaranum. Bartell (2005) telur að ef kennarar fá góðan stuðning og leiðsögn 
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í upphafi flýti það fyrir því að nýliðar færist af því stigi að lifa af og til 
raunverulegs árangurs í starfi. Það ætti því að vera stjórnendum keppikefli að 
bjóða upp á raunverulegan og góðan stuðning. Meginniðurstöður rannsóknar 
Brock og Grady (2003) eru að munur á viðhorfum skólastjóra og nýliða til 
innleiðingarferlis felist í tímalengd og umfangi. Skólastjórar sögðust bjóða 
stuðning að hausti og leiðsagnarkennara en nýliðarnir töldu sig þurfa stuðning 
allt skólaárið og leiðsagnarkennara.  

Fæstir, íslenskir grunnskólakennarar hafa fengið formlega ráðgjöf eða 
námskeið í háskóla um hlutverk og starf leiðsagnarkennara. Margir 
kennarar hafa hins vegar tekið að sér leiðsögn, bæði með nemum og 
nýútskrifuðum kennurum og hafa lært af reynslunni, bæði eigin reynslu 
og reynslu nýliðanna. Ganser (2003) bendir á að sálrænn stuðningur yfir 
kaffibolla sé nýliðanum ekki nóg. Það sé vissulega hluti af góðri leiðsögn 
að eiga óformlegar samræður yfir kaffibolla en meira þurfi til ef 
markmiðið er að styrkja hæfni kennarans í starfi og auka gæði 
kennslunnar, nemendum til hagsbóta. Moir (2009) segir að besta leiðsögn 
fyrir nýliða felist í blöndu af stuðningi frá reyndum kennara og því að 
koma á samábyrgum teymum þar sem allir kennarar og allir nemendur 
græði á samvinnu og faglegu starfi þátttakenda. Hún bendir á að 
kennarinn sé sá aðili sem mestu máli skipti í menntun hvers barns og því 
sé nauðsynlegt að styðja hann á sem fjölbreyttastan hátt og gera hann 
þannig hæfari til að sinna hverjum nemanda eins vel og kostur er á.  

 Carver og Feiman-Nemser (2009) telja að hlutverk leiðsagnarkennara 
sé þungamiðja innleiðingar eins og hún er víðast framkvæmd í dag. Þar 
með er leiðsagnarkennarinn settur í mjög mikilvæga stöðu og því 
nauðsynlegt að huga að leiðsögn við hann. Þannig telja þær að hvert 
innleiðingarferli þurfi að leggja jafna áherslu á nýliðann og leið-
sagnarkennarann sem einnig fái tækifæri til að læra og þroskast í starfi – 
einmitt með því að taka að sér leiðsögn. Þetta finnst mér afar athyglis-
verður punktur í umræðu þeirra. Ég veit ekki til þess að íslenskir leið-
sagnarkennarar, það er þeir sem taka á móti útskrifuðum kennurum, fái 
nokkra formlega leiðsögn eða fræðslu um mikilvægar áherslur eða um 
nám fullorðinna einstaklinga sem hafa lokið formlegu háskólanámi. Í 
gögnum mínum frá skólastjórum tekur einn þeirra fram að 
leiðsagnarkennari fái gjarnan einn tíma í kennsluafslátt ef hann sé að 
sinna einum til tveimur nemum innan skólans.  
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Í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2005, bls. 62) kemur fram að 
formlegar móttökur nýliða í íslenskum grunnskólum virtust vera litlar og 
ómarkvissar. María segir að um helmingur viðmælenda hennar, sem voru 
samtals átta, hafi haft þá tilfinningu að kennarar væru svo uppteknir að 
þeim fyndist erfitt að leita til þeirra. Þetta gilti einnig um leiðsagnar-
kennara hjá þeim sem hann höfðu. Þeir nýliðar sem María talaði við 
sögðu einnig að hlutverk leiðsagnarkennara væri mjög óljóst, „vegna þess 
að hvorugur [nýliðinn og leiðsagnarkennarinn] vissi í raun hvert hlutverk 
leiðsagnarkennara væri.“  

Fræðimenn leggja mikla áherslu á að innleiðingarferli sé vel skipulagt 
og gagnist bæði nýliðanum og leiðsagnarkennaranum (Bartell, 2005; 
Jonson, 2008; Gilles o.fl. 2009). Er eitthvað sem mælir gegn því að 
hérlendis verði gerðar gagngerar breytingar á innleiðingarferli nýliða og 
kennaranema í grunnskólum? Hver ætti að hafa frumkvæði og ábyrgð á 
slíkum breytingum? Gætum við sniðið samstarf á milli grunnskóla og 
háskóla á svipaðan hátt og greint er frá í kafla 2.6.2, þar sem INTASC 
styður við samvinnu og nám leiðsagnarkennara og nýliða í vinnu með 
grunnskólum og háskólum? Í raun sé ég fátt því til fyrirstöðu að hefja 
umræðu sem gæti leitt til aukins samstarfs íslenskra grunnskóla og 
háskóla. Með því móti væri hugsanlegt að koma til móts við óskir 
skólastjórnenda og nýliða um aukið nám á vettvangi og aukinn stuðning í 
upphafi starfsferils.  

Önnur leið og ef til vill nærtækari sem fyrsta skref til umbóta væri að 
festa innleiðingarferli betur í sessi og gera það skilvirkara. Hugmynd að 
slíkri vinnu er sett fram í viðauka I og II þar sem áhersla er lögð á gott 
skipulag og þátttöku skólastjóra. Þar er einnig áhersla á að færa samvinnu 
leiðsagnarkennara og nýliða frá fundum í loks skóladags og inn í 
skólastofuna með nemendum. Þar þarf hin raunverulega leiðsögn að fara 
fram með samkennslu, ígrundun og þróun vinnubragða í þágu nemenda. 

Í Kjarasamningum KÍ og Launanefndar sveitarfélaga með gildistíma 
1. júní 2008 til og með 31. maí 2009, er ákvæði um leiðsagnarkennara í 
kafla 2.3.13, (bls. 22). Þar kemur fram að skólastjórum er heimilt að „fela 
kennurum grunnskóla leiðsögn nýliða við þann skóla sem þeir starfa eða 
aðra grunnskóla í sama sveitarfélagi. Nýliði telst sá sem ekki hefur verið 
á föstum mánaðarlaunum í a.m.k. hálfu starfi við kennslu í eitt ár eða 
lengur einhvern tíma á síðustu fimm árum.“ Það er umhugsunarvert að í 
kjarasamningum skuli ekki vera kveðið fastar að orði en að um heimild sé 
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að ræða til að fá nýliðum formlegan leiðsagnarkennara. Er hugsanlegt að 
slíkt orðalag geti leitt til þess að skólastjórar sinni þessum þætti ekki sem 
skyldi, ef nýliðar biðja ekki um aðstoð eða ef stjórnendur telja sig ekki 
hafa aðstæður til þess, til dæmis vegna skipulags eða mannafla? Það kom 
þó fram í gögnum mínum að nýliðar töldu sig eiga rétt á því að hafa 
leiðsagnarkennara, hvort sem þeir báru sig eftir því eða var boðið það.   

5.5 Álag og starfsumhverfi 

Og sum heimili eru mjög óvægin í sinni gagnrýni á 
starfsmennina, á skólann, á skólakerfið... (Kjartan). 

Persónuleiki hvers einstaklings hefur áhrif á hvernig viðkomandi tileinkar 
sér og vinnur úr þeirri þekkingu sem hann aflar sér á lífsleiðinni.  
Ragnhildur Bjarnadóttir (2008) tók þátt í samnorrænni rannsókn þar sem 
sjónum var m.a. beint að persónulegri hæfni til að takast á við kennslu. Í 
niðurstöðum kemur fram að tengsl við aðra er einn þeirra þátta sem valda 
kennaranemum áhyggjum. Íslensku nemarnir nefna sérstaklega þætti eins 
og hegðunarvanda og samskipti við foreldra sem erfiða þætti starfsins.  
Einnig koma fram sterkar vísbendingar um öryggisleysi nemanna sem sjá 
fyrir sér flókin og erfið verkefni sem ekki sé auðvelt að leysa. Þeir nefna 
líka einsemd og sjá ekki fyrir sér leið samvinnu og samábyrgðar til 
lausnar á vandamálum.  

Niðurstöður Ragnhildar koma vel heim og saman við gögn mín. Af 
þeim sex kennurum sem ég ræddi við lýstu þrír erfiðleikum í 
foreldrasamstarfi, einn hafði mjög lítið samstarf við foreldra og tveir 
kennarar sögðu að samstarfið væri gott en það olli þeim þó kvíða og álagi 
í upphafi starfs. Vala sagði: „Þeir [foreldrar]eru að skemma traust.“ Er 
það einmitt traustið sem vantar á milli skóla og heimila? Tölum við ekki 
nóg saman, eða tölum við ekki sama tungumál? Er menning skóla og 
heimila mjög ólík? Vangaveltur af þessu tagi leiða hugann að Vygotsky 
sem ræddi einmitt um tungumálið og menninguna og hvernig menning og 
tunga berast á milli okkar með samskiptum (Ageyev, 2007). Ef til vill 
væri hægt að færa þessa aðila nær hvor öðrum með hreinskilinni umræðu 
um hver markmið heimila og skóla eru, að við erum að vinna að sama 
markmiði, sem samherjar. Fyrsta markmið skólasamfélagsins verður að 
vera það að skapa traust á milli heimila og skóla. Ef okkur tekst að skapa 
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jákvæð, persónuleg samskipti erum við betur í stakk búin til að taka 
sameiginlega á erfiðleikunum þegar þeir koma upp.  

Í gögnum mínum kemur fram að Klara segist geta séð það á fáum 
vikum hvaða nýliðar muni halda áfram í kennslu og verða skuldbundnir 
starfinu. Það byggir hún á viðhorfi viðkomandi, til dæmis gagnvart 
undirbúningi, samstarfi og vinnutíma. Það er því rökrétt að 
brottfallskúrfan sé U laga  eins og Ingersoll (2001) bendir á og að þeir 
kennarar sem ekki finna sig í starfinu leiti á önnur mið innan fárra ára.  

Darling-Hammond (2003) segir kennara oft frekar stjórnast af innri 
áhugahvöt og hugsjónum en margar aðrar stéttir en hún segir að laun séu 
þó einn orsakavaldur þess að kennarar hætti störfum en laun þeirra þurfi 
að vera sambærileg við laun annarra háskólamenntaðra stétta. Hún bendir 
á að laun virðast skipta meira máli í upphafi kennsluferils og hjá 
nýútskrifuðum kennurum. Reyndari kennarar telja starfsaðstæður sínar 
hins vegar mikilvægari en þau laun sem þeir bera úr bítum.  

Mér finnst innri áhugahvöt hafa komið greinilega fram hjá 
viðmælendum mínum í umræðu um kennarastarfið. Launamál komu hins 
vegar nær ekkert til umræðu. Sjálf hef ég ekki þá reynslu úr mínu starfi 
að kennarar segi upp vegna lélegra launakjara, þannig að hægt er að draga 
þá ályktun að aðrir þættir í starfsumhverfi kennara skipti þá enn meira 
máli en laun.  

Ekki verður rætt um álag í kennslu án þess að tengja það tilfinningum. 
DiPardo og Potter (2007) benda á mikilvægi þessa þáttar í umræðu sinni 
um Vygotsky. Kennsla getur vakið góðar tilfinningar innra með kennara 
þegar vel gengur og árangur næst en á sama hátt getur starfið valdið 
kvíða, streitu og vanmáttarkennd þegar viðkomandi finnst hann ekki ná 
þeim árangri sem hann væntir. Þetta kemur greinilega fram hjá þremur 
viðmælendum mínum. Bæði Sif og Vala sem hafa hætt kennslu í 
skólunum sínum glímdu við þær tilfinningar sem tengdust starfslokum 
þeirra – þá tilfinningu að hafa ekki tekist eins vel upp og þær vildu og að 
hafa ekki fengið þann stuðning sem þær væntu þegar erfiðleikar komu 
upp. Gréta glímir einnig við erfiðar tilfinningar höfnunar, bæði frá 
foreldrum og skólasamfélaginu og segir að það hafi vissulega sett mark 
sitt á sjálfsmynd hennar sem kennara. 
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5.6 Tengsl kennaranámsins við raunveruleikann 

Ég er að tala um að láta reyna á mann! (Sif). 

Gömul umræða og ný snýst um hvaða áherslur eigi að leggja í námi kennara. 
Hvert á vægi akademískra fræða og þekkingar í einstökum fögum að vera á 
móti kennslufræði og námi á vettvangi? Úr gögnum mínum má lesa að 
skólastjórar telja nema ekki hafa nógu raunhæfa mynd af því sem bíði þeirra að 
námi loknu. Þeir leggja áherslu á aukið vægi æfingakennslu og að nemar séu 
látnir bera meiri ábyrgð á kennslunni en nú er gert.  

Darling-Hammond (2003) bendir á að kennarar sem ekki hafa 
fullnægjandi undirbúning í upphafi kennsluferils séu mun líklegri til að 
hætta störfum en hinir sem hafi góðan grunn til að byggja starf sitt á. Þess 
vegna sé mikilvægt að kennaranemar fái að kynnast kennslu sem best af 
eigin raun á námsárum sínum í gegnum æfingakennslu. Hún vitnar í 
rannsóknir þar sem sýnt er fram á að því lengri og betri þjálfun sem 
kennarar fái, því líklegri séu þeir til að ílengjast í kennslu. Kennaranemar 
sem séu í námi 4-5 ár og þar sem áhersla sé á þjálfun á vettvangi, til 
dæmis í agamálum og í almennri uppeldisfræði standi betur að vígi en 
þeir sem séu með styttri menntun og einungis nokkurra vikna þjálfun í 
kennslu. Að sama skapi séu þessir nemendur ánægðari með eigin stöðu 
og fái betri umsagnir skólastjóra og samkennara.  

Flestir viðmælenda minna láta í ljósi ósk um öflugra vettvangsnám 
samfara breytingum á kennaranámi í 5 ára meistarapróf. Bæði kennarar 
og stjórnendur nefna þar dvöl á vettvangi og meiri ábyrgð nemanna á 
kennslu og agastjórnun. Hugsanlega væri möguleiki á að þjálfa þennan 
þátt kennarastarfsins með einhvers konar stigskiptum stuðningi (e. 
scaffolding) í anda kenninga Vygotskys. Þá væri mest aðstoð í upphafi og 
síðan dregið úr henni með aukinni þjálfun og færni.  

Ellis, Edwards og Smagorinsky (2010) segja að deilur um fyrir-
komulag kennaranáms séu ekki nýjar af nálinni. Þau leggja áherslu á að 
félags-menningarlegar kenningar Vygotskys eigi heima í skipulagi 
kennaranáms í dag, þar sem áhersla sé á félagsleg tengsl og að læra af 
menningu samfélagsins og kynslóðanna í stað þess að einblína um of á  
áherslur í námskrám og matsfræðum.  

Gögn mín frá skólastjórum sýna að þeir telja nýliða ekki hafa nógu 
raunhæfa mynd af því sem bíði þeirra og benda einnig á nauðsyn þess að 
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kennarar hafi góðan faglegan grunn til að finna sig sterkari og öruggari í 
kennslugreinum sínum. Áþekk skoðun kemur fram hjá kennurunum sem 
vilja meiri sérhæfingu í valgreinum. Kennarar ræða einnig um hvað 
kennaranámið hafi þroskað þá sem einstaklinga og gert þá þannig hæfari 
til að takast á við starfið. Sú tilfinning kemur heim og saman við áherslur 
Vygotskys sem segir þróun hugsunar eiga rætur í mannlegum 
samskiptum og að við sækjum vitneskju okkar til umhverfisins 
(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2003).   

5.7 Staða og hlutverk skólastjóra 

Ég forgangsraða þannig að ég sé um peningamálin fyrst, svo 
starfsmannamál, svo að svara tölvupósti ... (Klara). 

Flestir viðmælendur mínir úr hópi kennara höfðu þá upplifun að 
skólastjórinn væri frekar fjarlægur og hefði mikið að gera á skrifstofunni. 
Þeir hikuðu jafnvel við að leita til hans og sögðust frekar leita til 
aðstoðarskólastjóra eða deildarstjóra. Aðeins einn kennari sagðist finna 
að skólastjórinn stæði við bakið á sér þegar á þyrfti að halda í daglegu 
starfi eða þegar verkefnin væru erfið. Mér finnst þessi staðreynd 
umhugsunarefni fyrir skólastjóra sem er faglegur leiðtogi stofnunar sinnar 
og er auk þess sá sem réði viðkomandi nýliða til starfa og sýndi honum 
þar með traust sitt. Hjá öllum viðmælendum mínum, nema einum, kom 
fram að skólastjórinn skipti sér yfirleitt ekki af kennslu eða gengi kennara 
og nemenda fyrr en allt væri komið í óefni og það þyrfti að grípa til 
róttækra áætlana til að leysa erfið mál.  

Sergiovanni (2001, bls. 109) minnir á að stjórnun sé alltaf persónuleg. 
Hún tekur til hjarta, hugar og handar og mótast af hverjum einstaklingi, 
sýn hans og gildismati og umhverfi (menningu). Það er því 
einstaklingurinn sjálfur, meðvitað eða ómeðvitað, sem skapar sér 
stjórnunarstíl og áherslur. Sergivonni segir að stjórnendur eigi fimm 
auðlindir sem þeir geti nýtt sér í forystu sinni og til að stuðla að umbótum 
og skilvirkni innan skólans. Þessar auðlindir taka til þess að stjórna í 
krafti tæknilegrar kunnáttu, mannauðsstjórnun, stjórnun í krafti 
sérmenntunar, með táknrænni forystu eða menningarlegri forystu.   

Í gögnum mínum koma fram skýrar óskir kennara um aukna forystu í 
anda mannauðs, þar sem stjórnendur bjóða upp á stuðning og hvatningu. 
Þetta kemur til dæmis fram hjá Völu sem saknaði þess að 
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skólastjórnendur sæju þá vinnu sem kennarar lögðu á sig og sagði: „Ætli 
það sé ekki það sem gerir að maður brennur upp. Það vantar umbun.“ Á 
sama hátt óska kennarar eftir hinni táknrænu forystu – að stjórnendur séu 
sýnilegir, þannig að hvorki nemendur né starfsfólk velkist í vafa um 
hvaða hátterni sé metið af stjórnendum. Sif lét þetta í ljósi þegar hún 
sagðist sakna þess að skólastjóri kæmi í heimsókn í kennslustofuna 
hennar. Á sama hátt tel ég menningarlega forystu afar mikilvæga en 
Sergiovanni segir að þá sé stjórnandi í því hlutverki að reyna að 
skilgreina, efla og tengja saman þá þætti, verðmæti og skoðanir sem 
saman gefa skólanum staðblæ og skapa sjálfsmynd skólasamfélagsins 
með hefðum og menningu. Skólamenningin inniheldur þannig venjur og 
hefðir, viðmið og væntingar sem eru sameiginleg skólasamfélaginu. Það 
er skólasamfélagið sem skapar menninguna og menningin sem mótar 
samfélagið, samkvæmt kenningum Vygotskys og ef við hugsum um 
skólasamfélag hvers skóla sjá líklega flestir þessa staðreynd. 

Í gögnum mínum frá skólastjórum kemur fram sú tilfinning þeirra að 
þeir séu að fjarlægjast kennara og jafnvel að píramídalögun stjórnunar sé 
að aukast. Kjartan benti á að þetta kæmi fram með auknum stjórnunar-
kvóta. Pétur tók undir það og sagði deildarstjóra sinna flestum málum 
sem snerust um mannleg samskipti. Tilvitnun í orð Klöru í upphafi þessa 
kafla bendir í sömu átt – að skrifborðsvinnan sé að aukast, 
fjármálastjórnun og bréfaskriftir. Ef þetta er staðreynd má draga þá 
ályktun, samkvæmt Sergiovanni, að skólastjórar stjórni frekar í krafti 
sérfræðimenntunar og kunnáttu sinnar á menntun og skólastarfi, á 
skipulagningu og áætlanagerð, fremur en í krafti mannauðs eða 
menningar. Allir voru skólastjórarnir sammála um að þetta væri ekki sú 
forgangsröð sem þeir vildu hafa í starfi sínu. Sú skoðun þeirra er einnig í 
anda Sergiovanni (2001, bls. 50) sem segir að það sé mikilvægt að vera 
gagnrýninn á ýmsar kvaðir og mikla skriffinnsku frá yfirvöldum. 
Spurningin sé alltaf sú í hvað sé mikilvægast að eyða dýrmætum tíma.  

5.8 Samantekt 

Við vinnu mína að þessu verkefni hef ég fundið mikið lesefni þar sem 
fjallað er um innleiðingarferli nýrra kennara. Sífellt hvarflaði hugurinn að 
íslenskum raunveruleika og hvort aðstæður okkar væru sambærilegar 
þeim erlendu og hvort ég gæti borið þær saman við skrif, reynslu og 
rannsóknir erlendra fræðimanna. Þegar ég fór að bera gögn mín saman 
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við fræðin fann ég tengsl á mörgum sviðum en fann líka ólíkar aðstæður, 
menningu og hugsunarhátt. Niðurstöður rannsókna á líðan og upplifun 
kennara voru að mörgu leyti líkar því sem ég þekkti. Lýsing á gefandi, 
skapandi og erilsömu starfi. Upplifun á vinnuálagi, einsemd og jafnvel 
uppgjöf. Sú tilfinning að allir hefðu mikið að gera og að skólastjórinn 
væri orðinn fjarlægur yfirmaður. Það sem var ólíkt tengdist frekar 
þjóðfélagsaðstæðum og skólamenningu. Þar má nefna áherslu erlendis á 
formlegt mat á kennslu og störfum nýliða, bæði leiðsagnarmat og 
lokamat. Flestar rannsóknir sem ég las voru frá ríkjum Bandaríkjanna og 
þar var áhersla á mat mikil og áhyggjur kennara gagnvart því greinilegar. 
Hvorki kennarar né stjórnendur eru vanir svo matsmiðuðu umhverfi 
hérlendis og sú hugsun hvarflar að mér að það vanti eitthvert skynsamlegt 
millistig í matsumræðunni. 



 

126 



 

127 

6 Niðurlag 

Nú þegar vinnu við þetta verkefni er lokið er við hæfi að líta til baka og 
spyrja sig til hvers var unnið. Enn sný ég að rannsóknarspurningunni: 
Hvernig er staðið að innleiðingu nýrra kennara í grunnskóla og hvernig 
styðja skólastjórar við nýliða? 

Ég reyni að svara þessum spurningum í kafla hér á eftir sem ber 
heitið: Niðurstöður og lærdómur dreginn af þeim. Þá mun ég líta til 
framtíðar í kaflanum Frekari rannsóknir og loka verkinu með því að 
koma með tillögu að því hverjir væru hugsanlegir samstarfsaðilar í mótun 
innleiðingarferlis í kaflanum Er hægt að gera innleiðingarferli nýrra 
kennara skilvirkara? 

6.1 Niðurstöður og lærdómur dreginn af þeim 

Skólastjórnendur og starfsfólk skóla hafa fullan vilja til að taka vel á móti 
nýútskrifuðum kennurum. Upplýsingaflæði frá stjórnendum fer að mestu 
fram á fyrstsu dögum skólaársins og nýliðar tala um of miklar 
upplýsingar á of skömmum tíma. Skólastjórar hafa heimild til að fá 
nýliðum leiðsagnarkennara og virðast nýta hana. Fjórir kennarar af þeim 
sex sem ég ræddi við höfðu fengið leiðsagnarkennara en aðeins einn 
þeirra hafði góða reynslu af því samstarfi. Hann segir samstarfið þó ekki 
hafa verið skipulegt á neinn hátt og hefði líklega nýst betur ef þeir hefðu 
haft fastan fundartíma. Allir kennararnir sögðust telja leiðsagnarkennara 
mikilvæga aðstoð fyrir nýliða en nauðsynlegt væri að skipuleggja starfið 
miklu betur en nú væri gert og setja fasta tíma á stundatöflu. Þarna kemur 
því fram umhugsunarverð þversögn – að óska eftir leiðsagnarkennara en 
nýta aðstoð hans ekki þó að hún sé í boði. Ég tel mjög líklegt að ástæðan 
felist í því hvað starf leiðsagnarkennarans er ómótað og óljóst. 

Nær allir kennararnir voru sammála um að samstarfsfólk væri boðið 
og búið til aðstoðar. Þeir sögðust hafa verið duglegir að spyrja í upphafi 
en þegar frá liði væri erfiðara að vera sífellt í þeirri stöðu að leita eftir 
aðstoð. Kennarar væru önnum kafnir – það væri enginn aflögufær! Allir 
kennarar fögnuðu þeirri samvinnu sem var í skólunum og sögðust læra af 
samkennurum. 

Skólastjórar sögðust veita mestar upplýsingar um skólastarfið að 
hausti. Nýútskrifaðir kennarar fengu sömu móttökur og aðrir nýir 
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kennarar sem voru að hefja störf í skólunum, nema þá með óformlegum 
hætti. Skólastjórar reyndu að koma nýliðum í kennslu með reyndari 
kennurum, t.d. innan sama árgangs. Skólastjórar notuðu ýmsar aðferðir 
við val á leiðsagnarkennurum. Þar má nefna að þeir kenndu á sama 
aldursstigi, að þeir væru reyndir kennarar og að þeir kennarar sem höfðu 
afslátt af kennsluskyldu vegna aldurs tækju verkefnið að sér. Engir 
skólastjórar fylgdu samvinnu nýliða og leiðsagnarkennara eftir eða 
fylgdust með því hvernig það gengi eða hvað fælist í því. Þeir sögðust þó 
fá að vita ef samstarfið gengi alls ekki, þannig að þeir þyrftu að útvega 
nýjan leiðsagnarkennara. Starf leiðsagnarkennara virðist vera algjörlega 
ómótað. Þeir höfðu hvergi starfslýsingu og yfirleitt sinntu þeir ráðgjöf við 
nýliða sem viðbót við fullt starf eða það starf sem þeir sinna venjulega 
við skólann. Engin fræðsla virðist vera í boði fyrir leiðsagnarkennara, 
hvorki innan skólanna sjálfra, á vegum sveitarfélaga eða háskóla. 

Allir kennararnir höfðu þá tilfinningu að skólastjórar væru yfirleitt 
önnum kafnir við skrifborðsvinnu og nefndu að starf þeirra væri orðið 
afar yfirgripsmikið og meira en aðeins skólastjórn. Einn kennari sagðist 
hafa þá tilfinningu að hafa stuðning skólastjóra á vettvangi. Sá skólastjóri 
starfar við skóla sem er mun fámennari en hinir skólarnir þrír og nándin 
virðist vera meiri en í stærri skólunum. Aðrir upplifðu meiri fjarlægð, 
mismikla en allir óskuðu eftir því að skólastjórar tækju meiri þátt í 
daglegu starfi í skólanum en gripu ekki aðeins inn í þegar í óefni væri 
komið. Allir skólarnir fjórir stóðu að innleiðingu á mjög áþekkan máta en 
nánd og samhjálp virðist vera mest í fámennasta skólanum. 

Samvinna er það lykilhugtak sem er mér efst í huga við verklok. 
Skipulögð, markviss teymisvinna innan skólanna getur verið góð hjálp 
fyrir nýútskrifaða kennara. Það þarf að skilgreina hlutverk 
leiðsagnarkennara og sjá þeim fyrir fræðslu.  

Skólastjórar þurfa að vera sýnilegri í daglegu skólastarfi. Niðurstöður 
benda til þess að nauðsynlegt sé fyrir skólastjórnendur að endurskoða 
verulega hlutverk sitt í skólasamfélaginu, mikilvægi faglegrar forystu og 
tengsla við starfsfólk. 

6.2 Frekari rannsóknir 

Niðurstöður rannsóknar minnar gefa tilefni til þess að rannsaka 
innleiðingu nýrra kennara í starf og formlegt innleiðingarferli enn frekar 
og í víðara samhengi. Til þess að fylla upp í þá mynd sem við höfum úr 
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fyrri rannsóknum, íslenskum og erlendum, væri áhugavert að ræða við 
leiðsagnarkennara um starfsaðstæður þeirra og við skólayfirvöld sveitar-
félaga um aðkomu þeirra að móttöku nýrra kennara. Einnig væri hægt að 
ræða við háskóla um einhverskonar eftirfylgd, kandidatsár eða aðra 
fræðslu fyrir kennara á fyrsta starfsári.  

6.3 Er hægt að gera innleiðingarferli nýrra kennara 
skilvirkara? 

Í kafla 5.4 var vikið að nauðsyn þess að gera innleiðingarferli kennara 
skilvirkara og skipuleggja það á þann hátt að bæði nýliði og 
leiðsagnarkennari ættu auðveldara með að setja sér markmið með 
samvinnunni og hefðu jafnframt einhvern vísi að starfslýsingu, sbr. 
viðauka I og II. 

Mynd 3. Hugsanlegir samstarfsaðilar við mótun á innleiðingarferli fyrir 
nýja kennara  HH 

Í hverjum skóla þarf að ræða og skoða hvernig fagleg umræða og 
markviss aðstoð við nýliða geti komið öllu skólastarfi til góða. Það þarf 
að hugsa um hlutverk leiðsagnarkennara og hvernig það nýtist sem best. 
Það þarf að ræða við skólaskrifstofur um hvort einhver sameiginleg 
fræðsla fyrir nýja kennara sveitarfélaganna eigi að fara fram og ræða við 
háskóla um aukið samstarf. Það vantar fræðslu fyrir leiðsagnarkennara og 
leiðir til að útfæra stuðning háskóla við kennara á fyrsta ári. Það gætu 
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verið fjarfundir, staðfundir, t.d. mánaðarlega, tölvusamskipti eða jafnvel 
einhvers konar kandidatsár þar sem fyrsta árið í kennslu væri tengt síðasta 
ári kennaranámsins.  

Til þess að draga þessar hugmyndir saman freista ég þess í lokin að 
setja þær fram á myndrænan hátt (mynd III), til þess að leggja áherslu á 
þá skoðun mína að betri árangur náist ef unnið er að umbótum með 
sameiginlegu átaki þeirra sem koma að menntun, ráðningum og vinnu 
með nýútskrifuðum kennurum. 

Ef samvinna næst á milli allra þeirra sem koma á einhvern hátt að 
nýútskrifuðum kennurum (sjá mynd III) tel ég að við færumst skrefi nær 
því markmiði að skipuleggja betur móttökur nýrra kennara og að móta 
starf leiðsagnarkennara í íslenskum grunnskólum.  

6.4 Lokaorð 

Öll reynsla og öll upplifun á þátt í því að breyta okkur og þroska. Í háskóla 
þroskast kennaraneminn og í samvinnu við aðra byrjar hann að þroska 
starfskenningu sína sem kennari í hugsun sinni og huga. Sá þroski heldur 
áfram á starfsvettvangi. Að þroskast með öðrum í skólasamfélagi sem bæði 
byggir á hefðum og er síbreytilegt og frjótt. Þannig þroskumst við öll í 
stöðugri gagnvirkni við umhverfi okkar, sögu, menningu og samferðafólk. 
Öflugt innleiðingarferli á fyrstu starfsárum kennarans flýtir fyrir þroska hans 
í starfi. Hann á ekki að þurfa að læra af mistökunum, heldur þroskast með 
faglegri ígrundun með aðstoð leiðsagnarkennara og samstarfsfólks.  

Að lokum fanga ég aftur hughrif frá kenningum Vygotskys sem minna 
okkur á kraft lífsins og gagnvirk áhrif manns og umhverfis í broti úr ljóði 
eftir Stefán Hörð Grímsson (2007, bls. 299). 

AÐ FARGA MINNINGU 

Sá sem kemur aftur 
er aldrei sá sami 
og fór 
 
Sú sem heilsar 
er aldrei sú sama 
og kvaddi  
 
... 
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Fylgiskjal I:  Kynning á rannsókn 

Kynning á rannsókn 

Ritgerð til lokaverkefnis í M.Ed. prófi  við Menntavísindasvið H.Í. 

 

Kæri samstarfsaðili! 

Ég undirrituð er í meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
og er nú að vinna að lokaritgerð minni.  

Ritgerðin fjallar um það hvernig móttöku nýútskrifaðra kennara er 
háttað í grunnskólum og hvort skólastjórnendur fara eftir einhverri 
móttökuáætlun eða vissu ferli þegar nýútskrifaðir kennarar hefja störf hjá 
þeim. Hluti ritgerðarinnar er rannsókn þar sem ég leita til skólastjóra, 
kennara sem aðeins hafa kennt í eitt til tvö ár eftir útskrift og kennara sem 
hafa hætt kennslu í grunnskóla innan fárra ára og snúið til annarra starfa 
til að ræða við mig um innleiðingarferli og hvort það skipti máli að það sé 
til staðar eða ekki. Rannsóknarspurningin sem ég legg upp með er: 
Hvernig er staðið að innleiðingu nýrra kennara í grunnskóla og hvernig 
styðja skólastjórar við nýliða? 

Ég leita nú til fjögurra skóla til að skoða hvernig staðið er að þessum 
þætti skólastarfs. Fjöldi viðtala verður á bilinu 8 – 10 og getur farið eftir 
aðstæðum á hverjum stað og hve vel gengur að ná til fólks sem hefur þá 
reynslu sem þjónar tilgangi rannsóknarinnar.  

Rannsóknin er eigindleg og felst í viðtölum sem geta tekið frá 30 – 60 
mínútum. Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef 
hann kýs svo af einhverjum ástæðum og er ekki skylt að svara öllum 
spurningum. Áhersla er lögð á að viðmælandi ígrundi svör sín og lýsi 
persónulegri upplifun af einlægni. 

Viðtalið verður hljóðritað og síðan ritunnið orðrétt. Að því loknu 
verður hljóðupptökunni eytt. Rannsakandi leggur áherslu á trúnað við 
viðmælendur sína og að hvergi koma fram nöfn á fólki, stofnunum eða 
öðrum staðháttum að öðru leyti en því sem fyrr hefur verið sagt um 
staðsetningu þátttökuskólanna.    

Með bestu kveðju. 

Helga Hauksdóttir (s. ________) 
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Fylgiskjal II:   Upplýst samþykki 

 

 

 

Upplýst samþykki 

 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og þar með alla þá skilmála sem 
settir eru fyrir þátttöku og treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem 
trúnaðarmál.  Ég samþykki  hér með að taka þátt í rannsókninni og 
staðfesti það með undirskrift minni.  

 

 

 

      
 __________________________________ 

              Staður og dagsetning 

 

 

 

      
 __________________________________  

      Samstarfsaðili (má setja merki í stað nafns) 
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Fylgiskjal III:  Viðtalsrammi, skólastjórar 

 

Ég byrja á því að spyrja viðmælanda hvort hann hafi lesið 
kynningarbréfið sem ég hafði sent viðkomandi í tölvupósti og hann 
skrifar undir upplýst samþykki. Minni á trúnað í meðhöndlun gagna.  

 

Viltu segja mér frá starfsferli þínum innan grunnskólans, hve lengi þú 
hefur verið í stjórnunarstöðu og hvað það er sem hvetur þig áfram í erfiðu 
og krefjandi starfi. 

 

Viltu segja mér frá kennararáðningum og hvort þér finnst ráðningarmál 
hafa breyst á síðustu árum? 

 

Hvaða upplýsingar leggur þú áherslu á að veita þeim kennara sem þú 
ætlar að ráða í starf? 

 

Hvaða upplýsingum leitar þú sérstaklega eftir hjá þeim kennurum sem 
sækja um starf – styðst þú við skriflegar spurningar eða punkta – eða átt 
verklagsreglur sem þú notar í ráðningarviðtölum? 

 

Hefur þú þá tilfinningu að nýútskrifaðir kennarar hafi raunsæjar 
væntingar um hvaða aðstæður bíði þeirra á vettvangi? 

 

Heldur þú að aukið samstarf grunnskóla og háskóla á fyrsta starfsári 
nýútskrifaðra kennara geti haft áhrif á upplifun þeirra af fyrsta 
starfsárinu? 

 

Viltu segja mér frá móttöku nýútskrifaðra kennara að hausti og hvort hún 
er að einhverju leyti frábrugðin móttöku kennara sem hafa reynslu /eru að 
flytja sig á milli staða? Er til móttökuáætlun eða skriflegt verkferli sem 
farið er eftir? 

 

Ef nýútskrifaðir kennarar fá leiðsagnarkennara, hvernig er hann þá valinn 
og hefur hann skriflega starfslýsingu? 
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Fyrsti skóladagurinn í hlutverki kennara. Er nýútskrifuðum kennurum 
boðin aðstoð eða að einhver komi með þeim í kennslustofu og kynni 
viðkomandi? 

 

Hefur skólinn markað sér stefnu um hvort nýútskrifaðir kennarar taki 
strax að sér umsjónarkennslu og er þörf á því að velta þeirri spurningu 
fyrir sér? 

 

Eru einhver sérstök verkefni eða störf sem þú reynir að hlífa 
nýútskrifuðum kennara við fyrsta starfsárið? 

 

Sérðu kosti við það að ráða nýútskrifaða kennara til starfa umfram 
kennara með starfsreynslu? 

 

Fær nýútskrifaður kennari einhverja eftirfylgd eða stuðning áfram, jafnvel 
allt fyrsta starfsárið? 

 

Finnst þér vera algengt að nýútskrifaðir kennarar hætti kennslu innan 
fárra ára og heldur þú að einhverjir þættir í starfsumhverfi grunnskólans 
skipti þar máli? 

 

Hefur þú velt því fyrir þér hvort skólinn þinn hafi nógu öflugt 
stuðningskerfi fyrir nýútskrifaða kennara og hver finnst þér þáttur þinn 
sem skólastjóra vera í þessu ferli?  

 

Hafa orðið þær breytingar á starfi og álagi á skólastjóra að starfsfólkið 
okkar líði fyrir þær? 

 

Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri að lokum? 

 

Bestu þakkir fyrir þátttökuna.  
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Fylgiskjal IV:  Viðtalsrammi, kennarar 

Ég byrja á því að spyrja viðmælanda hvort hann hafi lesið 
kynningarbréfið sem ég hafði sent viðkomandi í tölvupósti og hann 
skrifar undir upplýst samþykki. Minni á trúnað í meðhöndlun gagna.  

 

Hvað varð til þess að þú ákvaðst að fara í kennaranám og hvers væntirðu 
af því? 

 

Geturðu lýst hvernig tilfinning það var svo að hafa lokið því námi? 

  

Hvernig gekk atvinnuleitin fyrir sig, var um margar stöður að velja? 

 

Ráðningarferlið, geturðu rakið hvernig ráðningin fór fram? 

 

Viltu segja frá fyrstu dögunum í vinnunni, hvernig gekk og hvernig leið 
þér? 

 

Fyrstu vikurnar með nemendum, geturðu lýst þeim? 

 

Finnst þér nauðsynlegt að nýútskrifaðir kennarar fái leiðsagnarkennara 
fyrsta árið? 

Hver eru tengsl þín við skólastjóra og finnst þér hann hafa veitt þér 
stuðning í starfi? 

 

Tengsl við kennaranám. Hvað hefur nýst þér best, er eitthvað sem þú vilt 
breyta eða leggja áherslu á? 

 

Væntingar til starfsins. Litið til framtíðar. 

 

Er eitthvað  sem þú vilt bæta við að lokum? 

Bestu þakkir fyrir þátttökuna 
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Fylgiskjal V:   Kennarar sem hafa hætt í skólanum sínum 

Ég byrja á því að spyrja viðmælanda hvort hann hafi lesið 
kynningarbréfið sem ég hafði sent viðkomandi í tölvupósti og hann 
skrifar undir upplýst samþykki. Minni á trúnað í meðhöndlun gagna. 

 

Viltu segja mér frá núverandi starfi þínu og  hvernig líður þér í því starfi? 

 

Hvað varð til þess að þú ákvaðst að fara í kennaranám og hvers væntirðu 
af því? 

 

Geturðu lýst hvernig tilfinning það var svo að hafa lokið því námi?  

 

Hvernig gekk atvinnuleitin fyrir sig, var um margar stöður að velja? 

 

Ráðningarferlið, geturðu rakið hvernig ráðningin fór fram? 

 

Viltu segja frá fyrstu dögunum í vinnunni, hvernig gekk og hvernig leið 
þér? 

 

Fyrstu vikurnar með nemendum geturðu lýst þeim? 

 

Finnst þér nauðsynlegt að nýútskrifaðir kennarar fái leiðsagnarkennara 
fyrsta árið? 

 

Hver voru tengsl þín við skólastjóra og fannst þér hann hafa veitt þér 
stuðning í starfi? 

 

Tengsl við kennaranám. 

 

Hvað varstu lengi í kennslu í grunnskóla? 

 

Var eitthvað í starfsumhverfi skólans sem skipti máli við þá ákvörðun 
þína að hætta kennslu þar? 
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Sérðu fyrir þér að þú eigir eftir að snúa til baka í grunnskólakennslu – 
hvers vegna/hvers vegna ekki? 

 

Er eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum? 

 

Bestu þakkir fyrir þátttökuna. 
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Viðauki I:  Innleiðing nýliða í starf – þáttur skólastjóra 

 

Innleiðing nýliða 

  – þáttur skólastjóra  í innleiðingarferli -  

Tímabil Framkvæmd / áhersla Til umhugsunar /til minnis 

júní 
 

Ráðning. 

Sjá minnispunkta um ráðningar og 

áherslur. 

ágúst 
Nýr kennari boðinn velkominn til starfa. 

- Sýn skólans / áherslur kynntar 

 
Skólastjóri boðar nýjan kennara í 
skólann í byrjun ágúst 

 - gengið um húsnæði og það kynnt  
 - farið yfir fyrstu daga skólaársins Ráðning leiðsagnarkennara 
 - lyklar, tölvuaðgangur o.fl.  

 - hvernig verður starfsmannafundi háttað? 
Sjá dæmi umsóknarblað f.  
leiðsagnarkennara 

 - hvar er kennslustofa viðkomandi  
 - innleiðingarferli og fundir  
 - Fundur með leiðsagnarkennara  
   

september 

 
Fundur skólastjóra og nýliða eftir 6 vikna 
skólastarf. 

 

 
 
Dagsetning: ______________ 

   
   

 
október 

 

 
Skólastjóri heimsækir nýliðann í kennslustund, 
lítur við í nokkrar mínútur í senn, nokkrum 
sinnum. 

 

Framkvæmt:  _____________ 

nóvember 

 
Fundur skólastjóra með nýliða og 
leiðsagnarkennara. 

 
Dagsetning: _______________ 
 

   
   

janúar 
 

 
Skólastjóri lítur í tíma til nýliðans eins og áður 
nokkrar mínútur í senn. 

 

Framkvæmt:  ________________ 

febrúar 

 
Fundur skólastjóra með leiðsagnarkennara og 
nýliða. 

 
 
Dagsetning: ________________ 

 
Farið yfir stöðuna og hvernig samvinnan hefur 
gengið. 

 

   
   

mars 

 
Skólastjóri lítur í tíma til nýliðans eins og áður 
nokkrar mínútur í senn. Rætt um stöðuna og 
líkur á framhaldi ráðningar næsta skólaár. 
 

Framkvæmt: _________________ 
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apríl Fundur skólastjóra og nýliða. 

 
 
Dagsetning: ________________ 

 

maí 

Fundur með nýjum kennara í lok skólaárs. 
Endurgjöf á fyrsta veturinn og ráð um framhald. 

 
 
Dagsetning: _________________ 
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Viðauki II :  Leiðsagnarkennarinn 

 

 

Umsókn um hlutverk leiðsagnarkennara                             

Nafn 

___________________________________________________________ 

Sérfræðisvið/aðalkennslugreinar_______________________________ 

___________________________________________________________ 

Kennslureynsla 

___________________________________________________________ 

Hefur þú tekið að þér leiðsagnarhlutverk áður.  Ef svo er í hverju var það 

fólgið? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Hefur þú reynslu eða þekkingu af því að leiðbeina fullorðnum ? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vinsamlega svarið á öðru blaði: 

     *  Af hverju hefur þú áhuga á að gerast leiðsagnarkennari? 

     *  Hvaða eiginleika þína telur þú hæfa þessu hlutverki best? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Athugasemdir úr viðtali: 

___________________________________________________________ 

Ákvörðun skólastjórnenda og rök fyrir henni 

__________________________________________________________ 
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Samstarf leiðsagnarkennara og nýliða 

                                                   Verkferill 

Tími Framkvæmd og áherslur Til minnis og umhugsunar 

  Leiðsagnarkennari hefur samband við nýliða í síma áður 

 
Fá símanúmer nýliða hjá ritara 
eða skólastjóra 

  en kennarar eru kallaðir formlega til starfa. Kynnir sig. sími: ____________________ 

ágúst   - Hittir nýliða fyrir fyrsta kennara/starfsmannafund 

      og er samferða honum þangað.   

   - Upphaf persónulegra og jákvæðra kynna.   

   - Kennslustofan, uppröðun, námsgögn.   

   - Farið yfir nemendalista bekkjarins saman.   

   - Móttaka nemenda og fyrsti skóladagurinn.   

   - Fundur með skólastjóra um áherslur og skipulag. Dags: _______  tími: ______ 

  
 - Kynnir ritara, húsvörð og fleira starfsfólk eftir 
atvikum. 

  Að koma á föstum fundartíma í hverri viku Ákvörðun um fundatíma: 

  
 - Skipulag á sameiginlegum undirbúnings- 
tíma ef það á við. 

(láta skólastj. og deildarstj. vita 
um  

  Mentor - kynning og aðstoð við að læra á kerfið. ákveðinn fundatíma) 
  

Bókasafn og tölvuver. Kynna þessa staði,    

  skipulag, starfsemi og samvinnu kennara.   

  Kynna starf námsráðgjafa og    

sept.  hjúkrunarfræðings og reglur sem gilda um    

  heimsóknir nemenda.   

  
Leiðsagnarkennari er í nokkrum tímum með 
nýliðanum.    

  Rætt um tíma eftir kennslu.   

    

  Leiðsagnarkennari fer með nýliða í heimsókn   

  í sérgreinatíma ef það á við. Kynnir áherslur og    

okt. 
skipulag. Kynnir sérgreinakennara. Tækifæri til að 
fylgjast  með nemendum í öðru umhverfi.   

  Kynna ytra stoðkerfi, fjölskyldudeild og    

  þjónustu sálfræðinga og kennsluráðgjafa.   

  Kynna skóladeild og skólastefnu sveitarfélagsins. Leiðsagnarkennari leysir nýliða 
Leiðsagnarkennari kemur nýliðanum í 
kennslustundir hjá öðrum kennara til að fylgjast með 
og læra. 

af í kennslu eða finnur aðrar 
leiðir 
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Tími Framkvæmd og áherslur Til minnis og umhugsunar 

      

  Rætt um foreldrasamstarf og skipulag skólans á því.   

   - Samtalstækni, samskiptaform, tíðni samskipta   

   - Foreldrafundir, boðun, uppröðun í stofu, skipulag   

      

  Námsmat. Skil til nemenda og foreldra.   

      

nóv. Fundur leiðsagnarkennara og nýliða með skólastjóra. Dags. _________  kl. __________ 

      

  Rætt um kennsluaðferðir og leiðir í bekkjarkennslu. Samstarf við deildarstjóra og aðra 

  
Leiðsagnarkennari kennir með nýliðanum og þeir 
ræða   kennara. Fagleg umræða innan  

  um fyrirkomulag og leiðir hópsins. 

      

  Desember og litlu jólin. Undirbúningur og skipulag.   

      

  Ígrundun um starfið, t.d. agamál og agastefna. Leiðir og    

  ráð.   

des. Ráð um skreytingar, kort, póstkassa og annan jólaundir-   

  búning.   

  Rætt um samstarf og starfslýsingar annars starfsfólks en    

  kennara.   

  Árshátíð nemenda. Skipulag, atriði bekkjar, samvinna,   

  Kaffihúsaferð og óformlegt spjall fyrir jólafrí   

      

  Umræða um sýn og áherslur skólans. Hvernig gengur   

  að halda þessum áherslum vakandi?   

jan. Námskrár og áherslur í kennslu einstakra greina. Skoðað   

  og rætt.   

  Tveir + tveir. Gagnkvæmar heimsóknir í bekki,    

  ígrundun um kennsluhætti. Gagnrýnt til góðs.   

      

  Foreldrafélag, bekkjarráð. Hlutverk og virkni. Hlutverk   

  og samband kennara við bekkjarráð og foreldra.   
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Tími Framkvæmd og áherslur Til minnis og umhugsunar 

  Litið til baka. Persónuleg og fagleg markmið nýliðans.   

  Reynsla af fyrri hluta skólaársins. Fagleg ígrundun.    

  
Hvað hefur gengið vel og hvað hefur nýliðinn áhuga á 
að    

  bæta?   

  Fundur leiðsagnarkennara, nýliða og skólastjóra.    

  Rætt um gengi, samstarfið og staðan tekin.   

febr. Farið yfir kennsluáætlun til vors. Hvaða áherslur þarf að Dags: ___________  kl. _______ 

  leggja í undirbúningi og kennslu?   

  Leiðsagnarkennari kennir með nýliða og gefur    

  
endurgjöf á skipulag, kennsluhætti og viðbrögð 
nýliðans.   

      

  Tengsl raunveruleika og fræða.    

  
Hvers saknar nýliðinn úr námi sínu og vill leggja 
áherslu  Samstarf við deildarstjóra og aðra  

  á að kynna sér betur? kennara um faglega umræðu, til  

mars Kennslustund tekin upp og greind í samvinnu leið- dæmis á deildarfundum.  

  
sagnarkennara og nýliða. Hreinskilin gagnrýni til 
góðs. 

Kennarahópurinn leitar leiða 
saman. 

    

  Byrjað að huga að uppgjöri vetrar. Samstarfið metið.    

  Hvað gekk vel og hvað miður? Vannst ekki tími til að    

  
fara yfir einhverja þætti. Hvað er hægt að gera betur 
næsta    

apríl- ár?   

maí Skólalok, skólaslit, frágangur kennara að vori.   

  Hvernig verður framhaldið á starfi nýliðans?   

  Lokafundur leiðsagnarkennara, nýliða og skólastjóra. Dags.: __________ kl.: ________ 

  

  
Leiðsagnarkennari hittir kennarann sem nú er að hefja 
sitt 

Þetta er ekki útskrift. Minna á að 
við 

  annað starfsár. erum alltaf að læra og bæta við  

  Spjall í upphafi skólaárs og til að leggja áherslu á að  okkur í starfsþroska.  

  kennari getur enn fengið stuðning. 
Það er mikilvægt að halda áfram 
að  

2. ár Farið yfir haustverkin og upphaf skólaársins. spyrja og leita leiða saman.  

ágúst   
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