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Formáli 

Þetta verkefni er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í náms- og 

kennslufræði við Kennaradeild Háskóla Íslands og fjallar um faglegan 

stuðning við grunnskólakennara í starfi. 

Í starfi mínu bæði sem kennari og deildarstjóri við grunnskóla hef ég velt 

fyrir mér hvaða faglegan stuðning kennarar fá í starfi, hvað af honum nýtist 

þeim og hver þörfin er. Einnig velti ég því fyrir mér hver ávinningurinn er af 

slíkum stuðningi. Ég tel mikilvægt fyrir skólafólk að fá svör við þessum 

spurningum til að átta sig betur á hvað gert er innan skólanna, hvort hægt sé að 

gera betur og þá með hvaða hætti. Kennarinn er lykilmanneskja í starfi 

skólanna og það skiptir miklu máli að honum líði vel í starfi. 

Að vinna verkefni sem þetta er ekki ólíkt því að klífa fjall. Í byrjun er 

ákveðið hvaða fjall skal klífa og síðan hefst undirbúningurinn. Fer hann 

alfarið eftir vali á tindi. Þegar undirbúningi er lokið hefst gangan. Horft er 

til tindsins og stundum koma tímar þar sem löngunin til að flýta för er sterk 

en leiðin upp hefst með því að fara skref fyrir skref. Á leiðinni má búast við 

að lenda í ógöngum, urð, grjóti, lausamöl, þúfum og svo má lengi telja. Það 

sama á við um vinnu við verkefni sem þetta. Ég sveiflast á milli þess að 

æða áfram af krafti eða hætta við og fá þyrlu til að sækja mig. Tindurinn 

var þarna og kallaði á mig. Það var ekkert annað í boði en að halda áfram 

og muna að þegar fjall er klifið þá er það ekki aðeins tindurinn sem gleður 

heldur líka leiðin upp, með því klöngri og bjástri sem fylgir. Í fjallaferðum 

skipta ferðafélagarnir líka máli og það sama átti við í þessari ferð. 

Ferðafélagarnir voru margir og góðir. Þeim er ég afar þakklát. Jón Þór 

hvatti mig áfram og studdi yfir erfiða hjalla. Þorgeir Arnar var oftast 

þolinmóður, hann hafði trú á mér og benti á góðar leiðir. Stefán Þór lærði 

smátt og smátt að fjallið var alvöru fjall en ekki lítill hóll. Kristín, 

Arnheiður Gígja og Guðrún Björg röltu með mér um stund og 

morgunhænurnar hafa verið þolinmóðar við að hlusta á mig og sýnt 

verkefninu áhuga. Heiðrún Kristjánsdóttir kom á ögurstundu rétt eins og 

góður hjálparsveitarmaður og benti á greiðfærar leiðir. Móðir mín áttaði sig 

fljótt á því að í slíkri ferð eyðir maður ekki löngum tíma á símaspjalli. 

Að leggja á óþekktar slóðir krefst góðs leiðsögumanns og ég var lánsöm 

með minn leiðsögumann. Dr. Ingvar Sigurgeirsson var minn leiðbeinandi í 

þessu verkefni og vil ég þakka honum fyrir uppbyggjandi leiðsögn og 

einstakan stuðning. Anna Kristín Sigurðardóttir var sérfræðingur og er ég 

þakklát fyrir hennar ábendingar. Skólastjórnendur skólanna sem ég 

heimsótti eiga þakkir skildar fyrir að taka erindi mínu vel og aðstoða við að 
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finna viðmælendur. Rannsóknin hefði ekki orðið að veruleika ef þeirra 

hefði ekki notið við og vil ég þakka þeim sérstaklega fyrir að vera tilbúna 

að tala við mig og deila reynslu sinni af einlægni.   

 

 

Hafnarfirði, apríl 2011 

 

Sif Stefánsdóttir 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að skilja betur hvaða faglegan stuðning 

íslenskir grunnskólakennarar fá í starfsumhverfi sínu og hvers konar 

stuðningur skilar sér best í starfi með nemendum. Með auknum skilningi á 

þessum atriðum er hægt að komast betur að því hvað er vel gert og hvað 

ekki, m.a. til að að efla faglegt skólastarf og styrkja kennara í starfi.  

Gerð var eigindleg rannsókn sem byggðist á hálfopnum viðtölum við 

níu kennara úr þremur grunnskólum. Viðtölin voru tekin við kennarana 

skólaárið 2009–2010. Kennararnir voru af báðum kynjum og með ólíka 

starfsreynslu og bakgrunn. Leitast var við að átta sig á sameiginlegri 

reynslu kennaranna og reynslu þeirra af faglegum stuðningi í starfi.  

Niðurstöður leiddu í ljós að kennurum fannst samkennarar veita mestan 

stuðning. Það kom fram í máli allra viðmælenda að þeir ættu gott og gjöfult 

samstarf við þá bæði í daglegu samstarfi sem og á skipulögðum fundum. 

Samvinna var síendurtekið stef í viðtölunum. Kennararnir töluðu einnig um 

að greiður aðgangur að stjórnendum og gott samstarf við þá væru 

nauðsynlegir hlekkir í faglegu skólastarfi.  

Af niðurstöðunum má draga þá ályktun að ástæða sé til að gefa 

kennurum aukinn tíma til virkrar starfsþróunar og samvinnu. Einnig 

endurspegluðu niðurstöðurnar að með því að hlusta á raddir kennara væri 

hægt að efla faglegan stuðning við þá og bæta þannig skólastarf. Vonast er 

til að niðurstöður rannsóknarinnar varpi skýru ljósi á þann stuðning sem 

kennarar fá í starfi og gagnsemina af honum. 
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Abstract 

The aim of the study was to further understand what professional support 

Icelandic primary school teachers get in their working environment and 

what kind of support best transfers into their work with pupils. By better 

understanding these elements we are more able to determine what is being 

done well and what is not. This information can be used to enhance 

professionalism and empower teachers. 

A qualitative study was conducted, based on semi-structured interviews 

with nine teachers from three primary- and lower secondary schools. The 

teachers were interviewed during the school year 2009–2010. The teachers 

were both male and female and with different work experience and 

backgrounds. I tried to understand their commonalities and their perception 

of professional support. The results indicate that teachers feel colleague 

support is the most important. All the interviewees commented on the 

positive effect peer support had on their work, both in their day-to-day 

work and organised meetings. Co-operation was a recurring theme through 

all the interviews. The teachers also mentioned that clear access to school 

management and a positive rapport with them was inductive to 

professionalism in schools. 

In conclusion, there is every reason to give teachers more time for 

effective job development and collaboration. Furthermore, the results 

showed that by listening to teachers it is possible to strengthen their 

professional support and by doing so, improve staff performance. 
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1 Inngangur 

Í þessu verkefni verða skoðaðir þættir í starfsumhverfi kennara sem styðja 

við þá í starfi að þeirra eigin mati. Meðal annars verður lögð áhersla á að 

skoða þann faglega stuðning sem kennarar fá innan skóla, hvert þeir leita 

eftir ráðgjöf, aðgengi þeirra að fræðsluefni, utanaðkomandi stuðning, 

ávinning af faglegum stuðningi, hvort kennarar taki virkan þátt í 

ákvörðunum og hvort þeim finnst að styrkleikar þeirra fái að njóta sín. 

Verkefnið tengist rannsókninni Starfshættir í grunnskólum, sem nú stendur 

yfir og nær til 20 grunnskóla, en markmið hennar er að veita yfirsýn yfir 

núverandi starfshætti í íslenskum grunnskólum með áherslu á þróun í átt til 

náms við hæfi hvers og eins.
1
 Í rannsókninni er stuðst við líkan um þróun 

starfshátta í grunnskólum sem byggist á sex stoðum; skipulagsstoð, 

námsumhverfisstoð, viðhorfastoð, kennarastoð, nemendastoð og foreldra- 

og samfélagsstoð (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2005). Rannsókn mín 

tengist einkum kennarastoð og viðhorfastoð og ræði ég við kennara og 

heyri þeirra sýn á þann faglega stuðning sem þeir fá í starfi.   

Starf kennara er víðtækt og ekki er nóg að skoða fræðsluhlutverk þeirra 

því viðurkennt er að uppeldishlutverk er líka hluti af skólastarfinu. Vart 

þarf að færa rök fyrir því hve mikilvægt er að starf kennarans stjórnist af 

fagmennsku. Kennarinn er lykilmanneskja í starfi skóla og því er brýnt að 

styðja við hann eins vel og mögulegt er. Þess er vænst að niðurstöður 

þessarar rannsóknar geti varpað skýrara ljósi á hvaða stuðning kennarar fá 

og hvað af honum nýtist þeim í starfi. Vinna kennarans með nemendum 

þarf að vera markviss og styðjast meðal annars við niðurstöður rannsókna. 

Kennarar, skólastjórnendur og fleiri sem koma að stefnumótun í 

skólamálum þurfa að skoða hvað það er í starfsumhverfi kennara sem 

styður við þá faglega svo þeir geti mætt auknum kröfum sem gerðar eru til 

þeirra. Stjórnendur skóla þurfa að átta sig á þeirri reynslu sem kennararnir 

búa yfir og til að viðhalda áhuga þeirra og vinnugleði skiptir máli fyrir 

kennarana að vera hvattir áfram til góðra verka og að þeir fái þann stuðning 

sem þeir þarfnast í starfi. 

Þess er vænst að niðurstöður rannsóknarinnar komi skólastjórnendum og 

kennurum að notum. Einnig starfsfólki skólaskrifstofa, þeim sem starfa í 

skólanefndum og ýmsum sem koma að þróunarstarfi í skólum. Sem dæmi má 

nefna að skólastjórnendur og starfsfólk skóla nýti niðurstöðurnar til að vekja 

umræðu um hvernig best sé að haga stuðningi við kennara í viðkomandi skóla. 

                                                      

1
 Sjá um rannsóknina á þessari slóð: http://skrif.hi.is/starfshaettir/ 
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Höfundur væntir þess að niðurstöðurnar verði skólastarfi til hagsbóta og að 

þær eigi eftir að skipta máli fyrir skólastjórnendur, kennara og ekki síst 

nemendur. 

1.1 Rannsóknarspurningar og markmið 

Rannsóknin byggist á eigindlegri rannsókn sem gerð var í þremur 

íslenskum grunnskólum. Tekin voru viðtöl við þrjá kennara í hverjum 

skóla. Markmið rannsóknarinnar er að skilja betur hvaða faglegan stuðning 

grunnskólakennarar telja sig fá í skólaumhverfi sínu og hvers konar 

stuðningur skilar sér best í starfi með nemendum. Með auknum skilningi á 

þessum atriðum er hægt að komast betur að því hvað er gert vel og hvað 

ekki og nýta þær upplýsingar til að efla faglegt skólastarf enn frekar og 

styrkja kennara í starfi. 

Notuð voru djúpviðtöl og þátttökuathuganir sem tilheyra eigindlegri 

rannsóknarhefð þar sem áhersla er lögð á upplifun einstaklings og 

umhverfið sem hlutirnir gerast í. Rannsóknarspurningin er: 

 Hvað er það, að mati grunnskólakennara, sem styður við þá í 

faglegri starfsþróun sinni? 

1.2 Val verkefnis, reynsla og áform rannsakanda 

Í þau rúmu tuttugu ár sem ég hef starfað sem grunnskólakennari, bæði sem 

umsjónarkennari og deildarstjóri, hef ég oft velt því fyrir mér hvaða 

stuðning kennarar fá í starfi, hvað af honum styrki þá og bæti við þá 

fagþekkingu sem þeir koma með úr háskólum. Ég vildi átta mig betur á 

þessum stuðningi með því að ræða við starfandi grunnskólakennara. Í þessu 

sambandi má vitna til orða Wolfgangs Edelstein úr erindi sem hann hélt á 

ráðstefnu, sem haldin var honum til heiðurs, í ágúst 2009. Þar sagði hann 

meðal annars: „Af faglegum aðgerðum kennara mótast uppeldisgeta 

skólanna.“ Þessi setning varð mér hvatning því mér finnst hún segja margt 

um störf kennara. Uppeldisstarf skóla hefur aukist og kennarar þurfa að 

vera tilbúnir til að mæta ólíkum þörfum nemenda innan skólanna og skapa 

þeim aðstæður til að læra og þroskast (Wolfgang Edelstein, 2008, bls. 23). 

Þetta er ekki lítið starf og því vildi ég skoða og skilja þann stuðning sem 

kennarar fá við að leysa úrlausnarefni sín. Ég vænti þess að unnt verði að 

nota niðurstöður mínar í umræðu og ákvörðunum um hvernig stuðningi við 

kennara verði best háttað.  

Sem umsjónarkennari hef ég þurft á faglegum stuðningi að halda. Hann 

var oft á tíðum óformlegur en í öðrum tilfellum með formlegri hætti. 
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Yfirleitt fann ég mér leiðir til lausna en í sumum tilvikum hefði verið gott 

að vita af formlegum leiðum til að sækja stuðning. Í starfi mínu sem 

deildarstjóri hef ég oft verið í hlutverki þess sem veitir ráð og stuðning í 

lausnaleitinni. Við þær aðstæður hef ég öðlast skilning á mikilvægi þess að 

umsjónarkennarinn sé virkur í lausnaferlinu en ekki óvirkur þiggjandi. Það 

er oft á tíðum fljótlegra að setja bala undir lekann en til lengri tíma litið er 

það ekki ásættanleg lausn. Ég hef því leitast við að hafa samvinnu við 

kennarana um að finna varanlegri lausnir sem flestir væru sáttir við. 

Stundum hafa þær gengið eftir en í öðrum tilvikum höfum við rekist á 

veggi og ekki voru allir alltaf sammála þeim leiðum sem valdar voru. Þetta 

hefur leitt huga minn að því hvað gert er í skólum til að veita kennurum 

stuðning í starfi. Með því að tala við kennara úr ólíkum skólum og með 

ólíkan bakgrunn reyndi ég að öðlast betri skilning á því hvaða stuðningur er 

í boði til faglegs starfsþroska. Jafnframt hafði ég í huga við val á skólum að 

starfað væri eftir ólíkum agakerfum eða uppeldisstefnum því reynsla mín af 

stuðningi við kennara er að hún hefur oft snúist um leiðir til að takast á við 

agamál. Athyglisvert er að skoða hvort kennarar líti á agakerfi og 

uppeldisstefnur sem faglegan stuðning í starfi. 

1.3 Gildi rannsóknar 

Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar á skólastarfi, bæði á Íslandi og 

annars staðar á Vesturlöndum og hafa fjölmargir bent á að kennarastarfið er 

mun flóknara en áður var (Esteve, 2000; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2006; Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2008; Wolfgang Edelstein, 2008). Má meðal annars nefna 

fjölskyldugerð, aðgengi að upplýsingum, nýja miðla, nýjar námsgreinar, 

stefnu um skóla án aðgreiningar, fjölmenningu og aukin áhrif foreldra. 

Þegar rekstur grunnskólans fluttist frá ríki yfir til sveitarfélaga árið 1995 

hér á landi í kjölfar nýrra grunnskólalaga (Lög um grunnskóla nr. 66/1995) 

hafði það meðal annars þau áhrif að sjálfstæði skólastjóra jókst. Meðal 

nýrra verka hjá þeim var að vinna áætlanir um endurmenntun starfsmanna 

og móta þróunarstarf í skólum en kveðið var á um meira samráð við 

kennara (Börkur Hansen o.fl. 2008). Með umræddum lögum var líka gert 

ráð fyrir auknum áhrifum foreldra á skólastarfið.  

Hliðstæðar niðurstöður hafa komið fram í erlendum rannsóknum. 

Spænski menntunarfræðingurinn Jose Esteve (2000) fullyrðir í fræðilegum 

skrifum sínum um hlutverk kennara að það sé mun erfiðara að kenna núna 

en fyrir tuttugu árum, meðal annars vegna þess hve starfið er orðið 

umfangsmikið. Bendir Esteve á tólf þætti því til stuðnings; aukna ábyrgð 
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kennara, bæði sem snýr að námsgreinum og uppeldi, breytingar á 

fjölskyldugerð og hlutverkum innan fjölskyldna, tilboð fjölmiðla í 

samkeppni við skóla, kröfur fjölmenningarsamfélagsins, ný ágreiningsefni 

og mótsagnir í kennslu, breytt félagslegt virði menntunar, gagnrýni sem 

beinist að kennurum og skólakerfinu, félagslega stöðu kennara í 

efnishyggjusamfélagi, þörf á að bæta námsefni og námskrá, mun á þörfum 

skóla og björgum, aga og að lokum álag á kennara (Esteve, 2000). Í 

rannsóknum Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006) sem byggðust á 

viðtölum við íslenska grunnskólakennara koma fram sambærilegir þættir 

sem styðja að kennarastarfið hafi breyst og feli í sér fleiri og flóknari 

viðfangsefni en áður (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006; 2007). 

Uppeldishlutverk skólanna hefur aukist og á sama tíma hafa foreldrar og 

forráðamenn meiri afskipti af skólastarfi en áður tíðkaðist. Skólinn er ætlaður 

fyrir alla og þurfa kennarar nú að sinna mun fjölbreyttari nemendahópi en áður. 

Þeir þurfa líka að takast á við fjölmargt annað sem er hluti af kennslunni og hefur 

áhrif á starf þeirra líkt og Esteve (2000) bendir á hér framar. Rúnar Sigþórsson, 

Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa 

Eggertsdóttir og Mel West (2005) benda á það sama:  

Kennsla í skólum nútímans gerir aðrar kröfur til kennarans en áður. 

Hann er ekki lengur álitinn sá brunnur þekkingar og visku sem deilir út 

fróðleik og ræður samskiptum og athöfnum nemenda. Kennari 

nútímans er miklu fremur verkstjóri sem skapar öllum nemendum, 

hverjar sem þarfir þeirra eru, skilyrði til að læra og ná árangri. (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 172).  

Eðlilegt þykir að samfélög taki breytingum og að uppeldi og menntun 

breytist sífellt í takt við þær breytingar (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 

189). Til þess að skólarnir nái að ráða fram úr þessum breytingum verða 

þeir sem þar stjórna að gera sér grein fyrir þeim. Það er forsenda þess að 

hægt sé að setja sér markmið með endur- og símenntun kennara til að takast 

á við þær kröfur sem gerðar eru til skóla og kennara. 

Þessar umfangsmiklu breytingar ásamt nýjum og flóknari kröfum sem 

gerðar eru til kennara hljóta að kalla á aukinn faglegan stuðning. 

Rannsókninni er ekki síst ætlað að varpa ljósi á þetta. Í þessu sambandi má 

nefna að í nýlegri rannsókn, TALIS (Teaching and Learning International 

Survey), kemur fram að í samanburði við kennara í mörgum öðrum löndum 

virðast íslenskir kennarar stunda litla formlega símenntun en telja sig hafa 

meira samstarf innbyrðis (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2009). Þess er að vænta að í rannsókn minni megi takast að afla gagna sem 

varpa frekara ljósi á þetta. 
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1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Hún hefst á inngangi þar sem fjallað 

er um aðdraganda verkefnisins og hvers vegna þetta verkefni varð fyrir 

valinu. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilega þætti sem liggja að baki 

rannsókninni. Jafnframt er skoðað hvað segir í lögum og kjarasamningum 

kennara um símenntun þeirra og starfsþróun. Þriðji kaflinn fjallar um 

rannsóknaraðferðir sem notaðar voru, aðgengi og val á þátttakendum. 

Einnig er sagt frá greiningu og úrvinnslu gagnanna, álitamálum sem upp 

kunna að koma og stöðu rannsakanda. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir 

helstu niðurstöðum úr rannsóknarviðtölunum og er kaflanum skipt niður út 

frá greiningu gagnanna. Í kafla fimm er leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni hvað það er að mati grunnskólakennara sem styður 

við þá í faglegri starfsþróun þeirra. Helstu niðurstöður eru tengdar við 

innlendar og erlendar rannsóknir sem liggja til grundvallar auk þess sem 

gildi og mikilvægi rannsókarinnar eru skoðuð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur og skýringar á hugtökum 

Í Lögum um grunnskóla (2008) þar sem fjallað er um nemendur segir m.a. 

að hver nemandi skuli hafa umsjónarkennara sem fylgist náið með námi 

hans, líðan, þroska og velferð. Jafnframt skuli umsjónarkennarinn leiðbeina 

nemendum í námi og starfi, ráðleggja þeim um persónuleg mál og sjá um 

að gott samstarf sé á milli skóla og heimila (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Sérhver bekkur eða námshópur á rétt á umsjónarkennara sem 

hefur góð tök á námsefninu, kennsluaðferðum og getur brugðist við 

margvíslegum vanda sem upp kann að koma. Hann þarf að geta aðlagað 

námskrána fjölbreyttum nemendahópi og skapað skólasamfélag þar sem 

samvinna er höfð að leiðarljósi um að bæta menntun nemenda. Það sem hér 

er nefnt er aðeins brot af þeim skyldum sem hvíla á umsjónarkennurum en 

sjá má að hlutverk þeirra er viðamikið og má segja að þeir séu 

lykilpersónur í skólastarfinu.  

Rannsóknin beindist að umsjónarkennurum innan grunnskóla og 

hvernig þeir upplifðu stuðning sem þeir fengu í sínu starfsumhverfi. Er 

mögulegt fyrir þá að þróa sig áfram í starfi og vinna öll sín verk af 

fagmennsku án stuðnings? Eiga kennarar sem útskrifast úr háskólum að 

vera fullnuma þegar þeir koma til starfa og takast á við hversdaginn og allt 

það óvænta sem upp kann að koma í daglegu amstri? 

Í þessum kafla verður skoðað hvað segir í lögum og kjarasamningum 

kennara um endurmenntun/símenntun þeirra og starfsþróun. Jafnframt verður 

gerð grein fyrir fræðilegri umræðu varðandi helstu þætti sem liggja rann-

sókninni til grundvallar og rannsóknum innlendra og erlendra fræðimanna sem 

fjallað hafa um faglegan stuðning við kennara. Með hliðsjón af rannsóknum 

verður skoðað hvort kennurum sé stuðningur nauðsynlegur í starfi. 

Undirkaflar bera heiti þeirra hugtaka sem helst er fjallað um í 

rannsókninni. Starfsumhverfi kennara, sem getur verið flókið og margþætt, 

er fyrst til umræðu. Síðan er fjallað um stuðning, jafnt formlegan sem 

óformlegan. Þá er rætt um fagmennsku og einkenni hennar. Að lokum er 

kafli um starfsþróun og hvað hún felur í sér.  

2.1 Starfsumhverfi 

Þegar starfsumhverfi kennara er skoðað kemur skólastofan væntanlega fyrst 

upp í hugann þar sem daglegt starf fer fram. En starfsumhverfi kennara er 

flóknara. Þeir eiga margvíslegt samstarf við aðra kennara en einnig 

samskipti við aðra innan skólans. Má nefna skólastjórnendur, námsráðgjafa 
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og sálfræðinga. Þeir síðastnefndu starfa víða innan skólanna en í sumum 

tilfellum eru þeir staðsettir á skólaskrifstofum (fræðsluskrifstofum) bæja 

eða sveitarfélaga. Innan skólaskrifstofanna eru víða lagðar línur um 

námskeiðahald, samskipti á milli skóla og stefnumótun. Í umfjöllun minni 

verður notað orðið skólaskrifstofa yfir þær stofnanir bæjar- og sveitarfélaga 

sem fara með málefni skólanna. 

Í skýrslu sem fjallar um vinnuaðstæður kennara og unnin var af CTQ 

(Center for Teacher Quality) var bent á hve erfitt er að skilgreina og 

rannsaka vinnuaðstæður kennara vegna þess hve flóknar þær eru. Aftur á 

móti segjast skýrsluhöfundar trúa því að líklega séu sterk tengsl á milli 

vinnuaðstæðna og þess að fá góða kennara til starfa. Þá skapi það einnig 

betri vinnuaðstæður að hafa fleiri góða kennara (Berry, Smylie og Fuller, 

2008). Ef skólarnir búa svo vel að hafa gott starfsfólk ýtir það frekar undir 

faglega starfsþróun innan þeirra. Jákvætt starfsumhverfi sem byggist á 

samvinnu og stuðningi frá samkennurum og stjórnendum skiptir kennara 

verulegu máli varðandi það hvort þeir ákveða að vinna áfram innan 

ákveðinna skóla (Loeb og Darling-Hammond, 2005; Berry, Smylie og 

Fuller, 2008). Í rannsókn sem Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir unnu árið 2005 á starfsumhverfi kennara og líðan í starfi gáfu 

niðurstöður til kynna að það skipti máli að gildismat kennaranna hefði 

samhljóm við gildismat skóla. Það gæfi kennurum faglegt sjálfstraust, ynni 

gegn kulnun og viðhéldi vinnugleði þeirra. Því skipti það máli að kennarar 

fyndu samhljóm í starfsumhverfi sínu við eigið gildismat og lífsskoðanir 

(Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2008).  

Það þarf að hlúa að kennurum og hvetja þá til góðra verka. Það má 

meðal annars gera með því að vinna með öðrum kennurum, huga að 

símenntun, starfa innan fagfélaga kennara og fylgjast með því sem er að 

gerast í faginu, eiga samvinnu við aðra skóla og háskólana, t.d. með því að 

taka nema og fylgjast með því sem þar gerist, og jafnframt að miðla góðum 

hugmyndum og reynslu.  

2.2 Faglegur stuðningur 

Stuðningur við kennara getur verið margvíslegur og það skiptir máli 

hvernig að honum er staðið innan skóla svo faglegur styrkur kennara skili 

sér í starfi með nemendum. 

Athyglisvert er að skoða lög og reglugerðir þar sem kveðið er á um 

stuðning við kennara og hver framfylgi honum. Í Handbók með 

kjarasamningum (2001) er talað um stuðning við nýliða og minnst er á 

aukna ábyrgð umsjónarkennara og að skólastjóri geti ráðstafað viðbótar-
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launum til þeirra eftir atvikum. Þótt að í þessari rannsókn sé sjónum ekki 

sérstaklega beint að nýliðum í starfi þá er forvitnilegt að skoða hvað gert er 

þeim til stuðnings, hvort sá stuðningur sem þeir fá geti einnig nýst öðrum 

innan skólans og hvort þekking þeirra úr háskólum sé nýtt. Það fækkar í 

stétt kennara og hún eldist. Við þurfum fleiri nýliða og til þess að halda 

þeim í starfi þá þurfa þeir og skólasamfélagið í heild á stuðningi að halda 

(Hargreaves, 2000).  

Stuðningur við kennara getur bæði verið formlegur og óformlegur. 

Formlegur stuðningur getur verið skipulögð námskeið, fyrirlestrar, fundir og 

ráðstefnur. Óformlegur stuðningur getur á hinn bóginn verið það sem snýr að 

daglegum samskiptum, samræðum og vangaveltum í kaffitíma eða í lok dags 

þar sem samstarfsfólk hittist og ber saman bækur sínar. Þá getur verið 

stuðningur af verklagsreglum innan skóla, til dæmis agakerfi. Forvitnilegt er að 

skoða hvort þau vinnubrögð séu kennurum til stuðnings í starfi.  

Í Lögum um grunnskóla frá 2008 er kveðið á um ýmis atriði sem styðja 

við faglegt starf í skólum. Þar er meðal annars gert ráð fyrir að 

sveitarfélögin tryggi að sérfræðiþjónusta sé veitt innan þeirra (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Ákvæði um þessa þjónustu lúta ekki eingöngu að 

stuðningi við nemendur og heimilin heldur einnig að stuðningi við 

starfsfólk og starfsemi skólanna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Einnig 

kemur fram í lögum að skólastjóri sé sá aðili sem veiti faglega forystu 

innan grunnskólans (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Í Handbók með kjarasamningum kemur skýrt fram að nýliðum skuli 

tryggður stuðningur frá reyndari kennurum og að skólar vinni áætlanir um 

hvernig tekið er á móti þeim (Handbók með kjarasamningum, 2001). Í 

rannsókn sem María Steingrímsdóttir (2007) gerði meðal nýútskrifaðra 

kennara, um reynslu þeirra og líðan, kom fram að þeim fannst vanta stuðning í 

starfi við upphaf starfsferilsins. Hún talaði við átta nýútskrifaða kennara og 

töldu þeir að sömu kröfur væru gerðar til þeirra og reyndra kennara. Þetta er 

umhugsunarvert í samanburði við margar aðrar starfsstéttir þar sem 

starfsmönnum er falin ábyrgð smátt og smátt. Til að nýliðar standi undir þeim 

kröfum sem gerðar eru til þeirra er mikilvægt að efla markvissan stuðning við 

þá (María Steingrímsdóttir, 2007). Jafnframt kom fram í rannsókn Maríu 

(2007) að nýliðunum fannst þeir fá litla endurgjöf á störf sín og þeir voru oft á 

tíðum óöruggir með hvert hlutverk hvers og eins var innan skólans og þar með 

talið hlutverk kennara. Umræða um skýra verkaskiptingu hefur átt sér stað 

innan skóla en til þess að kennarar viti að hverju þeir ganga skiptir máli fyrir 

starfsöryggi þeirra að þeir viti hvert hlutverk hvers og eins er og hvert skuli 

leita eftir stuðningi í starfi.  
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Innan Evrópusambandsins hafa farið fram umræður um stuðning við nýliða 

í kennslu. Í vinnuskjali sem gefið var út af framkvæmdstjórn 

Evrópusambandsins (European Commission, 2010), í kjölfar funda 

menntamálaráðherra innan sambandsins, kemur fram að ákveðið hafi verið að 

vinna handbók fyrir stefnumótandi aðila innan skólakerfisins til stuðnings 

nýjum kennurum í starfi. Yfirmenn menntamála gerðu sér grein fyrir því að 

lykillinn að fjölbreyttum og nægum atvinnumöguleikum byggðist á gæðum. 

Til að viðhalda háu menntunarstigi og geta boðið gæðakennslu þá yrði 

menntun og starfsþjálfun fyrir kennara að vera til fyrimyndar.  

Vinnuskjalið er leiðbeinandi og í því eru hugmyndir um hvernig hægt er 

að koma á skipulögðum stuðningi við nýliða og byggja brú á milli háskóla 

og starfsvettvangs. Ef það er ekki gert er hætta á því að kennarar einangrist, 

þ.e. ef þeim er dembt út í djúpu laugina við upphaf kennslu. Það sem skiptir 

ef til vill mestu máli varðandi skipulegan stuðning við nýútskrifaða kennara 

er sú hugmynd að námi ljúki ekki við útskrift úr háskóla heldur að þeir séu 

að læra allt lífið (EC, 2010). 

Í stuðningsferlinu hefur leiðbeinandi (e. mentor) nýliðans hlutverki að 

gegna innan skólans við að skapa umhverfi þar sem hugmyndum frá 

nýliðum er fagnað og þær teknar alvarlega. Að læra hvert af öðru er besta 

leiðin til að skapa lærdómsmenningu í skólanum í heild. Það er ekki 

einungis nýliðinn sem nýtur góðs af þessum stuðningi því leiðbeinandinn 

lærir líka. (EC, 2010). Það sem fram kemur í skrifum Susan G. Hanson 

(2010) samræmist umfjöllun í vinnuskýrslu EC þar sem bent er á að 

stuðningurinn megi ekki einungis snúast um aðlögun að nýju umhverfi, 

reglum og gildum heldur þurfi líka að styrkja nýliðann í að miðla því sem 

hann hefur fram að færa. Þeir sem reynslumeiri eru ættu að vera opnir fyrir 

því. Sýn leiðbeinanda verður heildrænni sem ætti að stuðla að því að 

styrkja skólastarfið enn frekar. Jafnframt styrkir þessi vinna leiðbeinandans 

faglega starfsþróun þeirra á ýmsan hátt (Hanson, 2010). Með slíkri 

samvinnu styrkist skólasamfélagið í heild. 

 Þóra Björk Jónsdóttir (2000) fjallaði í meistaraverkefni sínu um 

stuðning sem kennarar fámennra skóla fá í starfi. Í niðurstöðum hennar 

stendur upp úr, að mati kennaranna, „samstarf við samkennara innan 

skólans og síðan við aðra kennara“. (Þóra Björk Jónsdóttir, 2000, bls. 60). 

Þá gilti einu hvort stuðningurinn fólst í að miðla reynslu og skoðunum eða 

ræða málin í dagsins önn. Þeir kennarar sem viðmælendur Þóru Bjarkar 

leituðu til, út fyrir raðir skólans, gátu verið innan fjölskyldu, í vinahópi eða 

starfað í öðrum skólum. Niðurstöður hennar bentu líka til að kennarar 

fengju litla sem enga faglega svörun á störf sín nema þá helst frá 
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nemendum og foreldrum. Í rannsókninni kom einnig fram að þörf fyrir 

stuðning breyttist með reynslu (Þóra Björk Jónsdóttir, 2000). Umrædd 

rannsókn Þóru Bjarkar er sambærileg þeirri rannsókn sem hér er til 

umfjöllunar og forvitnilegt að sjá hvort finna megi samhljóm með þeim 

niðurstöðum sem þar koma fram þó svo að hún sé unnin á öðrum tíma og 

við aðrar aðstæður. 

Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir (2008) unnu 

rannsókn árið 2005 á starfsumhverfi kennara og líðan þeirra í starfi. Í 

rannsókn þeirra kom meðal annars fram hve faglegt sjálfstraust er 

mikilvægt til að viðhalda starfsánægju og koma í veg fyrir kulnun í starfi. 

Jafnframt komu fram „greinilegar vísbendingar um að faglegt sjálfstraust 

skipti verulegu máli fyrir tilfinningu kennara fyrir starfsárangri sínum og 

líðan þeirra í starfi“ (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 

2008). Þegar stuðningur í starfi er skoðaður skiptir máli að gera sér grein 

fyrir því hve faglegt sjálfstraust er mikilvægt. Stjórnendur skóla þurfa að 

átta sig á þessu og mikilvægi þess að bregðast skjótt við ef þeir verða varir 

við að kennara líði illa eða það beri á kulnun í starfi. Fram kom hjá Önnu 

Þóru og Valgerði að því betra sem faglegt sjálfstraust kennaranna er því 

betri árangri ná þeir með nemendum sínum. Sú staðreynd styður mikilvægi 

þess að kennarar öðlist stuðning í starfi svo þeim líði vel og þeir nái að 

vinna með nemendum sínum af fagmennsku og gleði þar sem hlutverk 

þeirra eru skýr og þeir fá hvatningu með viðeigandi stuðningi (Anna Þóra 

Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2008). 

Í TALIS-rannsókninni (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2009) kom meðal annars fram mikilvægi þess að trúa á eigin getu (e. self- 

efficacy). Þar kom fram að kennarar fá að meðaltali mat eða endurgjöf frá 

skólastjóra um það bil einu sinni á ári en frá öðru samstarfsfólki einu sinni 

til tvisvar á ári. Niðurstöður úr matinu höfðu einkum áhrif á áætlanir um 

hvernig mætti bæta kennsluna. Það sem hafði aftur á móti mest áhrif á 

starfsánægju kennara, bæði á Íslandi og annars staðar, var „[…] trú á eigin 

getu, gott samband kennara og nemenda og gott andrúmsloft í 

kennslustundum.“ (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 

33). Vel flestir voru sáttir við starf sitt þó svo að fram hafi komið að 

meirihluti þeirra teldi litla virðingu borna fyrir starfi þeirra innan 

sveitarfélagsins. Ef litið er til skrifa Esteve (2000) þá eru þessar niðurstöður 

samhljóma gagnrýni sem hann talar um og beinist að kennurum og 

skólakerfinu. Hann bendir á að skólarnir hafi ekki fengið nægilegan 

stuðning til að fylgja eftir hugmyndafræðinni um jafnan rétt allra innan 
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skólans og kennarar hafi verið gerðir að blórabögglum fyrir það sem ekki 

fór vel innan skólakerfisins og fengið á sig óréttmæta gagnrýni. 

 Þeir þættir sem skólastjórar töldu mikilvæga í skólastarfi voru meðal 

annars agi og hegðun nemenda, kennsla nemenda með sérþarfir, samband 

kennara og nemenda, samvinna kennara og skólastjóra og viðbrögð frá 

foreldrum. Einnig kom fram í TALIS-rannsókninni að þeim fannst þekking 

kennara á aðalkennslusviði sínu sem og kennsluaðferðum skipta minna 

máli. Þegar kemur að ákvörðunum um hvaða námskeið eru í boði fyrir 

kennara þá eru þær í tæpum níutíu prósent tilvika í höndum skólastjóra 

(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009).  

Í rannsókn sem Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2006) 

gerðu fyrir Menntasvið Reykjavíkur á hegðunarvanda í grunnskólum 

Reykjavíkur 2005–2006 var meðal annars spurt um stuðning við kennara í 

starfi þegar agavandamál komu upp. Þar kom fram að kennarar lögðu mikið 

upp úr því að leysa vandann sjálfir og þar sem gott samstarf var og 

teymisvinna stunduð voru málin fyrst rædd í þeim hópi. Ef sá 

jafningjastuðningur dugði ekki til var yfirleitt leitað næst til deildarstjóra 

(stigsstjóra, árgangastjóra). Einnig var leitað til sérkennara eða annarra 

innan stoðkerfisins (námsráðgjafa, sálfræðinga, kennsluráðgjafa). Lítið var 

um að leitað væri til lausnaleitateymis og viðmælendur sögðu meðal annars 

að ástæður fyrir því væru að þeim þætti gott að leita til jafningja og greiður 

aðgangur væri að þeim (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006, bls. 55). Óneitanlega hafa agamál í skólum verið kennurum hugleikin 

og mikið rætt þeirra á meðal hve fyrirferðarmikil þau eru. Forvitnilegt er að 

skoða hvort kennarar hafa svipaða sögu að segja varðandi almennan 

stuðning í starfi og hvort faglegur stuðningur í starfi þurfi að beinast að 

leiðum við að leysa úr agamálum.  

Eins og þegar hefur komið fram hafa orðið breytingar á starfi kennara 

og skoðun margra er að uppeldisþátturinn hafi meira vægi nú en áður. Í 

grein eftir Ingólf Ásgeir Jóhannesson (2006), sem byggist á þremur 

rannsóknum þar sem íslenskir grunnskólakennarar velta fyrir sér 

breytingum á starfi sínu, kemur fram í samtölum við kennarana að 

samvinna innan skólans sé það sem skipti öllu máli. Vegna þess hve 

hlutverk skóla væri breytt hefði hlutverk kennarans eðlilega breyst líka. Í 

viðtölunum kom fram að kennurum fannst þeir bæði vera uppalendur og 

fræðarar og einnig að ekki einungis hafi hlutverk kennaranna breyst heldur 

hafi hlutverk skólastjóra breyst líka. Kennurunum fannst fjarlægð hafa 

myndast á milli þeirra og skólastjóra. Í máli kennaranna kom líka fram að 

starf þeirra snerist of mikið um ýmiss konar skriffinnsku og of lítill tími 



 

21 

væri ætlaður til kennslu og undirbúnings fyrir hana. Tilfinning kennara 

fyrir því að of mikilli vinnu sé skellt á þá finnst þeim vera ógnun við 

fagmennsku þeirra (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006).  

Breytingar á starfi kennara hafa kallað á aukin úrræði, t.d. í tengslum 

við nemendur með sérþarfir, nemendur sem hafa annað móðurmál en 

íslensku og í tengslum við tölvu- og upplýsingatækni. Margt af því sem er 

hugsað sem stuðningur við kennara í starfi, til að mæta viðfangsefnum sem 

þessum, gætu þeir litið á sem ný, flókin og tímafrek viðfangsefni sem 

sköpuðu aukið álag og streitu. Þessi nýju viðfangsefni kunna, að þeirra áliti, 

að bitna á öðrum þáttum starfsins, t.d. undirbúningi fyrir kennslu og 

samstarfi við heimilin.   

Samstarf við samkennara og aðrar fagstéttir innan skólans tekur tíma og 

hefur aukist með auknum margbreytileika. Fleiri nemendur þurfa á 

sérúrræðum að halda og oft á tíðum þurfa kennarar að funda og taka þátt í 

samvinnu við marga til að leita sem bestra leiða til að styðja við 

viðkomandi. Í fjölda bekkja starfa stuðningsfulltrúar sem kennarar vinna 

með en mörgum finnst fara mikil orka í slíka samvinnu og verkstjórn. 

Meira er til en áður af námsgögnum til að nýta við skipulag skólastarfsins 

og kennarar þurfa að verja auknum tími í hvers kyns skráningar (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2006, bls. 143–144). Kennarar þurfa að vera vakandi 

fyrir framboði námsgagna og gefa sér tíma til að velja, hafna og meta hver 

þeirra gætu verið eftirsóknarverð fyrir nemendur. Allar þessar breytingar 

kalla á fjölbreytt úrræði til stuðnings við kennara í starfi. 

2.3 Fagmennska 

Í þessum kafla verður leitast við að skýra hvað átt er við með hugtakinu 

fagmennska (e. professionalism). Í Lögum um grunnskóla og í kjarasamn-

ingum kemur fram að starfsfólk skuli rækja starf sitt af fagmennsku og má 

sjá skýrt í stefnu stjórnvalda að áhersla er lögð á hana: 

Starfsfólk grunnskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og 

samviskusemi. Það skal gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í 

framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og samstarfsfólki. 

(Lög um grunnskóla 91/2008: 12. gr.) 

Hér kemur skýrt fram að þessi góðu gildi skulu í heiðri höfð innan skólans, 

hvert sem litið er. Sambærilegt ákvæði er í Kjarasamningi launanefndar 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara 

undir liðnum skyldur starfsmanna og þar er jafnframt tekið fram að 

starfsmönnum beri skylda til að aðstoða og styðja við þá sem leita til þeirra. 
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Ef viðkomandi getur ekki aðstoðað skal hann benda á hvert kennarar geti 

leitað með erindi sín (Kjs. LS og KÍ, gr. 14.11.).  

Þegar talað er um faglegan stuðning má velta fyrir sér hvort allir séu að leggja 

sama skilning í hugtakið. Fagmennska byggist meðal annars á því að rækja starf 

sitt af alúð og samviskusemi til að ná sem bestum árangri með nemendum. Til 

þess að slíkt sé mögulegt þarf margt að koma til. Má í því samhengi nefna 

menntun kennara og bakgrunn sem og þann stuðning sem hann fær innan 

skólans. Þessi skilningur samræmist þeim kennslufræðilegu hugmyndum sem 

fram hafa komið hjá Handal og Lauvås (1987). Þeir segja starfskenningu 

kennara oft sterkasta þáttinn í starfi þeirra og drifkraft í þróun fagmennsku. 

Starfskenningin mótist af fræðilegri þekkingu sem kennarinn afli sér í námi, af 

lestri fagrita, reynslu sem hann öðlist í starfi, siðferðilegum viðmiðum og 

ígrundunum (Handal og Lauvås, 1987, bls. 9 og 10). Hafdís Guðjónsdóttir 

(2004) hefur skrifað um faglega starfskenningu kennarans og segir að líta þurfi til 

virkni kennarans við sköpun þekkingar og ígrundunar í starfi. Það megi ekki 

„einungis líta á kennara sem notendur og dreifendur þekkingar“ (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004, bls. 33).  

Peter Ribbins (1990) hefur skoðað merkingu hugtaksins fagmennska út frá 

þremur stigum sem hann segir að megi finna með einum eða öðrum hætti í 

skólastarfi. Í fyrsta lagi talar hann um ósjálfstæða fagmennsku (e. dependent 

professionals) þar sem fagmaðurinn fer eftir námskrám og finnst hann hafa sinnt 

skyldum með því að uppfylla þær kröfur sem þær setja. Í öðru lagi talar hann um 

sjálfstæða fagmennsku (e. independent professionals) þar sem meira er lagt upp 

úr faglegu sjálfstæði og vítt skilgreindum markmiðum aðalnámskrár. Kennarinn 

ákveður hverjar þarfir nemenda eru og hvernig þeim skuli mætt. Að lokum 

fjallar hann um samvirka fagmennsku (e. interdependent) þar sem faglegt 

samráð og umræður innan skóla skipta miklu máli og menntun og velferð 

nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla (Ribbins, 1990, bls. 83–92). 

Hann bendir á að samkvæmt hugmyndum um samvirka fagmennsku þurfi 

kennarar ekki að óttast að vegið sé að fagmennsku þeirra því þeir hafi tækifæri til 

að vega og meta hvernig til tekst við að ná settum markmiðum í samráði við 

samstarfsfólk sitt (fagfólk innan skólasamfélagsins, foreldrar, nemendur).  

Andy Hargreaves (2000) gengur lengra en Ribbins og skiptir þróun 

fagmennsku kennara í fjögur tímabil. Fyrstu þrjú tímabilin eru svipuð þeim 

stigum sem Ribbins nefnir en fjórða tímabilið kallar Hargreaves 

fagmennsku framtíðarinnar (e. the age of postmodern professional) (2000). 

Hann segir fagmennsku og fagþekkingu vera á krossgötum og áskorun fyrir 

kennara og stefnumótandi aðila að byggja upp öflugt, ósvikið fagsamfélag 

þar sem grundvallartilgangur starfsins sé skýr og til hagsbóta fyrir kennara 
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og nemendur án þess þó að vinnuálagið aukist um of. Innan þess byðist 

einnig góður stuðningur við kennara í starfi. Hargreaves segir það vera 

þverstæðukenndu áskorun að ef kennarar vilji verða sterkari faglega þá 

verði þeir að opna sig og verða aðgengilegri almenningi. Kennarar þurfa að 

átta sig á því að foreldrar eru bandamenn og gott samstarf við þá styður 

einungis við skólastarfið í heild. Sannfæra þarf almenning um að kennarar 

þurfa meiri tíma til samstarfs og að sá tími skilar sér margfalt til nemenda. 

Hargreaves segir jafnframt að það þurfi að uppfræða stjórnmálamenn sem 

koma að stefnumótun fyrir skólastarf. Margir þeirra miða skólastarf við 

eigin skólagöngu og átta sig ekki á þeim breytingum sem orðið hafa. Í stað 

þess að vera alvitri kennarinn sem fylgir fyrir fram gefinni námskrá innan 

fjögurra veggja skólastofunnar hefur hlutverk kennarans færst yfir í að vera 

sá sem er tilbúinn til samstarfs og hlusta á sjónarmið nemenda, foreldra og 

samfélagsins. Þannig nær kennarinn að fá til þátttöku þá sem að 

skólastarfinu koma og auka ábyrgð þeirra og skyldur (Hargreaves, 2000; 

Trausti Þorsteinsson, 2003). Það má velta því fyrir sér hvort kennarinn nái 

ekki, með slíku samstarfi, enn frekar að ígrunda eigið starf og meta hvernig 

til tekst og hvað megi hugsanlega bæta. 

Trausti Þorsteinsson (2002; 2003) rannsakaði einkenni á fagmennsku 

grunnskólakennara á Norðurlandi eystra og hafði þrjú snið Ribbins (1990) 

til hliðsjónar við mat á fagmennsku kennara. Í niðurstöðum hans (2002) bar 

mest á einkennum samvirkrar fagmennsku hjá kennurunum og „Þeir telja 

sig eiga aðild að ýmsum ákvörðunum er varða faglega stjórnun skólans, 

[…]“ (Trausti Þorsteinsson, 2002, bls. 165). Þó svo að í rannsókn minni sé 

ekki stuðst við umrædd snið Ribbins þá er forvitnilegt að skoða hvort 

kennurum finnist þeir eiga hlutdeild í ákvörðunum sem teknar eru innan 

skóla eins og kemur fram í rannsókn Trausta (2002). 

Kennarar hafa væntanlega upplifað þær breytingar sem orðið hafa á 

síðustu árum með ólíkum hætti og þeim kennurum, sem vanir eru miklu 

sjálfstæði í skólum og notið hafa velgengni í starfi, finnst jafnvel vegið að 

sjálfstæði sínu og frelsi innan skólanna. Breyttar áherslur og auknar kröfur 

hafa kallað á aukið samstarf við aðra kennara, samstarfsfólk, nemendur og 

heimilin (Trausti Þorsteinsson, 2003). Það skiptir máli hvernig til tekst 

innan skóla að aðlagast breytingum og vinna í sameiningu að því að þróa 

sig í starfi án þess að forræðishyggja taki völdin og sjálfstæði og 

frumkvæði sé tekið af kennurum.  

Ragnhildur Bjarnadóttir (2008) bendir á að notkun á hugtakinu hæfni 

hafi aukist undir aldamótin í tengslum við nám og umræðu um fag-

mennsku. Það hafi verið notað til skilgreiningar á faglegum kröfum sem 
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gerðar hafi verið bæði til kennara sem einstaklinga og stéttarinnar í heild. 

Grunnurinn í fagmennsku kennara er að nemendur læri og þeirri ábyrgð 

fylgja kröfur um að kennarar geti tekið ákvarðanir og jafnframt rökstutt þær 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). Til að styðja kennara í að takast á við 

breyttar áherslur af kunnáttu og leikni hefur sjónum verið beint að 

starfsþróun (e. staff development) þeirra og endurmenntun. 

Þróun og breytingar eru í eðli skólastarfs. Að telja sig hafa náð fullkomnun 

í starfi er vís leið til stöðnunar fyrir kennara og því er mikilvægt að áhersla sé 

lögð á starfsþróun. Kennarar þurfa sífellt að hugsa um leiðir til að bæta starfið 

og þróa sig áfram, bæði út frá rannsóknum og nýjum upplýsingum um 

skólastarf og hvernig fólk lærir. Samkvæmt kenningum um faglega 

starfskenningu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004) er það hluti af fagmennsku 

kennarans að ígrunda og skoða hver hann er í starfi og fyrir hvað hann stendur. 

Það getur kennarinn meðal annars gert með því að máta nýja þekkingu við þá 

þekkingu sem hann býr þegar yfir en innan hvers skóla eru ólíkir kennarar með 

mismunandi þarfir. Kennarar þurfa stöðugt að endurmeta áætlanir þar sem 

margt getur haft áhrif á þær, meðal annars breytingar á stærð hópa, breytingar á 

samstarfshópi, breytt markmið og áherslur í starfi (Reeves, 2006, bls. 63). Allir 

þessir þættir hafa áhrif á samstarf og samskipti fólks og ein breyta getur haft 

áhrif á marga aðila bæði innan skóla og utan.  

2.4 Starfsþróun 

Með hugtakinu starfsþróun (e. staff development) er átt við það nám eða 

lærdóm sem fram fer hjá kennurum í starfi. Það getur byggst á samstarfi og 

samvinnu, samræðum, virkni innan fagfélaga, þróunarstarfi, námskeiða-

haldi, stuðningi við nýliða innan skóla, formlegum námskeiðum og 

fyrirlestrum, svo fátt eitt sé nefnt. Á mynd 1 er gerð tilraun til að sýna á 

myndrænan hátt hversu margir og fjölbreyttir þættir eru hluti af starfsþróun 

kennara og hvernig þeir tengjast. 

Margt er ritað um starfsþróun kennara, nám þeirra og breytingar í starfi. 

Þrátt fyrir það er ekki auðvelt að finna rannsóknir um áhrif starfsþróunar á 

framfarir í kennslu eða betri árangur nemenda. 

Linda Darling-Hammond hefur skrifað fjölda bóka og greina um 

skólamál, meðal annars um menntun kennara og jafnræði til náms. Darling-

Hammond og McLaughlin (1995) hafa bent á nauðsyn þess að skoða stefnu 

skóla og verklag til að átta sig á hvað menning skóla og innviðir fela í sér 

og hvernig þeir geta staðið í vegi fyrir breytingum á starfsþróun. Þau hafa 

bent á að breytingar á kennsluháttum, auknar kröfur til kennara sem og 

rannsóknir á sviði náms og kennslu hafi haft áhrif á störf kennara en þeir 
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hafi oft á tíðum ekki fengið þann stuðning sem þeir þurfa til að halda sér 

við. Ekki síst vegna þessa þarf að skoða hvað gert er innan skóla og hvaða 

leiðir eru færar varðandi faglegan stuðning við kennara sem áríðandi er að 

þeir fái. Við endurskoðun á þeim leiðum sem farnar eru til að styðja 

kennara í starfi þarf að leggja áherslu á virka og gagnrýna þátttöku þeirra 

sjálfra. Starfsþróun þarf að beinast að skilningi kennara á því hvernig nám 

og kennsla fer fram. Virk starfsþróun hefur áhrif á kennara, bæði sem 

námsmenn og kennara, og veitir þeim tækifæri til að kljást við bæði 

hlutverkin (Darling-Hammond og McLaughlin, 1995).  

Mynd 1. Þættir sem falla undir starfsþróun 

Þeir sem koma að skipulagi skóla gera sér grein fyrir gildi símenntunar og 

mikilvægi þess að halda sér við í starfi. Í kjarasamningum kennara er 

kveðið á um endurmenntun þeirra:  

Endurmenntun kennara skal vera í samræmi við endur-

menntunaráætlun skólans og þær áherslur sem eru á hverjum tíma í 

umbótastarfi skóla. Skólastjóri getur ákveðið að einstakir kennarar eða 

kennarahópar sæki skilgreinda endurmenntun. Kennari skilgreinir 

þarfir sínar fyrir endurmenntun og kynnir skólastjóra sem ákveður 

hvernig staðið er að þessum málum með þarfir nemenda, kennara og 

heildarmarkmið skólans í huga. Með sveigjanlegu upphafi og lokum 

skólastarfs má skapa svigrúm til að kennarar geti sótt endurmenntun í 

auknum mæli á starfstíma skóla. Endurmenntun/ undirbúningur utan 

starfstíma skóla skal vera í samræmi við endurmenntunaráætlun skóla 

og undir verkstjórn skólastjóra. (Kjs. LS og KÍ, gr. 2.1.6.4). 

Í Handbók með kjarasamningum (2001) segir einnig að hverjum skóla sé 

skylt að gera símenntunaráætlun og að ákveðinn fjöldi tíma á ári skuli vera 

tilgreindur til endurmenntunar og undirbúnings fyrir kennslu. Símenntun er 
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skipt í tvo meginþætti; annars vegar þá sem skólinn telur nauðsynlega og 

hins vegar þá sem kennarinn velur fyrir sig. Almennt er símenntun ætlaður 

tími utan við skipulagðan starfsramma skólaársins en henni er einnig komið 

við á starfstíma kennara. Skólastjórar skilgreina þörfina fyrir símenntun 

kennara og þeir taka saman hugmyndir kennara og tillögur og vinna 

símenntunaráætlun fyrir skóla út frá þeim í samvinnu við stjórnunarteymi 

skóla. Með því að vera meðvitaðir um tækifæri til að bæta kunnáttu sína og 

færni eru kennarar líka ábyrgir fyrir gerð eigin símenntunaráætlana.  

Í 12. grein Laga um grunnskóla (2008) kemur skýrt fram að skólastjóri 

skuli sýna frumkvæði að því að móta áætlun um símenntun og haga henni í 

„samræmi við áherslur skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrár“ (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Í sömu grein er skýrt kveðið á um að kennarar og 

skólastjórar „skuli eiga kost á reglulegri símenntun í þeim tilgangi að efla 

starfshæfni sína“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  
Krafa um símenntun er skýr og athyglisvert er að skoða hvernig 

kennarar telja stöðu hennar háttað í sínum skólum. Þegar spurt var um 

starfsþróun kennara í TALIS-rannsókninni (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus 

K. Björnsson, 2009) kom fram að langflestir höfðu tekið þátt í samstarfi við 

kennara eða námskeiðum. Önnur dæmi um starfsþróun samkvæmt TALIS 

eru menntaráðstefnur, vettvangsferðir í aðra skóla og réttindanám. Fram 

kom að konur sögðu áhrif af starfsþróunarverkefnum meiri en karlar og 

yngri kennarar tóku virkari í þátt í slíkum verkefnum en eldri kennarar. 

Einnig kom fram í rannsókninni að um tuttugu prósent kennara tóku ekki 

þátt í neinni starfsþróun.  

Samkvæmt TALIS var algengara á yngra stigi og miðstigi að 

starfsþróunin færi fram á föstum vinnutíma heldur en hjá kennurum á ung-

lingastigi. Algengara var að kennarar á yngri stigum fengju greidda 

yfirvinnu eða viðbótarlaun vegna starfsþróunarverkefna en kennarar á eldri 

stigum. Hér á landi var það nokkuð algengara en í hinum TALIS-löndunum 

að kennarar læsu fræðirit og ættu óformleg skoðanaskipti við samkennara 

um hvernig bæta megi kennslu (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2009). Fleiri konur en karlar töldu sig þurfa á frekari starfsþróun að halda á 

fleiri sviðum og kennarar á yngsta og miðstigi töldu sig frekar þurfa á 

starfsþróun að halda en kennarar á unglingastigi. Konur töldu sig hafa meiri 

áhrif en karlar á menntun nemenda sinna og geta náð góðum árangri með 

þá. Það sem helst kom í veg fyrir að kennarar tækju þátt í starfsþróunar-

verkefnum var að ekki var í boði endurmenntun sem viðkomandi hafði 

áhuga á og einnig var nefnd skörun við vinnutíma. 
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Á síðustu tveimur áratugum hefur aukin athygli beinst að því hvað og 

hvernig kennarar læra og hvaða áhrif það hefur á nám nemenda. 

Rannsóknum fjölgar sem sýna fram á að hvers konar starfsþróun leiðir til 

bættrar námsframmistöðu nemenda og þeim fer fjölgandi sem sýna fram á 

að fagleg starfsþróun bætir ekki eingöngu gæði kennslunnar heldur leiðir 

hún einnig til aukinnar starfsánægju og þess að kennarar haldast lengur í 

starfi (Stockard og Lehman, 2004; Berry o.fl., 2008). 

Rannsókn (Cohen, og Hill, 1997 í Berry o.fl., 2008) sem gerð var meðal 

þúsund grunnskólakennara í Kalíforníu sýndi að líklegra var að nemendum 

gengi betur í námi þar sem kennarar tóku þátt í faglegri starfsþróun sem 

beindist að ákveðnum þáttum í námskrá. Jafnframt var sýnt fram á að í 

skólum sem sýndu góðan námsárangur nemenda höfðu kennararnir 

tækifæri til að taka þátt í samstarfi við samkennara sína og þeir notuðu 

rannsóknaraðferðir til að kanna þekkingu nemenda. Síðan gátu þeir bætt 

kennsluna á grundvelli þess hvað nemendur höfðu lært og nýttist þeim best. 

Aftur á móti stóðu nemendur sig ekki eins vel þar sem kennarar notuðu 

mest af sínum tíma til starfsþróunar í að skoða kennsluaðferðir almennt. 

Þessar niðurstöður benda til þess að við starfsþróun ætti frekar að beina 

athyglinni að greiningu á námskrá, þ.e. hvað er kennt, og viðbrögðum 

nemenda við því en að almennum kennsluaðferðum (Berry, o.fl., 2008).  

Í bandarískri rannsókn sem náði til rúmlega 1000 stærðfræði- og 

náttúrufræðikennara (Birman, Desimone, Porter og Garet, 2000) kom fram 

að sex lykilþættir skiptu mestu fyrir árangursríka faglega starfsþróun. 

Rannsakendurnir ályktuðu að í faglegri starfsþróun ætti að leggja áherslu á 

inntak efnisins (e. content knowledge) og vitneskju um hvernig nemendur 

læra ákveðin atriði. Í öðru lagi væri mikilvægt að skapa tækifæri fyrir virkt 

nám (e. active learning). Þriðji lykilþátturinn snerti samfellu og samhengi 

(e. coherance) og tengist raunverulegum viðfangsefnum í skólastofunni. Í 

fjórða lagi skipti miklu máli að starfsþróunarverkefni fengju nægjanlegan 

tíma (e. duration) og í fimmta lagi að þau fælu í sér virka þátttöku sem 

flestra kennara við hvern skóla (e. collective participation). Loks þyrfti að 

líta til fyrirkomulagsins (e. form), en þar skipti meginmáli að vel væri 

hugað að öllum ofangreindum þáttum (Birman o.fl., 2000). 

Í sömu rannsókn var skoðað hvers konar starfsþróun væri líklegust til að 

stuðla að betri kennsluháttum (Porter, Birman og Garet, 2000), m.a. hvað 

einkenndi starfsþróun 300 stærðfræði- og náttúrufræðikennara þar sem 

áhersla var lögð á „þróaðar kennsluaðferðir“ (e. higher order teaching 

strategies). Rannsóknin sýndi að þeim aðferðum var frekar beitt í starfi þar 

sem ákveðinn jarðvegur var til staðar í starfsumhverfinu, einkum þar sem 



 

28 

lögð var áhersla á samvinnu kennara, sérstaklega þeirra sem kenndu sömu 

námsgrein, í sama árgangi eða skóla og byggt var á aðferðum um virkt 

nám. Þessi skilyrði auðvelduðu kennurunum að vinna saman og þróa sig 

áfram í starfi.  

Með því að bjóða upp á gagnlega og árangursríka starfsþróun, sem hefur 

þýðingarmikil áhrif á nám kennara og framfarir í skólastarfi, eru meiri líkur 

á að fagleg starfsþróun nái inn í skólastofurnar og kennararnir bæti sig í 

starfi. Rannsóknir (Birman o.fl., 2000; Porter o.fl., 2000) benda til að 

hefðbundin endurmenntun kennara virki ekki nægilega vel þar sem 

kennurum er oft ekki gefinn nægilega mikill tími til að tileinka sér 

nýjungar. Nýjar hugmyndir að bættu skólastarfi gáfu aftur á móti góða raun 

því kennararnir sem tóku þátt í verkefninu kenndu það sama og deildu 

sameiginlegum hugmyndum og reynslu. Fyrirkomulag starfsþróunar skipti 

ekki öllu máli heldur að viðfangsefnin fengju nægjanlegan tíma, áhersla 

væri á inntak, virkum námsaðferðum væri beitt og samfella og samhengi 

væri í náminu. Mjög mikilvægt var að þeir sem tóku þátt í starfsþróuninni 

byggju yfir sameiginlegri reynslu, kæmu frá sömu deild eða skóla, kenndu 

sama námsefni, á sama stigi og að þátttakan væri sameiginleg.  

Sameiginleg þátttaka býður upp á umræður og lausnaleit meðan á 

verkinu stendur. Þannig er hægt í sameiningu að skapa námssamfélag þar 

sem stuðningur og hjálpsemi ráða ríkjum. Til að koma því á er hægt að 

skipuleggja í sameiningu, hafa fastan tíma til umræðna, gefa hver öðrum 

ráð, veita stuðning, viða að sér námsgögnum og miðla þekkingu. Innihald 

starfsþróunar skiptir máli því ef það er of almennt eru minni líkur á því að 

kennarar nýti sér það. Innihaldið þarf að vera afmarkað við ákveðna þætti 

námsefnisins. Birman o.fl. (2000) segja það skila sér í bættum kennslu-

aðferðum og hafi frekar margfeldisáhrif og yfirfærslugildi en ef áhersla er 

lögð á almennar kennsluaðferðir. Virkt nám kennaranna ýti undir merk-

ingarbærar umræður og skipulagningu. Kennararnir nýttu sér þekkinguna, 

deildu henni sín á milli, gáfu ráð og fengu ráð, stýrðu umræðum og 

skrifuðu skýrslur. Í rannsókninni kom líka fram mikilvægi þess að samfella 

væri í starfsþróuninni og hún byggðist á fyrri þekkingu kennara og 

verkefnum (Birman o.fl., 2000).  

Vert er að velta því fyrir sér fyrst slík þróun gæðastarfs (e. high quality 

professional development) skilar betri árangri í námi og sáttari kennurum, 

af hverju ekki sé gert meira af því að leggja áherslu á hana. Birman og 

félagar (2000) segja margt koma til. Þau benda meðal annars á að slík 

vinnubrögð feli í sér áskorun og krefjist mikils tíma til skipulagningar og 
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leiðsagnar bæði innan skóla, á milli skóla og skólasvæða. Einnig benda þau 

á hve kostnaðarsöm þau eru.  

Ef starfsþróun í þessum anda skilar sér bæði í betri árangri nemenda og 

ánægðari kennurum hlýtur að skipta máli að reyna að finna leiðir til að 

koma henni á, til dæmis með því að skipuleggja verkefni sem ná yfir lengri 

tíma og hvetja kennara til samvinnu, meðal annars með því að áætla 

nægjanlegan tíma til verksins. Einnig má velta fyrir sér hvort hægt væri að 

byrja smátt í stað þess að ætla sér að ná strax til allra. Í framhaldi af því 

mætti spyrja sig að því hvort margfeldisáhrifa fari ekki að gæta þegar 

komin er meiri reynsla á slík vinnubrögð og smátt og smátt nái kennarar 

innan skóla að koma á námssamfélagi þar sem allir taka þátt. 

Ann Lieberman er bandarískur skólamaður og víða þekkt fyrir skrif sín 

um þróun kennara í starfi (2002). Í umfjöllun hennar (Lieberman, 1995, 

2002) um aðferðir sem styðja við þróun kennara í starfi kemur fram að 

endurskoða þurfi þann stuðning sem kennarar hafi fengið í formi 

hefðbundinnar endurmenntunar. Skoða þurfi starfsemi skóla í heild og meta 

endurmenntun kennara í samhengi við hana. Miklu skipti að gera kennara 

ábyrga fyrir endurmenntun sinni og að þeir séu virkir þátttakendur við 

skipulag hennar. Þessi sjónarmið virðast í fullu samræmi við niðurstöður 

Porter og félaga (2000) um að ef starfsþróun á að komast í framkvæmd og 

hafa áhrif á vinnubrögð innan skólans þurfi kennarar að fá tækifæri til að 

ræða saman, skiptast á skoðunum og kljást við áskoranir. Með þessum 

vinnubrögðum ná kennarar að þróa nýjar leiðir með nemendum eða 

endurskoða gamlar aðferðir í samvinnu við samstarfskennara innan skóla, 

árgangs eða fags. Lieberman (1995, 2002) bendir á leiðir, svo sem 

jafningjaleiðsögn, starfendarannsóknir, að koma á fót lausnaleitarteymi og 

vinna að því að byggja upp rannsóknarmenningu innan skóla. Takmarkið er 

að símenntun kennara verði samofin menningu skóla. Einnig er stefnt að 

því að kennarar líti út fyrir sitt nánasta umhverfi og myndi tengsl við 

kennara í öðrum skólum og miðli reynslu og þekkingu sín á milli. Oft á 

tíðum skerpast þau tengsl vegna sameiginlegrar reynslu og skilnings sem 

þeir búa yfir.  

Þó svo að vinnuskjalið sem unnið var af EC (2010) og fyrr hefur verið 

vitnað til hafi fyrst og fremst verið lagt fram sem skipulagður stuðningur (e. 

coherent and system-wide induction programmes) við nýliða þá er margt í 

því sem lýtur almennt að faglegri starfsþróun og nýtist jafnframt öðrum 

kennurum innan skólanna. Fjallað er um eftirfarandi þrjú stig sem tengjast 

starfsferli kennara: 
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1. Að undirbúa væntanlega kennara fyrir starfið í gegnum menntun. 

2. Fyrstu árin í starfi þegar raunveruleikinn blasir við. 

3. Stöðug starfsþróun þeirra sem tókst að yfirstíga áskoranir sem 

byrjandi í starfi. 

Í vinnuskjalinu er talað um að hvernig kennurum tekst til á hverju stigi velti 

á þeim stuðningi sem þeir fá. Það kom skýrt fram að nýliðar hefðu aðgang að 

stuðningi við upphaf starfsferilsins. Einnig kom fram að kennarar hefðu aðgang 

að viðeigandi stuðningi og leiðsögn í starfi og væru hvattir og studdir á 

starfsferlinum til þess að endurskoða námsþarfir og tileinka sér nýja þekkingu, 

færni og starfshæfni í gegnum formlegt og óformlegt nám (EC, 2010). 

Samkvæmt þeim fræðilegu skrifum sem hér hefur verið fjallað um 

varðandi stuðning við kennara í starfi er greinilegt að starfsþróun kennara 

er ferli sem aldrei tekur enda. Hún byrjar við upphaf kennsluferilsins og 

endar þegar eftirlaunaárin taka við, eða hvað? 

2.5 Samantekt 

Miklar breytingar hafa orðið á starfi kennara síðustu ár og skólafólk hefur í 

síauknum mæli reynt að mæta þessum breytingum. Umræðan hefur m.a. snúist 

um einstaklingsmiðað nám og hvernig takast skuli á við agamál. Umræða um 

starfsþróun kennara hefur ekki verið eins áberandi. Starfsþróun er margslungin 

og erfitt að benda á eina rétta leið sem hentar öllum. Sjónum hefur verið beint 

að henni í umræðu og rannsóknum á símenntun kennara.  

Margir ólíkir þættir styðja við fagmennsku kennara í starfi og mikilvægi 

þess stuðnings kemur fram í rannsóknum, kjarasamningum og lögum um 

grunnskóla. Samkvæmt lögum skal skólastjóri veita faglega forystu innan 

veggja skólans. Því er það umhugsunarefni hve litla áherslu þeir leggja á 

þekkingu kennara og kennsluaðferðir sem raun ber vitni í TALIS-

rannsókninni (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). Það er 

enn fremur umhugsunarvert að fimmtungur kennara tekur ekki þátt í 

nokkurri starfsþróun þar sem símenntun er mikilvægur þáttur í að koma í 

veg fyrir kulnun í starfi.  

Seint verður mikilvægi kennarastarfsins ofmetið og áhrif kennara á líf 

barna og unglinga á skólagöngu þeirra. Kennarar verða að gera sér grein 

fyrir hve þýðingarmikið starf þeirra er og átta sig á að þeir eru ekki 

einungis að leiða nemendur í sannleika um ýmsa þekkingu og visku heldur 

eru þeir líka að efla hæfni þeirra í mannlegum samskiptum, í samstarfi við 

foreldra og forráðamenn, og kenna þeim að bera virðingu fyrir sjálfum sér 
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og öðrum. Þess vegna þurfum við að fylgjast vel með rannsóknum á námi 

og kennslu og vera í „eilífri leit við að finna leiðir til að efla fagmennsku 

kennara og um leið sjálfsvirðingu þeirra“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). 

Í þeirri leit þarf að huga að starfsþróun og skoða sífellt og endurmeta hvaða 

leiðir eru best fallnar til þess að virkja kennara í símenntun sinni til heilla 

fyrir skólastarfið í heild.  

Í rannsókn minni er meðal annars leitast við að skilja hvernig ofangreind 

atriði veita kennurum faglegan stuðning og hvað þarf til að efla þennan þátt 

innan skólanna enn frekar. 
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3 Rannsóknin: aðferð og þátttakendur  

Rannsóknin sem hér liggur til grundvallar var unnin með eigindlegum 

aðferðum, einkum viðtölum við kennara og þátttökuathugunum í skólum 

þeirra. Líta má á rannsóknina sem tilviksathugun (e. case study) í þremur 

skólum. 

Rannsóknin beindist að því hvað það er sem einkennir þann stuðning 

sem kennarar fá og hvað af honum nýtist best í starfi. Einnig var skoðað 

hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á þennan stuðning. Í þessum kafla 

verður gerð grein fyrir þeim rannsóknaraðferðum sem byggt er á; gagna-

öflun, vali á skólum, aðgengi og þátttakendum. Enn fremur verður fjallað 

um greiningu og úrvinnslu gagna og siðferðileg atriði. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Sú þekkingarfræði sem liggur að baki rannsókninni er félagsleg hugsmíði-

hyggja. Hún byggist á því að líta svo á að veruleikinn sé félagslega 

skapaður og að merking sé ekki uppgötvuð heldur sé hún búin til. Út frá 

þessum skilningi er ekki til einn „heilagur sannleikur“ heldur skiljum við 

veröldina á ólíkan hátt jafnvel þótt við séum að fást við það sama (Crotty, 

1998). Í viðtölum við kennara eru þeir beðnir um að lýsa starfsumhverfi 

sínu, þeim stuðningi sem þeir fá og reynt að skilja reynslu þeirra og viðhorf 

og koma merkingu þeirra til skila.  

Aðferðafræðin sem byggt er á tengist fyrirbæra- og túlkunarfræði. Með 

því að skýra fræðilegt sjónarhorn okkar eða hugmyndir um veröldina 

leitumst við við að skilja samhengi þess sem við erum að gera og átta okkur 

á viðhorfum og gildum í samfélaginu og hvar við staðsetjum okkur sem 

rannsakendur (Crotty, 1998). Samkvæmt fyrirbærafræðinni er leitast við að 

skilja sameiginlega reynslu þátttakenda af fyrirbærinu með því að átta sig á 

því hvað það er í umhverfi þeirra sem hefur áhrif á þá og hvernig þeir 

upplifa þessa reynslu (Creswell, 2007). Með túlkunarfræðinni er markmiðið 

að túlka textann og öðlast skilning á merkingu hans. Með því að ræða við 

kennarana leitaðist ég við að heyra þeirra reynslu og skoðanir og með því 

að rýna í viðtölin reyndi ég að öðlast skilning á því sem þeir sögðu.  

Eins og fram hefur komið var rannsóknin einkum byggð á viðtölum en 

jafnframt var þátttökuathugunum beitt og rýnt í ýmis opinber gögn. Fyrir utan 

lög, reglugerðir og kjarasamninga, sem vitnað er sérstaklega til í rannsókninni, 

var upplýsinga aflað af heimsíðum þeirra skóla sem heimsóttir voru. Upplýsingar 

af heimasíðum voru fyrst og fremst til að efla skilning rannsakanda á vettvangi 

og ekki verður vitnað til þeirra í heimildaskrá.   
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Stuðst var við aðferðafræði grundaðrar kenningar (e. grounded theory) 

við greiningu og úrvinnslu rannsóknargagna. Aðferðirnar einkennast af því 

að rannsókn hefst ekki á kenningu heldur er litið á gögn og niðurstöður án 

áhrifa fyrri kenninga á viðfangsefnið og markvissum og skipulögðum 

vinnubrögðum beitt við greiningu gagna. Gagnagreiningin beindist að því 

að draga fram þemu og þætti til túlkunar og fá sem heildstæðasta mynd af 

rannsóknarefninu.  

Til greina kemur að líta á rannsóknina sem tilviksathugun. Tilviks-

athuganir hafa verið vinsælar í menntarannsóknum og þykja á margan hátt 

henta vel til að rannsaka skólastarf (Demetriou, 2009). Grunnhugmyndin er 

að skoða ítarlega eitt eða nokkur tilvik með það að markmiði að ná djúpum 

skilningi á því sem skoðað er við eðlilegar aðstæður (Punch, 2009). 

Rannsakandinn leitast við að skilgreina þá þætti sem eru einkennandi fyrir 

tilvikið og draga fram hvað hefur áhrif á það. 

Til að öðlast sem dýpstan skilning á því sem ég skoðaði talaði ég við 

umsjónarkennara á öllum skólastigum grunnskóla sem höfðu mislanga 

starfsreynslu. Með því leitaðist ég við að öðlast gleggri sýn á þann stuðning 

sem kennarar fá í starfi. Ég skoðaði fleiri en eitt tilvik, það er ég talaði við 

nokkra kennara í fleiri en einum skóla. Með því áleit ég líklegra að það 

tækist að draga betur fram fjölbreytni þátta sem einkenndu faglegan 

stuðning sem kennarar fengu í sínu starfsumhverfi fremur en ef skoðað væri 

einungis eitt tilvik. Leitast var við að skoða hvað einkenndi svör kennara í 

hverjum skóla, en jafnframt það sem kom fram sameiginlegt. Þótt leitað 

hafi verið eftir sameiginlegum einkennum var ekki síður ætlunin að skoða 

hvert tilvik sérstaklega og hvað það er sem hefur áhrif á hverjum stað og á 

hvern einstakling. Hvert tilvik er einstakt en með því að taka viðtöl við 

marga fékkst dýpri skilningur á heildarmyndinni. 

3.1.1 Vettvangsathuganir 

Í rannsókninni var tveimur aðferðum beitt við öflun gagna, djúpviðtölum 

eða opnum viðtölum og þátttökuathugunum (Taylor og Bogdan, 1998). 

Þetta eru aðferðir sem rúmast innan eigindlegrar aðferðafræði (e. 

qualitative research) og byggjast á aðleiðslu (e. induction). Þær eru leið til 

þekkingar sem gerir ráð fyrir að rannsakandinn safni, skipuleggi og túlki 

upplýsingar. Þessi aðferðafræði felur oft í sér ítarleg viðtöl eða athuganir á 

einstaklingum í sínu umhverfi (Lichtman, 2006) og henta einkum vel þegar 

rannsaka á út frá spurningunum hvað og hvernig. Krafist er mikillar 

nákvæmni og rannsakendur leggja áherslu á að skilja veröldina út frá 

sjónarhóli þátttakenda (Bogdan og Biklen, 2003). 
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Þátttökuathuganirnar voru fyrst og fremst notaðar til stuðnings við það 

sem fram kom í viðtölunum. 

Viðtöl eru eitt algengasta form gagnasöfnunar og eru notuð þegar þau 

eru álitin henta best til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar 

hafa verið fram. Þau geta verið stöðluð (e. structured), óstöðluð (e. 

unstructured) og hálfstöðluð (e. semi-structured). Í hálfstöðluðum viðtölum 

eru gjarnan hafðar spurningar til viðmiðunar en viðmælendur nota eigin orð 

til að tjá sig og reynt er að skilja fyrirbærið ofan í kjölinn (Helga Jónsdóttir, 

2003). Það var sú leið sem ég fór í mínum viðtölum, með ákveðinn 

viðtalsramma (fylgiskjal 1) til stuðnings.  

Ástæða þess að byggt var á opnum, hálfstöðluðum viðtölum við þátttak-

endur var sú að þannig var mögulegt að öðlast sem bestan skilning og fá 

nákvæmar lýsingar á þeim stuðningi sem þeir fengu. Spurningar voru 

hafðar til viðmiðunar til að varpa sem skýrustu ljósi á rannsóknar-

spurninguna. Jafnframt var lögð áhersla á að þátttakendur tjáðu sig með 

eigin orðum þar sem það er talið mjög mikilvægt til að skilja upplifun 

þeirra, reynslu og viðhorf til viðfangsefnisins (Bogdan og Biklen, 2003; 

Kvale og Brinkman, 2009). 

3.2 Val á skólum, aðgengi og þátttakendur 

Í framhaldi af gerð rannsóknaráætlunar haustið 2009 á námskeiðinu 

Eigindlegar rannsóknir I við Háskóla Íslands tók ég viðtöl við þrjá 

umsjónarkennara í þremur grunnskólum. Reynt var að velja skóla frá sitt 

hverju bæjarfélaginu og haft í huga að innan skólanna væri unnið eftir 

mismunandi agakerfum eða uppeldisstefnum.  

Einn skóli var valinn úr Reykjavík og er nefndur í þessari ritgerð 

Mánaskóli, annar úr kaupstað á höfuðborgarsvæðinu og er nefndur 

Arnarskóli. Þriðji skólinn var valinn úr kaupstað úti á landi og kallaður 

Þórsskóli. Fyrsti skólinn var valinn af hentugleika þar sem ég hafði greiðan 

aðgang að honum vegna kynna við skólastjórann. Hinir skólarnir tveir 

tengdust Starfsháttarannsókninni sem áður er getið (bls. 9). Ég ákvað að 

velja þá skóla þar sem þeir störfuðu eftir ólíkum uppeldisstefnum. 

Hugmyndin þar að baki var fólgin í því að í skólunum kynni kennurum að 

vera veittur sérstakur stuðningur í tengslum við þær.  

Nöfnum skólanna hefur verið breytt til að virða trúnað. Í Arnarskóla er 

unnið eftir hegðunarmótandi agakerfi (e. behaviour support system). 

Áhersla er lögð á að stuðla að æskilegri hegðun með markvissu skipulagi á 

umhverfi nemenda og jákvæðri styrkingu (Sugai, Horner, Dunlap, 
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Hieneman, Lewis, Nelson o.fl., 2000). Í Mánaskóla er einnig unnið í þessum 

anda en þó ekki eins ákveðið og í Arnarskóla. Skólastjóri Mánaskóla sagði að 

þau ynnu eftir því í bland við annað. Í Þórsskóla er starfað eftir hugmyndafræði 

uppeldis til ábyrgðar (e. restitution), stefnumótandi agakerfi sem miðar að því að 

kenna nemendum sjálfsstjórn, sjálfsaga og að læra af mistökum sínum (Gossen, 

1993:vii-viii). Í skólunum talaði ég við umsjónarkennara af hverju skólastigi með 

ólíka starfsreynslu og af báðum kynjum.  

Tafla 1. Þátttakendur og skólar 

Viðmælendur 

Umsjónarkennarar 
Bakgrunnur kennara 

Staðsetning 

skóla 
Upplýsingar 

Rut Björnsdóttir 

Mánaskóla 

Hefur u.þ.b. 30 ára starfs-
reynslu, hefur sótt námskeið 

og farið í skólaheimsóknir 

innanlands sem utan. 

Í úthverfi 

höfuðborgar-
innar. 

Skóli sem hefur 
starfað lengi. Aldurs-

blandaður, kraftmikill 

kennarahópur. 

Lovísa Sigurðardóttir 

Mánaskóla 

Hefur u.þ.b. fimm ára 

starfsreynslu, hefur sótt 
námskeið og er í góðum 

tengslum við starfsbræður og 

-systur úr háskóla. 

Í úthverfi 
höfuðborgar-

innar. 

Skóli sem hefur 
starfað lengi. Aldurs-

blandaður, kraftmikill 
kennarahópur. 

Guðmundur Sveinsson 

Mánaskóla 

Hefur u.þ.b. sjö ára 

starfsreynslu, hefur 
framhaldsmenntun í sinni 

sérgrein, nýr innan skólans. 

Í úthverfi 

höfuðborgar-

innar. 

Skóli sem hefur 

starfað lengi. Aldurs-
blandaður, kraftmikill 

kennarahópur. 

Logi Gunnarsson 

Þórsskóla 

Hefur u.þ.b. sex ára 
starfsreynslu, hefur þróað 

kennsluhætti í samstarfi við 
félaga í faginu. 

Í kaupstað úti á 

landi. 

Metnaðarfullur skóli 
sem hefur starfað í um 

tíu ár. Margir ungir 
kennarar. 

Jóhanna Helgadóttir 

Þórsskóla 

Hefur 15 ára starfsreynslu, 
hefur sótt námskeið til að 

dýpka áhugasvið í kennslu, 

ný innan skólans. 

Í kaupstað úti á 
landi. 

Metnaðarfullur skóli 
sem hefur starfað í um 

tíu ár. Margir ungir 

kennarar. 

Guðlaug Gunnarsdóttir 

Þórsskóla 

Með um tíu ára fjölbreytta 

reynslu af skólastarfi, hefur sótt 

námskeið innanlands sem utan 

sem tengjast sérþekkingu hennar 
innan skólans. 

Í kaupstað úti á 

landi. 

Metnaðarfullur skóli 
sem hefur starfað í um 

tíu ár. Margir ungir 

kennarar. 

Rúna Jónsdóttir 

Arnarskóla 

Stutt starfsreynsla, sækir 

námskeið og er áhugasöm. 

Í kaupstað í 
nágrenni höfuð-

borgarinnar. 

Nýr skóli. Margir ungir, 

öflugir kennarar. 

Petra Björnsdóttir 

Arnarskóla 

Reynd í starfi með u.þ.b. átta ára 
starfsreynslu og framhalds-

menntun í sinni sérgrein. 

Í kaupstað í 
nágrenni höfuð-

borgarinnar. 

Nýr skóli. Margir ungir, 
öflugir kennarar. 

Eygló Jónsdóttir 

Arnarskóla 

Mjög reynd í starfi með u.þ.b. 

14 ára starfsreynslu og hefur sótt 
mörg símenntunarnámskeið 

innanlands sem utan. 

Í kaupstað í 
nágrenni höfuð-

borgarinnar. 

Nýr skóli. Margir ungir, 
öflugir kennarar. 

Nöfnum og stöðum hefur verið breytt sem og ákveðnum staðreyndum og lýsingum. 
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Þegar ég hafði samband við skólastjóra Arnarskóla óskaði ég eftir 

vísbendingum um kennara sem væru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. Ég 

lét jafnframt vita að ég vildi tala við umsjónarkennara af öllum stigum með 

ólíka starfsreynslu. Skólastjórinn kom mér í samband við deildarstjóra 

skólans sem fylgdu málinu eftir. Þeir komu mér í samband við þá kennara 

sem voru tilbúnir til þátttöku. 

Í Mánaskóla var skólastjórinn tengiliður minn en í Þórsskóla kom 

skólastjórinn mér í samband við einn af deildarstjórunum. Þátttakendur 

Mánaskóla voru valdir tilviljanakennt. Í tveimur tilvikum voru nöfn allra 

kennara á hverju stigi sett í pott og nöfn viðmælenda dregin af handahófi. Í 

þriðja tilvikinu óskaði ég eftir að tala við karlmann og var hann valinn af 

einu stiginu. Við val á viðmælendum í Þórsskóla var sami háttur hafður á. 

Ég vildi tala við annan karlmann og valdi skólastjórinn hann úr hópi þeirra 

karlkennara sem vinna við skólann. Nöfn hinna tveggja voru dregin úr potti 

með nöfnum þeirra kennara sem unnu á viðkomandi skólastigi.  

Á haustönn 2009 talaði ég við kennara Arnarskóla. Í byrjun árs 2010 tók 

ég viðtölin við kennara Mánaskóla og hélt ég gagnasöfnun áfram um vorið 

sama ár. Þá hitti ég kennara Þórsskóla að máli. 

Í upphafi viðtalanna kynntu viðmælendur sig og þeir spurðir um menntun og 

starfsreynslu. Með því fékk rannsakandinn stutt yfirlit yfir hver viðkomandi var 

og náði að hefja samræðurnar með auðveldum spurningum. Forvitnilegt var að 

sjá hvort svör kennara væru ólík eftir bakgrunni. Viðmælendur voru því næst 

spurðir um hvað það væri innan skólans sem styddi við faglegt starf þeirra, hvert 

þeir leituðu helst eftir stuðningi og hvernig brugðist væri við þegar þeir leituðu 

eftir faglegri aðstoð. Jafnframt var spurt um utanaðkomandi stuðning og aðgengi 

að lesefni um skólamál. Þá var spurt um hvaða þættir það væru í faglegum 

stuðningi sem skiluðu sér best til nemenda. Allt skólastarf snýst um hag nemenda 

og því voru kennararnir spurðir hverjir nytu góðs af faglegum stuðningi við þá, 

hvort styrkleikar þeirra fengju að njóta sín innan skólanna og hvort þeir ættu 

hlutdeild í ákvörðunum sem teknar væru. Rannsakanda fannst athyglisvert að 

heyra frá kennurunum hvort eitthvað mætti betur fara í stuðningi við þá. 

Viðmiðunarramminn var hafður til hliðsjónar en að öðru leyti réðu viðmælendur 

að mestu ferðinni í viðtölunum. 

3.3 Greining og úrvinnsla gagna 

Eins og fram hefur komið var aðferðafræði grundaðrar kenningar notuð við 

greiningu gagnanna. Hún byggðist á skipulögðum vinnubrögðum sem 

beindust að því að viðtölin voru hljóðrituð og síðan skráð orðrétt. Afritunin 
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fór fram samdægurs og daginn eftir. Síðan hófst úrvinnsla gagna. Hvert 

viðtal var greint áður en það næsta var tekið. Ég skrifaði hjá mér 

athugasemdir (AR = athugasemdir rannsakanda) og hugleiðingar um allt 

það sem viðkom rannsókninni. Sú vinna voru fyrstu drög að gagna-

greiningu en næsta skref var kóðun gagnanna og greining þeirra. Með 

kóðuninni rýndi ég í gögnin til að öðlast skilning á þeim.  

Nokkrar gerðir kóðunar voru notaðar við greiningu viðtalanna sem tekin 

voru. Má nefna opna kóðun, markvissa kóðun og öxulkóðun. Í opinni kóðun 

voru gögnin lesin gaumgæfilega, línu fyrir línu og fundin meginþemu, 

hugmyndir, hugtök og kóðunarflokkar. Næsta skref var að lesa gögnin á ný út frá 

kóðunarflokkunum eða meginþemum og dýpka þau enn frekar. Í þessum lið 

greiningarinnar var skoðað hvaða kóð voru mikilvægust eða hver þeirra voru 

best fallin til að skilja og skilgreina gögnin. Þetta skref greiningarinnar kallast 

markviss kóðun en hún byggist á því að öðlast dýpri skilning á gögnunum út frá 

lykilhugtökum (Charmas, 2009).  

Hægt er að fara ýmsar leiðir til að átta sig á kóðunum en við úrvinnslu 

þeirra gagna sem hér eru til umfjöllunar voru unnin hugtakakort (sjá mynd 

2 í lok kaflans) með hverju viðtali til að fá heildaryfirsýn yfir hvert þeirra 

og jafnframt til að geta betur áttað sig á hvað kom fram í hverju viðtali. 

Þannig sá ég betur hvaða meginþemu ég gat dregið fram og jafnframt áttað 

mig á undirþemum sem fram komu. Með öxulkóðuninni voru síðan tengdar 

saman hugmyndir, hugtök og þættir sem fram höfðu komið. Við nákvæman 

og endurtekinn lestur gagnanna kom fram betri og dýpri skilningur á þeim 

og ákveðin meginþemu fundin. Má segja að á þessu stigi hafi ég verið búin 

að átta mig á ákveðnum „tóni“ sem ég vildi að kæmi fram og yrði eins og 

rauður þráður í gegnum skrifin.  

Eftir gerð hugtakakortanna voru unnin greiningarblöð fyrir hvert viðtal. 

Þau eru lykilatriði þeirrar greiningarvinnu sem var viðhöfð og voru skrifuð 

á mismunandi stigum rannsóknarinnar. Líta má á þau sem millistig á milli 

gagnasöfnunar og kaflaskrifa. Við greiningarvinnuna var rannsóknar-

spurningin ætíð höfð til hliðsjónar.  

3.4 Siðferðileg atriði 

Þátttakendum var gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar, hvaða 

aðferðum yrði beitt við gagnaöflun og hvernig niðurstöður yrðu notaðar. 

Jafnframt kom það skýrt fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt gagnvart öllum 

sem tækju þátt í rannsókninni og að viðtalsgögnum yrði eytt að henni 

lokinni. Reynt var eftir fremsta megni að tryggja að ekki yrði hægt að rekja 

gögnin til einstaklinga eða staða. Öllum nöfnum, bæði þátttakenda sem og 
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þeirra sem nefndir eru í viðtölunum, hefur verið breytt þannig að ekki er 

hægt að lesa út frá rannsóknarniðurstöðum við hvern/hverja upplýsingarnar 

eiga. Einnig hefur nöfnum skólanna verið breytt. Þátttakendum var gerð 

grein fyrir því að þeim væri frjálst að taka þátt í rannsókninni og einnig að 

þeir gætu hætt þátttöku meðan rannsóknin færi fram. 

Við rannsókn sem þessa geta ýmis vandamál komið upp sem nauðsynlegt er 

að hafa í huga. Þátttakendur gætu átt erfitt með að tala og tjá sig með opnum 

huga. Rannsakandi gæti líka staðið frammi fyrir því að þátttakendur treystu 

honum ekki og segðu ekki allt sem þeir gætu tjáð sig um. Fyrir fram mótaðar 

skoðanir rannsakanda gætu einnig haft áhrif á upplýsingaöflun og túlkun. 

Mikilvægt er fyrir rannsakanda að gera sér grein fyrir þessum atriðum svo hægt 

sé að bregðast við á viðeigandi hátt. Hagnýt atriði eins og tæknimál gætu 

hugsanlega farið úrskeiðis og er mikilvægt fyrir rannsakanda að yfirfara þau 

vandlega áður en hann mætir á vettvang. 

Vert er að geta þess að rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar þar sem 

fram kom tilgangur hennar, upplýsingar um úrvinnsla og eyðingu gagna og að 

þátttakendur gætu hætt þátttöku hvenær sem væri. Rannsóknin var ekki þess 

eðlis að sækja hefði þurfi um sérstakt leyfi til að framkvæma hana.  

 

 

Mynd 2. Sýnishorn af hugtakakorti 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Greint 

verður frá helstu atriðum sem fram komu hjá viðmælendum. Í viðtölunum var 

viðmiðunarrammi (sjá fylgiskjal 1) hafður til hliðsjónar en kennararnir sem 

talað var við réðu að mestu ferðinni í viðtölunum. Með því móti var hægt að 

draga fram reynslu kennaranna af þeim stuðningi sem þeir fengu í starfi. 

Kennararnir voru ekki sérstaklega spurðir um starfsþróun heldur hvers konar 

faglegan stuðning þeir fengju í starfsumhverfi sínu. Í máli kennaranna kom 

fram að starfsþróun snerist ekki eingöngu um formleg námskeið heldur að búið 

væri þannig um hnúta að þeir næðu að þróa sig í starfi dags daglega í samvinnu 

við samstarfsfólk í sínu nánasta starfsumhverfi. 

Í samtölum við kennarana kom meðal annars fram að þeir teldu að 

eftirfarandi fælist í stuðningi í starfi: samræður við kennara um fagleg 

málefni, bæði á formlegum og óformlegum vettvangi og að hafa greiðan 

aðgang að stjórnendum og annarri sérfræðiaðstoð. Þá er átt við annað 

fagfólk en kennara sem hefur menntað sig í háskólum til að sinna 

ákveðnum þáttum innan skólanna. Misjafnt var eftir skólum hver 

aðgangurinn var að þessari aðstoð. Áberandi var í öllum skólunum hve 

kennurunum fannst samvinna vera mikilvæg og hve vel þeir töluðu um 

samstarfsmenn sína í því sambandi. Þeir töluðu um mikilvægi þess að deila 

hugmyndum og að þeir „ættu ekki sífellt að vera að finna upp hjólið“. Það 

var ögn breytilegt eftir viðtölum hvernig þessi grunntónn birtist en ákveðnir 

þættir komu fram í þeim öllum.  

Með hliðsjón af því sem fram hefur komið er niðurstöðukaflanum skipt í 

fjóra hluta: 

 stuðningur frá kennurum 

 stuðningur frá stjórnendum 

 sérfræðiaðstoð 

 formleg og óformleg fræðsla 

Í hverjum þeirra er fjallað um þau þemu sem fram komu við greiningu 

gagnanna. Þemunum er skipt í undirþemu þar sem leitast er við að skýra 

frekar það sem fram kom í viðtölunum. Í fyrstu verður fjallað um stuðning 

samkennara, því næst um stjórnendur og þann stuðning sem kennarar fá frá 

þeim í starfi. Þá er fjallað um sérfræðiaðstoð og síðan um formlega fræðslu 
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eða námskeið. Að lokum verður fjallað um þann ávinning sem fá má af 

faglegum stuðningi að mati viðmælendanna og mögulegar úrbætur. 

Áður en lengra er haldið er vert að það komi fram að í einum skólanum 

störfuðu stigsstjórar en ekki deildarstjórar. Þeir stjórnuðu stigsfundum og voru 

tengiliðir milli kennara og stjórnenda líkt og deildarstjórar við hina tvo skólana. Í 

umfjölluninni um rannsóknina verða notuð hugtökin deildarstjóri og 

deildarfundir nema ef um beinar tilvitnanir er að ræða. Jafnframt er þess getið hér 

að þegar nöfn kennaranna eru tilgreind í fyrsta sinn þá eru skólar þeirra nefndir 

en í framhaldinu einungis nöfn kennaranna. 

4.1 Stuðningur frá kennurum 

Í þessum kafla verður fjallað um samskipti kennara, bæði á formlegum og 

óformlegum nótum. Eins og fram hefur komið þá tvinnast hugtakið 

samvinna eins og rauður þráður í gegnum þau samskipti. Það er örlítill 

stigsmunur á því hvað kennararnir leggja áherslu á en ákveðnir lykilþættir 

komu fram hjá þeim öllum. Eftirfarandi meginatriði komu fram: 

 samræður á milli kennara  

 kennarar miðla sín á milli 

 tími til samstarfs   

 tengsl við kennara utan skólans 

4.1.1 Samræður á milli kennara  

[…] maður hefur náttúrulega ofboðslega gott net í kringum sig […] 

Einn mesti stuðningur í starfi að mati kennaranna var að hafa tíma til að 

ræða við samkennara um starfið og meta það. Allir kennararnir nefndu hve 

þýðingarmiklar samræður væru í starfi, bæði formlegar og óformlegar. Í 

fyrra tilvikinu áttu þeir frekar við formlega fundi þar sem markviss 

vinnubrögð áttu sér stað. Í seinna tilvikinu áttu þeir við dagleg samskipti 

þar sem kennarar ræddu saman á göngum, kaffistofu eða í stofum hvers 

annars að loknum vinnudegi. Eygló í Arnarskóla sagði: 

Það eru náttúrulega ákveðnir fundartímar […]. Þar er náttúrulega farið 

yfir málin. Svo erum við með fastan samstarfstíma, árgangurinn. […] 

Svo eru óformlegu tímarnir, allir hinir sem […] við vinnum saman. 

Formlegir fundir voru í flestum tilfellum sérmerktir inn á skóladagatal og 

kölluðust ýmist deildarfundir, stigsfundir, faggreinafundir eða starfs-
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mannafundir. Á þessum fundum höfðu kennarar tækifæri til að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri og ef þeir vildu reifa ákveðin mál gátu þeir sent 

deildarstjórum tölvupóst um það tímanlega svo þeir gætu undirbúið sig og 

tekið þau síðan fyrir á fundunum. Kennurunum fannst mikill stuðningur af 

slíku fyrirkomulagi. Deildarfundir voru vettvangur fyrir þá til að kynna 

starf sitt, endurskoða það, leita nýrra leiða og miðla þekkingu og skoðunum 

sín á milli. Á þessum smærri fundum fannst þeim þeir hafa tækifæri til að 

hafa áhrif innan skólans og þá ekki síst með því að geta komið með 

hugmyndir varðandi mál sem tekin voru fyrir og fá tækifæri til að ræða þau.  

Stundum fluttu kennarar erindi á þessum fundum, m.a. um kennslu-

aðferðir sem þeir höfðu þróað einir eða í samvinnu við aðra. Oftar en ekki 

vaknaði áhugi á efninu og kennarar nýttu sér það í starfi. Loga í Þórsskóla 

tókst á einni slíkri kynningu að kveikja neista innan skólans sem hafði þau 

áhrif að hann fékk tækifæri til að miðla þekkingunni víðar. Viðkomandi 

kennara var þetta hvatning til að þróa sig enn frekar í starfi og faglegt 

sjálfstraust hans jókst. Kynningin ýtti undir frekara þróunarstarf innan 

skólans í faginu og hróður þessara starfshátta fór víðar og gaf Loga meðal 

annars tækifæri til að miðla þekkingu sinni innan fagfélagsins og skrifa 

grein í fagtímarit. 

Óformlegar samræður fóru fram á kaffistofu og í lok dags þegar kennarar litu 

inn í stofurnar hjá hverjum öðrum og tóku tal saman. Allir töluðu um nauðsyn 

þess að geta eftir erfiðan dag „pústað“ hjá samstarfsfólki sem viðkomandi treysti 

og væri tilbúið að hlusta og veita ráð af heilum hug. Dæmi um umræðuefni voru 

agamál, bekkjarstjórnun, einstakir nemendur, hópurinn í heild, námsefni, leiðir í 

starfi, hvað gekk vel, hvað mætti betur fara og almennt hvernig dagurinn hafði 

gengið fyrir sig. Rúna í Arnarskóla talaði meðal annars um hve frábært það hafi 

verið að geta alltaf leitað til samkennara með ýmis mál þegar hún hóf sinn 

kennsluferil. Hún sagði: 

[…] þeir sem maður talar mest við og sækir til þeirra hugmyndir og 

ráðleggingar, kannski fyrst og fremst reyndir samkennarar. Þú veist 

eins og í mínu tilviki með meiri reynslu en ég […]  

Hjá Petru við sama skóla kom fram mikilvægi stuðnings frá kennurum 

innan skólans og þrátt fyrir að vera eini kennarinn í sínu fagi þá fannst 

henni daglegur stuðningur frá samkennurum ómetanlegur.  

[…] maður hefur náttúrulega ofboðslega gott net í kringum sig […] þó 

svo að ég sé eini kennarinn í mínu fagi í skólanum, þannig að ég er 

svolítið ein en mér finnst samt, maður hefur rosalega góðan stuðning 

af öllum hinum kennurunum […]  
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Hjá kennurunum kom fram að þeir gætu alltaf leitað til þeirra sem hefðu 

meiri reynslu og það skipti þá miklu máli í starfi. Það kom sérstaklega fram 

í máli þeirra sem voru með styttri starfsreynslu hve mikill styrkur það hafi 

verið við upphaf kennsluferilsins að geta leitað til starfsfélaga með meiri 

reynslu. Aðspurð um persónulegan stuðning í einstökum málum sagði 

Guðlaug við Þórsskóla:  

[…] þann stuðning fæ ég fyrst og fremst frá mínum nánustu 

samstarfsmönnum […] þá tölum við saman á hverjum einasta degi og 

mér finnst ég fá mikinn stuðning frá þeim. 

Eygló talaði um að samræður væru seint ofmetnar og hve mikinn stuðning 

hún fengi frá samkennurum í gegnum samræður og gagnkvæm 

skoðanaskipti:  

Það er eins og ég segi, mér finnst ég fá mest út úr því að ræða við 

kennara sem eru að kenna. 

Fleiri kennarar svöruðu á svipuðum nótum og sögðu að á þeim vettvangi spryttu 

hugmyndirnar. Guðmundur í Mánaskóla sagðist læra mest af þeim sem byggju 

yfir meiri þekkingu og reynslu með því að ræða við þá um starfið og deila 

hugmyndum. Það var misjafnt eftir stigum innan skólanna hve mikil áhersla var 

lögð á daglegar samræður en stuðningur frá samkennurum og samræður við þá 

var kennurunum mikilvægur hver sem virknin var.  

4.1.2 Kennarar miðla sín á milli 

[…] ef einhverjir fá góðar hugmyndir […] þá miðlum við þeim. 

Kennurunum var hugleikið að nýta þekkingu og reynslu sem skólar byggju 

yfir. Þeir nefndu í því samhengi hve sameiginlegur gagnabanki nýttist vel í 

starfi. Gagnabankinn var útfærður með misjöfnum hætti í skólunum, alveg 

frá sameiginlegum gagnabanka á innra neti skólans yfir í að hver kennari 

var með sín gögn í möppum í heimastofum sem aðrir kennarar höfðu 

aðgang að með leyfi viðkomandi kennara. Í máli allra kom fram hve mikils 

virði það væri að geta fengið lánuð gögn og að sjá verkefni og hugmyndir 

samkennara sem og að miðla eigin þekkingu og reynslu. Einum kennaranna 

þótti þetta „[…] eiginlega kannski bara aðal stuðningstækið“ en ítrekaði 

jafnframt að ekki mætti taka gögnin gagnrýnislaust. Það yrði að aðlaga þau 

hópnum sem unnið væri með. Annar kennari sagði „[...] ef einhverjir fá 

góðar hugmyndir [...] þá miðlum við þeim“. Fram kom að kennararnir vildu 

nýta tíma sinn vel og einn liður í því var að þeir sem byggju yfir góðum 

hugmyndum væru tilbúnir að miðla þeim. 
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Kennararnir í rannsókninni höfðu mislanga starfsreynslu og þeir sem 

styttri reynslu höfðu þurftu oft á tíðum á meiri stuðningi að halda en hinir. 

Rúna fékk til að mynda einn tíma á viku í kennsluafslátt fyrsta starfsárið 

sitt. Sá tími var nýttur sem samráðstími með stuðningsaðila. Ríkey 

deildarstjóri í Arnarskóla var stuðningsaðilinn og höfðu þær fastan tíma í 

töflu til skrafs og ráðagerða. Rúna var sátt við þetta fyrirkomulag og þann 

stuðning sem hún fékk og sagði:  

Við hittumst bara í minni stofu og ég gat spurt hana og sagt henni frá 

og fengið ráðleggingar. […] sem sagt ég vissi alltaf af henni og gat 

alltaf leitað til hennar. 

Á milli þeirra myndaðist trúnaður sem leiddi til þess að Rúna leitaði áfram 

til Ríkeyjar þótt samstarfi þeirra væri formlega lokið. Ef hún var ekki til 

staðar gat hún leitað eftir aðstoð til annarra stjórnenda skólans. Rúna nefndi 

í þessu sambandi mál sem bæði lutu að innri og ytri umgjörð. Flest þeirra 

sneru þó að innra skipulagi og nefndi hún meðal annars agamál og 

agakerfið, bekkjarstjórnun, kennsluhætti og skipulag varðandi hagnýt mál 

eins og uppröðun borða og skipulag á námsgögnum. 

Annar kennari minntist þess líka að þegar hann hóf störf hafi það bjargað 

honum með hve reyndum kennara hann hafi starfað fyrsta árið í kennslu. Með 

aukinni reynslu hafi hann síðan öðlast aukið sjálfstraust. Hann sagði: 

Mér fannst rosalega gott fyrst þegar ég var að byrja að kenna að fá 

[…], að leita til einhvers. […] ég náttúrulega lenti hérna inni í bekk á 

móti kennara sem er búin að kenna síðan hún fæddist liggur við að 

segja […]. Hún er þvílíkt reyndur kennari, virtur kennari og þú veist 

aldrei stigið feilspor og þvílíkt flott kona. Ég var bara eins og 

strákurinn hennar þú veist og við unnum ótrúlega vel saman og hérna 

hún er rosalega góð að hlusta líka og leiðbeindi mér alveg þvílíkt 

mikið sko. […]. Það var alveg ótrúlega gott. […]. Það er líka erfiðasta 

skólaárið mitt. […]. Maður þurfti að koma sér inn í allt og þekkir þetta 

ekkert og svo vinnur maður sig inn og svo núna finnst manni þetta 

vera svona hálfgerður leikur oft á tíðum að vera að kenna. 

Nemendurnir eru frábærir og við erum að ná frábærum árangri […] og 

þá er þetta svo létt. 

Skýrt kemur fram hve dyggur stuðningur og handleiðsla reynds kennara 

nýttust honum í gegnum þær hindranir sem nýir kennarar upplifa gjarnan í 

kennslu. Einnig kemur fram hvernig kennarinn öðlast sjálfstraust í starfi og 

fær endurgjöf með góðum árangri nemenda. 
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4.1.3 Tími til samstarfs  

Svo erum við með fastan samstarfstíma, árgangurinn. Maður verður að 

hafa það sko […] 

Í máli kennaranna kom fram að þeir voru hvattir til að vinna saman og 

koma á föstum samstarfstíma í stundatöflu. Yfirleitt gekk þetta eftir en þó 

kom fyrir að kennurum gekk erfiðlega að finna sameiginlegan tíma. Í þeim 

tilvikum þótti þeim það slæmt því allir viðmælendur mínir voru á einu máli 

um mikilvægi þess að hafa fastan tíma í töflu til samstarfs. Þeir sögðu 

mikinn styrk af honum, bæði fyrir þá sem starfa saman með ákveðna hópa 

og jafnframt aðra innan skólans. Eygló sagði: 

Svo erum við með fastan samstarfstíma, árgangurinn. Maður verður að 

hafa það, sko, ákveðinn tíma sem að fólk veit að við erum að vinna 

saman á þessum tíma. 

Þar sem fleiri en einn kennari voru í árgangi átti sér stað mjög mikil 

samvinna og kennararnir skipulögðu nánast allt saman. Þar sem samvinnan 

var mest unnu kennararnir langtímaáætlanir saman, vikuskipulag, 

heimavinnu og hittust daglega og fóru yfir hvernig dagurinn hafði gengið 

og það sem fram undan var. Hjá Eygló kom fram að fyrir utan fastan 

samstarfstíma ynnu þær mikið saman. 

[...] og svo eins og ég segi þá bara tölum við mjög mikið saman á 

hverjum degi um eitthvað sem vantar upp á eða þarf að gera. Það er 

alltaf eitthvað svona.  

Í öðru tilviki gekk erfiðlega að finna formlegan tíma til samstarfs og halda 

sig við hann. Í því tilviki var kennarinn ósáttur með það því hann sagði það 

mikinn hluta af sinni fagmennsku að hafa reglulega tíma til samstarfs með 

þeim kennurum sem hann ynni með í árgangi. Þessi kennari var 

harðákveðinn í að á næsta starfsári yrði fastur tími áætlaður í töflu strax að 

hausti og hann vel nýttur. 

Hvort sem áætlaður var formlegur tími til samstarfs eða ekki fundu 

kennararnir sér leiðir og tíma fyrir þann stuðning sem þeir þurftu á að halda. Ef 

einn samstarfsfundur á viku dugði ekki þá hittust flestir af kennurunum utan 

þess tíma eða eins og þeir þurftu á að halda. Í máli kennaranna kom líka fram 

að þá daga sem þeir höfðu lengri viðveru vegna funda gjörnýttu þeir tímann 

hvort sem hann var fyrir fram skipulagður eða ekki. 

Kennararnir leituðu eftir stuðningi hvers annars þegar þeir völdu 

námsefni, kennsluaðferðir, leiðir til að nálgast efnið og matsaðferðir. Með 

því að fá tækifæri til að ræða saman og ráða ráðum sínum finnst þeim þeir 
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koma í veg fyrir skörun á námsefni og þannig náist betri samfella í námi 

barnanna. Í máli þeirra kom líka fram mikilvægi þess að nálgast 

nemendahópinn á fjölbreytta vegu með öflugum faglegum stuðningi innan 

skólans. Kennararnir vildu eiga í samstarfi við hvern annan, m.a. við 

skipulag skólastarfsins. Petra sagði: 

Við gerum það mikið, við Magnea [samkennari] að við spjöllum 

saman um hvað við ættum að gera ..., ættum við að hringja heim eða 

senda póst, eða eitthvað svona? Við röbbum oft saman og síðan fer 

maður og tekur hin skrefin það er eins og maður þurfi eitthvað svona; 

„jú, jú, þú ert að gera rétt“, fá klapp á bakið. 

Kennararnir töluðu um hve miklu máli þessi tími skipti til að miðla til hvers 

annars, fara yfir málin og skoða hvað mætti gera betur eða á annan hátt. 

Einnig til að skoða hvað gekk vel og hvetja til góðra verka.  

Þeir töluðu einnig um hvað það kæmi sér vel að hafa fasta tíma í töflu 

fyrir aðra innan skólans til að geta hitt kennara í árgangi, á stigi eða innan 

faggreina og farið yfir mál varðandi nemendur eða leitað álits annarra 

sérfræðinga innan skólans. Í Mánaskóla, þar sem nemendum hafði fækkað 

á síðastliðnum árum, laut samvinnan meira að því að kennarar á hverju stigi 

hittust og réðu ráðum sínum, frekar en árgangurinn.  

4.1.4 Tengsl við kennara utan skólans  

[…] þá veit maður að maður er ekki einn […] 

Viðmælendurnir töluðu ekki einungis um nauðsyn þess að vera í góðu 

samstarfi við samstarfsfólk innan skólans varðandi faglegan stuðning 

heldur ræddu þeir líka nauðsyn þess að hitta kennara úr öðrum skólum og 

deila hugmyndum. Algengt var að kennararnir byggju til sinn eigin 

vettvang til að hitta kennara utan skólans. Sem dæmi um það má nefna 

þegar kennarar úr útskriftarárgöngum eða fyrrum samstarfsmenn hittust, 

deildu hugmyndum og verkefnum og ræddu skólamál. Í þeim tilvikum þar 

sem fjarlægð var mikil og ekki möguleiki á að hittast voru kennarar í 

netsambandi og fóru yfir stöðuna í sínu fagi.  

Í bæjarfélögum þessara þriggja skóla voru skipulagðir fundir af hálfu 

skólaskrifstofu þar sem kennurum gafst kostur á að hitta samkennara frá öðrum 

skólum. Í einu bæjarfélaginu voru þeir inni á skóladagatali og búnir að vera í 

nokkur ár en í hinum bæjarfélögunum voru fundirnir ekki eins fastmótaðir. 

Ánægja var með þessa fundi, sem haldnir voru í bæjarfélögum eða innan 

hverfa (sbr. Reykjavík), og kennurunum fannst það styrkja þá í starfi að fá 

formlegan vettvang til að hitta samstarfsfólk. Eygló sagði meðal annars: 
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Svo er það auðvitað þessi samráðsfundur sem að var hér um daginn og 

er fyrir alla kennara í bænum, þar sem allir kennarar árgangsins hittast. 

Það fannst mér mjög gagnlegt, mér fannst það mjög gaman. Það er 

eins og ég segi mér finnst ég fá mest út úr því að ræða við kennara sem 

eru að kenna. 

Í kjölfar slíkra funda höfðu faggreinakennarar á unglingastigi eins bæjar-

félagsins ákveðið að hittast reglulega til skrafs og ráðagerða. Kennarinn 

sem tók þátt í þeim fundum sagði það velta á frumkvæði kennaranna að 

koma slíkum fundum á og halda utan um þá. Fram kom að stundum gengi 

það brösuglega en yfirleitt væri ánægja með þá eftir á. Rúna velti fyrir sér 

hvernig auka mætti samfellu á þessum fundum þar sem loða vildi við að 

kennarar endurtækju sig og færu aftur og aftur að segja frá því sem þeir 

væru að kenna í stað þess að nýta betur fagþekkingu hvers annars. Guðlaug 

var ánægð með þau litlu samskipti sem voru á milli skóla innan 

bæjarfélagsins sem hún kenndi í en sá fyrir sér að hægt væri að koma á 

meira samstarfi milli kennara í árgangi innan bæjarfélagsins líkt og kom 

fram í máli Rúnu.  

Í samtölum við kennarana kom fram að vegna niðurskurðar hafi minna 

fjármagni verið varið til námskeiðahalds síðustu ár. Þeir sögðust finna fyrir 

litlum stuðningi frá skólaskrifstofum nema þá helst þegar þær buðu upp á 

sameiginlega fundi og námskeið sem skipulögð voru fyrir kennara. Misjafnt 

var á milli bæjarfélaganna hvernig umræddir fundir voru skipulagðir. Algengt 

var að þeir væru haldnir til skiptis innan skólanna. Kennararnir létu ágætlega af 

þessum fundum og hefðu gjarnan viljað vera í meira samstarfi við kennara 

innan bæjarfélagsins sem kenndu sama árgangi eða fag. Í tengslum við þessa 

umræðu benti Rúna á að tímasetningar fyrir þessa fundi skiptu máli; hvenær 

dags, viku og mánaðar og einnig tímalengdin.   

Allir viðmælendanna voru í sambandi við skólafélaga úr háskólum og 

fyrrum samkennara vegna starfsins. Yfirleitt var um fámenna hópa að ræða 

sem hittust, ræddu skólamál og báru sig saman. Þegar þeir hittust á 

óformlegum vettvangi ræddu þeir einnig alltaf skólamál. Í samræðum við 

kennarana kom oft upp mikilvægi þess að vera ekki einn. Lovísa í 

Mánaskóla talaði um að henni þætti stuðningur að því að hitta líka kollega 

utan skólans: „Þá heyrir maður hvað er að gerast annars staðar [...] þá veit 

maður að maður er ekki einn […]“.  

Fleiri kennarar höfðu svipaða sögu að segja og Logi talaði um, þ.e. að 

leita til kennara sem þeir höfðu útskrifast með um sameiginlegar lausnir 

varðandi álitamál sem kæmu upp í þeirra fagi. Kennararnir mátu þessi 

óformlegu samskipti mikils og töldu þau veita dýrmætan stuðning. 
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4.1.5 Samantekt 

Ákveðnir meginþættir hafa komið fram í þessum kafla. Fyrst ber að nefna 

mikilvægi þess að áætla tíma til þess að skipuleggja skólastarfið og ræða 

leiðir að settu marki. Kennararnir töluðu um gildi samræðna og nauðsyn 

þeirra sem uppsprettu sköpunar í starfi. Það skipti þá máli að þeir miðluðu 

góðum hugmyndum sín á milli og nýttu tíma sinn vel. Þeim fannst styrkur 

að því að hafa fastan tíma til samstarfs til að ráða ráðum sínum og 

endurmeta starfið. Enn fremur lögðu þeir áherslu á mikilvægi þess að vera í 

tengslum og samstarfi við kennara utan skólans bæði á formlegum og 

óformlegum nótum.  

4.2 Stuðningur frá stjórnendum 

Í þessum kafla verður fjallað um faglegan stuðning frá stjórnendum innan 

skólanna. Það kom fram hjá kennurunum að gott skipulag að hausti 

varðandi ýmis hagnýt mál skipti þá miklu máli og að upplýsingaflæði væri 

gott. Allir töluðu þeir um mikilvægi þess að eiga greiðan aðgang að 

skólastjórnendum. Hvað faglegan stuðning snerti varðandi mál sem 

kennarar voru að kljást við á degi hverjum þá nefndu þeir fyrst og fremst 

stuðning frá deildarstjórum. Fram kom að það fór eftir eðli mála til hverra 

innan stjórnunarteyma kennararnir leituðu. Það skipti máli hver starfs-

reynsla kennaranna var og hve mikil þörf var á stuðningi frá stjórnendum. 

Eftirfarandi meginatriði komu fram: 

 skipulag og upplýsingaflæði styður við starf kennara 

 aðgangur að stjórnendum skiptir máli 

 mest er leitað til deildarstjóra 

 endurgjöf í starfi skiptir kennara máli 

4.2.1 Skipulag og upplýsingaflæði 

[…] við vitum alltaf að hverju við göngum […] 

Það getur verið ólíkt eftir skólum hve nákvæmt skipulag kennararnir fá í 

hendur að hausti. Í sumum skólum leggja skólastjórar fram skóladagatal þar 

sem eingöngu koma fram áætlaðir frídagar meðan aðrir skólastjórar leggja 

fram nákvæmara skóladagatal þar sem til viðbótar áætluðum frídögum má 

sjá alla fundi ársins, viðburði og hefðir innan skólans. Viðmælendurnir sem 

hér koma við sögu voru allir á einu máli um hve þeim þætti gott að fá skýrt 
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skipulag að hausti. Rut í Mánaskóla fannst það til dæmis vera einn af 

kostum stjórnenda hennar hve gott skipulag hún fengi í hendur: 

Við fáum alltaf strax á haustin alveg hreint skipulag yfir árið. Á 

þessum degi í þessum mánuði er fundur í þessu og hinu og þannig að 

við vitum alltaf að hverju við göngum og við fáum þá fréttir af því ef 

það verður breyting en við vitum nákvæmlega hvað, allan veturinn, 

sem er náttúrulega mjög gott.  

Rut þótti þetta skipulag styðja sig í starfi og ákveðið öryggi fælist í að vita hvað 

væri fram undan. Hún tók jafnframt fram að starfsmenn væru látnir vita af 

breytingum og það styddi kennara í starfi að hafa gott upplýsingaflæði og að allir 

vissu að hverju þeir gengu. Eitt af því væri starfsmannahandbók sem starfsfólk 

fengi í hendur að hausti með hagnýtum upplýsingum varðandi skólastarfið. 

Guðmundi sem var tiltölulega nýr við Mánaskóla þótti upplýsingaflæðið innan 

skólans aftur á móti ekki nógu gott. Hann sagðist t.d. ekki alltaf vita af breyttum 

fundartímum og hvað ætti að tala um. 

Við fáum bara meldingu upp á töflu um það hvenær við eigum að 

hittast, þá er nú samt stundum tilgreint hvað á að ræða, en hérna það 

mætti kannski skipuleggja það betur. 

Þó svo að kennararnir væru ánægðir með að fá í hendur skipulag að hausti 

yfir fundi og námskeið voru skiptar skoðanir varðandi val á námskeiðum 

og fyrirkomulag þeirra. Í einu tilviki var kennarinn ánægður með að þetta 

væri lagt upp í hendurnar á kennurum og að skólastjórnendur skipulegðu 

námskeiðin og ákveddu hvað væri í boði. Í máli annarra kom aftur á móti 

skýrt fram að í þeirra skólum væru kennararnir hafðir með í ráðum og 

skólastjórnendur spyrðu þá álits og tækju mark á skoðunum þeirra varðandi 

skipulag funda og námskeiðahald. Greinilegt var að skiptar skoðanir voru 

um hversu mikið þeir kæmu að ákvarðanatöku. Bæði var það misjafnt eftir 

kennurum hve mikið þeir vildu vera með í ráðum og hvernig þessu var 

háttað innan skólanna. Kennurunum fannst þó hafa aukist að þeir væru 

hafðir með í ráðum og slík mál væru oft tekin upp á deildarfundum þar sem 

kennurum væri gefið tækifæri til að komið sínum sjónarmiðum á framfæri 

og oftar en ekki væri tekið tillit til þeirra.  

Í máli Guðlaugar kom fram að stjórnendur skólans væru duglegir við að 

útdeila verkefnum og að þeir treystu kennurum til að sinna þeim verkum 

sem þeim væru fengin. Hún sagði stjórnendur naska að átta sig á 

styrkleikum starfsfólks og nýta þá í skólastarfinu: 

[…] allavega er mín upplifun sú að hérna skólastjórnendur eru mjög 

jákvæðir í garð starfsfólksins og mér finnst þau vilja að við tökum þátt 

og berum svona ábyrgð […]. 
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Guðlaugu fannst til dæmis styrkur hennar í samskiptum við fólk nýtast vel 

innan skólans í þeim verkum sem henni væru fengin. Hún sagðist vera 

mjög stolt af því að vera treyst fyrir verkefnum og fannst góð tilfinning að 

geta fundið til sín í starfi vegna viðbótarábyrgðar sem henni var falin. Hún 

sagði stjórnendur snjalla að fá fólk til að draga vagninn með sér. Jafnframt 

kom fram hjá henni að upplýsingaflæði innan skólans væri mjög gott.  

Kennararnir töluðu allir um gagnsemi starfsmannaviðtala og þá 

sérstaklega sem vettvang til að koma skoðunum sínum á framfæri, hug-

myndum um starfsþróun og óskum um símenntun innan skóla. Við skipulag 

símenntunaráætlana skólanna væri tekið mið af sjónarmiðum kennaranna. Ef 

fram kæmi meirihlutaáhugi fyrir því að leggja áherslu á ákveðna þætti í 

skólastarfinu væri hlustað á það og því komið í framkvæmd ef auðið væri. 

Kennurunum fannst símenntunaráætlanir yfirleitt vel unnar, metnaðarfullar og 

vel haldið utan um þær af stjórnendum. Einn kennaranna sagði: 

Já, við náttúrulega erum með áætlun eins og öllum skólum ber að gera, 

vera með […] símenntunaráætlanir. Hún er mjög vel gerð hérna (já), 

það er mikill metnaður í henni.  

Loga fannst að það ætti að vera hluti af símenntunaráætlunum að virkja þá 

þekkingu sem skólarnir byggju yfir. Hann talaði um fagstjórn í því 

samhengi og hvernig sérþekking kennara væri nýtt innan skólans öðrum til 

hagsbóta í starfi. Kennararnir töluðu um að í starfsmannaviðtölum fengju 

þeir endurgjöf á störf sín. 

Kennararnir sögðu að vissulega væri ekki alltaf hægt að hlusta á 

sjónarmið allra og taka tillit til þeirra. Þeir sýndu því mikinn skilning og 

gerðu sér grein fyrir hve mikil ábyrgð skólastjórnenda væri við skipulag og 

eftirfylgni skólastarfs. Það kom líka skýrt fram hjá þeim að á endanum væri 

það skólastjóra að taka lokaákvarðanir. Þá töluðu þeir um hve mikilvægar 

fyrirmyndir skólastjórar væru. Einn kennaranna sagði: „ef fyrirmynd 

[skólastjóri] bregst þá hrynur margt annað líka.“   

4.2.2 Aðgangur að stjórnendum 

[…] aldrei komið að læstum dyrum. 

Í máli kennaranna kom fram mikilvægi þess að eiga greiðan aðgang að 

stjórnendum og að á milli kennara og stjórnenda ríkti traust og trúnaður. 

Logi sagði meðal annars að í hvert sinn sem hann leitaði eftir stuðningi 

stjórnenda skólans væri honum vel tekið og alltaf brugðist vel við. 

Mér finnst einhvern veginn að þó að það sé nóg að gera hjá öllu 

fólkinu sem leitað er til [stjórnendum] þá virðist einhvern veginn alltaf 
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vera tími til að hjálpa manni, það er dálítið skrítið en samt ég hef aldrei 

komið að læstum dyrum. Ekki enn þá allavega […]. Alltaf allir boðnir 

og búnir og þó það gerist kannski ekki strax, skilurðu, þá er fundinn 

tími fyrir það.  

Reynslumikill kennari úr hópi viðmælenda sagði aðgengi að stjórnendum 

gott og það væri alltaf hægt að leita til þeirra. Þeir væru tilbúnir að hlusta á 

hana en hún væri ekki að plaga þá að óþörfu. Hún sagðist geta leyft sér að 

vera hreinskilin og það væru „[...] engin leiðindi“. Hún sagði meðal annars: 

„Ég get alltaf leitað ráða hjá stjórnendum [...], það hefur alltaf verið hér.“ 

Jafnframt sagði hún stjórnendur skólans fljóta að bregðast við þegar leitað 

væri til þeirra með ákveðin mál og það færi af stað ferli „eins og skot“. Hún 

sagði að mál stoppuðu annars staðar en hjá skólanum. Annar kennari sagði:  

[...] það er sjaldan að það kemur upp eitthvað og það er ekki hægt að 

ná á [...] ná á þær skólastjórnendur sko.  

Í samræðum við kennarana kom fram að það væri mikill styrkur í starfi að 

geta alltaf leitað til stjórnenda og átt greiðan aðgang að þeim. Rut sagði að 

ef upp kæmu mál sem gætu ekki beðið þess að vera tekin upp á 

deildarfundi þá væri alltaf hægt að leita til stjórnenda. 

4.2.3 Þáttur deildarstjóra  

Maður er ekkert að fara í toppinn alveg, þú veist, ef maður er að tala 

um faglega […]. 

Í samræðum við kennarana kom fram að það fór eftir eðli mála til hvaða 

stjórnenda þeir leituðu og hvert þeim var ætlað að leita. Þeir sögðust frekar 

leita með mál nemenda til stjórnenda sem þekktu nemendur: „Hún 

[deildarstjórinn] náttúrulega þekkir þessa krakka betur […], ég leita mikið 

til hennar.“ Í framhaldi má nefna að deildarstjórarnir voru oftar en ekki 

nefndir hvað varðar daglegan stuðning, bæði varðandi mál einstakra 

nemenda, bekkjarins í heild og til að létta af sér áhyggjum eftir erfiða daga. 

Rúna sagði: „Maður er ekkert að fara í toppinn alveg, þú veist, ef maður er 

að tala um faglega, sem sagt náminu.“ Aðspurðir sögðust þeir geta leitað til 

allra stjórnenda skólanna eftir faglegum stuðningi þó svo að þeir leituðu 

fyrst og fremst til deildarstjóranna. Guðmundur sagði: 

[Skólastjórar] taka manni opnum örmum ef maður leitar til þeirra en 

maður er ekki að fara mikið með svona faglega aðferðafræði, hvernig 

maður ætti að gera hlutina og svona, það er ekkert mikið rætt við þá.  

Hann sagðist leita fyrst til deildarstjóra áður en hann færi til skólastjóra.   
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[…] stigsstjórinn, maður leitar til hans og hún er mín fyrsta í rauninni 

sá sem maður á, í raun, að leita til varðandi námið og uppbygginguna 

og nálgunina og allt það.  

Einn kennarinn sagðist leita til deildarstjóra vegna þess hve gott var að 

ræða við hann, annar sagði það vera vegna þess hve „þægileg og ráðagóð“ 

hún væri og enn annar sagðist frekar leita til deildarstjóra því þeir þekktu 

nemendur betur. Í þeim skólum þar sem deildarstjórar eru virðast þeir 

styðja kennarana mikið í daglegu starfi. Jóhanna í Þórsskóla sagðist alltaf 

geta létt á hjarta sínu hjá deildarstjórunum þegar hún þyrfti á að halda. Hún 

talaði líka um að það væri undir hverjum og einum komið hvort kennarar 

leituðu eftir stuðningi og þá til hverra. Einn kennarinn, sem var með hvað 

stystu starfsreynsluna af viðmælendunum níu, talaði um hve deildarstjórinn 

reyndist sér vel og hve hún væri „alltaf“ tilbúin að ræða við hana um leiðir í 

kennslu. Hún sagði ekkert vera svo ómerkilegt að hún gæti ekki talað um 

það og oft væri nóg að ræða málin til að þau leystust og áhyggjurnar hyrfu. 

Stuðningur sem Rúna sótti til skólastjóra og aðstoðarskólastjóra var annars 

eðlis en sá sem hún sótti til deildarstjóra. Hún leitaði til aðstoðarskólastjóra með 

mál sem sneru að launum og vinnutíma en til skólastjóra með mál sem viðkomu 

einhverju sem hún var ósátt við í starfsmannahaldi. Hún sagðist geta verið 

hreinskiptin við stjórnendur og að henni væri vel tekið af þeim þegar hún þyrfti 

að leita til þeirra. Til deildarstjóra leitaði hún með mál sem sneru að faglegu starfi 

með nemendum og samskiptum við heimilin.  

Agamál voru kennurum hugleikin og töluðu viðmælendurnir um 

faglegan stuðning hvað þau varðaði. Það kom fram í máli kennara við 

Arnarskóla að þeir leituðu mikið til deildarstjóra um ráð varðandi agamál 

og að þeir væru fljótir að bregðast við.  

[…] þannig er maður frekar þú veist í deildarstjórum […] svona já 

faglega […] svo eins og með bekkjarstjórnunina […] þá hef ég 

rosalega mikið talað við deildarstjórann minn og hún er náttúrulega 

bara viskubrunnur […]. 

Logi leitaði til deildarstjóranna með agamál en jafnframt mál sem sneru að 

kennsluaðferðum, námsefni og foreldrasamstarfi. Hann sagðist fara til 

þeirra til að ræða það sem upp kæmi í daglegu starfi, frekar en til skóla-

stjóra og aðstoðarskólastjóra. Hann sagði: 

Þær eru mjög faglegar í öllu þessu sko, bæði að leiðbeina með þetta og 

í agastjórnun og allt saman. Einhvern vegin maður getur alltaf leitað til 

þeirra […] þannig að sama hvort það eru einhver vandamál eða til þess 

að spjalla.  
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Það sama kom fram hjá Jóhönnu sem sagðist leita meira til deildarstjóra 

varðandi agamál og að þeir styddu hana dyggilega. Hún nefndi meðal 

annars að þeir hefðu stutt hana við að leysa úr ákveðnum málum með því 

að halda bekkjarfundi. Hún nefndi líka að ef hún ætti í sérlega miklu 

samstarfi við ákveðin heimili þá væri deildarstjórinn inni í þeim málum og 

tilbúinn að styðja hana ef á þyrfti að halda. Guðmundur leitaði aftur á móti 

meira til skólastjóra með agamál og sagði: „maður leitar meira til stigsstjóra 

varðandi faglega þáttinn […], hegðunin er meira til skólastjórnenda.“ 

Innan skólanna var unnið eftir aga- og uppeldiskerfum og studdu 

deildarstjórarnir daglega við kennarana varðandi þau verkefni. Kennararnir 

voru aldrei einir að kljást við erfið mál og þegar þörf var á frekari stuðningi 

vegna einstakra nemenda var venjan að senda beiðni til nemendaverndarráðs. 

Aðrir sérfræðingar komu þá yfirleitt að þeim málum og studdu kennarana við 

lausn þeirra. Slíkum málum var ýmist vísað til námsráðgjafa, sálfræðinga, 

skólahjúkrunarfræðinga eða utanaðkomandi aðila sem unnu frekar með 

nemendum í samvinnu við stjórnendur, umsjónarkennara og foreldra.  

Fleiri og fleiri kennarar hafa bætt við sig framhaldsmenntun við 

endurmenntunardeildir háskóla. Margir þeirra stunda formlegt nám 

samhliða vinnu og reynir oft á skilning stjórnenda í þeim efnum. Í sam-

tölum kom fram að vegna stuðnings frá stjórnendum hafi þeir getað lagt á 

sig framhaldsnám samhliða fullri vinnu. Petra sagði frá því að hún hefði 

getað farið í nám vegna skilnings og sveigjanleika skólastjórnenda. Hún 

talaði líka um að þeir hefðu gefið henni tækifæri til að þróa þekkingu sína 

frekar innan skólans og hvað það hefði gefið henni mikið að vera í náminu 

samhliða vinnu og geta nýtt þann fróðleik sem hún öðlaðist beint í 

kennsluna og miðlað honum innan skólans. 

4.2.4 Endurgjöf í starfi 

[…] okkur er bara mjög oft hrósað […] 

Aðspurðir um hvatningu og hrós frá skólastjórnendum komu fram skiptar 

skoðanir í svörum kennaranna. Guðlaug sagðist fá hvatningu og hrós frá 

stjórnendum og að þeir legðu mikla áherslu á að kennararnir nytu sínu í 

starfi og nýttu frumkvæði og sköpunarkraft sinn til að nálgast námsefnið 

með nemendum og örva þá til dáða. Hún talaði um hve skólastjórnendur 

styddu við bakið á henni, treystu henni vel og væru tilbúnir að leyfa henni 

að prófa sig áfram með nýjar hugmyndir. Eygló talaði um að stjórnendur 

væru ófeimnir við að hrósa starfsfólki og sagði:  
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[…] okkur er bara mjög oft hrósað og mér finnst skólastjórnendur 

alveg frábærir hérna … þeir eru, mér finnst þeir góðir stjórnendur þá 

þeir hrósa.  

Rúnu við sama skóla fannst hún aftur á móti ekki fá nægilega mikið hrós 

frá stjórnendum og sagði:  

Það er náttúrulega brjálað að gera hjá öllum en það vantar svolítið 

þetta persónulega, fá þetta „þú ert að standa þig vel“.  

Í sumum tilvikum voru starfsmannaviðtölin eini vettvangurinn þar sem 

kennararnir fengu hrós og hvatningu frá stjórnendum. Þau voru einu sinni á 

ári í skólunum þremur. 

Loga fannst felast stuðningur í því að kennurunum gafst færi á sveigjan-

legum vinnutíma. Honum fannst það ýta undir gagnkvæmt traust og jákvætt 

andrúmsloft á vinnustað. Með því væru kennarar líka tilbúnir að sýna 

sveigjanleika þegar á þyrfti að halda, til dæmis vegna funda, námskeiða eða 

annars þar sem sveigja þyrfti frá hefðbundnum vinnutíma. Hann nefndi 

einnig að kennarar þyrftu að virða þennan sveigjanleika. 

[…] stjórnendur hérna innanhúss eru líbó á rammanum okkar þá þú 

veist, […]. Ef þú þarft einhvern tímann að skjótast frá þá er það ekkert 

vandamál […]. Ég vil meina það að það skapi rosalega gott 

vinnuumhverfi og ég ætla að vona að allir virði það við þau […]. 

Þó að kennararnir væru ánægðir með að hafa frelsi og sveigjanleika í starfi 

þá fannst þeim líka mikilvægt að fylgst væri með störfum þeirra og að þeir 

fengju endurgjöf á þau frá stjórnendum. Í einum skólanna kom fram að 

skólastjórnendur væru duglegir að láta vita af því sem vel gengi, bæði 

innan skólans og út í samfélagið. Kennurunum þótti það hvetjandi og 

jafnframt ýta undir að þeir létu vita af því sem gengi vel.  

Í viðtölunum kom fram að skólastjórnendur ættu það til að ganga um 

skólann og líta í tíma til að heilsa upp á krakkana og fylgjast með því sem 

væri að gerast. Í einum skólanum fannst kennara þetta skrýtið í byrjun en 

hún var ekki vön þessu á fyrri vinnustöðum. Þegar á leið var hún ánægð 

með þetta og fannst styrkur af þessu í starfi. Kennararnir sögðust líka reyna 

að láta stjórnendur vita ef þeir væru að vinna að áhugaverðum verkefnum. 

Þá kæmu þeir í heimsókn í stofurnar og litu á verkin. 

4.2.5 Samantekt 

Kennurunum líkaði vel að fá gott skipulag í hendur að hausti og heildar-

mynd af komandi skólaári. Í máli þeirra kom fram mikilvægi þess að eiga 

greiðan aðgang að stjórnendum og fá að taka þátt í ákvörðunum, t.d. um 



 

56 

símenntun og starfsþróun. Þeim þótti símenntunaráætlanir yfirleitt vel 

unnar. Skiptar skoðanir voru meðal kennaranna um hve mikla endurgjöf 

þeir fengu í starfi en allir voru sammála um mikilvægi hennar. Það fór eftir 

eðli máls til hverra innan stjórnunarteyma kennarar leituðu en áberandi var 

sérstaða deildarstjóranna í þeirri umræðu. Kennararnir leituðu fyrst og 

fremst til þeirra um stuðning við faglegt starf. Sá stuðningur var allt frá því 

að geta létt á hjarta sínu eftir erilsaman dag yfir í það að fá leiðbeiningar 

um agastjórnun og ræða leiðir í kennslu. 

4.3 Sérfræðiaðstoð 

Þó að kennarar reiddu sig mest á daglegan stuðning í formi samræðna við 

samkennara og töluðu um mikilvægt hlutverk stjórnenda þá töluðu þeir 

einnig ákveðið um þýðingu þverfaglegs stuðnings frá öðrum sérfræðingum 

sem störfuðu innan skólanna. Misjafnt var eftir skólum hve mikill hann var 

en allir voru ánægðir með þá sérfræðiaðstoð sem þeir fengu.  

Þótt ákveðnir grunnþættir þurfi að vera til staðar í öllum skólum þá eru 

skólar ólíkir og hafa þar með ólíkar þarfir fyrir stuðning. Má nefna 

staðsetningu skóla, nemendafjölda, samsetningu nemendahópsins og 

bakgrunn starfsfólks. Hér á eftir verður fjallað um sérfræðistuðning í 

skólum. Eftirfarandi meginatriði komu fram: 

 jákvæð viðhorf til sérkennara  

 námsráðgjafar veita mikilvægan stuðning  

 fleiri sérfræðingar skipta máli en sérkennarar og námsráðgjafar 

4.3.1 Viðhorf til sérkennara 

[…] sérkennararnir sem eru hérna eru alveg frábærir. Þeir vinna mjög 

faglega. 

Í máli kennaranna komu fram mjög jákvæð viðhorf til sérkennara. Þeir 

sögðu þá vera frábæra og mjög faglega í öllum vinnubrögðum en vildu 

gjarnan meiri sérkennslu. Eygló sagði:  

Það mætti alveg vera meira, þyrfti […] kannski meiri sérkennslu en 

kvótinn er bara ekki meiri. En sérkennararnir sem eru hérna eru alveg 

frábærir. Þeir vinna mjög faglega. 

Jóhanna hafði svipaða sögu að segja varðandi sérkennarana og sagði: „[…] 

það er einn sérkennari hérna í skólanum og hún er alveg, hún er alveg 

frábær.“ Samstarfið við sérkennarana var með ýmsu móti, allt frá 
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ráðleggingum varðandi einstaka nemendur og hópa yfir í náið samstarf og 

skipulag vegna umsjónarnemenda.  

Öllum kom saman um að mikill stuðningur væri af samstarfi við 

sérkennarana. Hann nýttist við undirbúning kennslu, þeim nemendum sem 

færu til þeirra í sérkennslu og þeim nemendum sem kennararnir sinntu inni 

í bekk. Með nánu samstarfi umsjónarkennara og sérkennara næðist að 

mynda fámennari hópa nemenda, þ.e. þeirra sem sérkennarinn sinnti annars 

vegar og hins vegar þeirra sem umsjónarkennarinn sæi um. Þannig nýttist 

samstarfið öllum sem að því kæmu. Kennararnir sögðu það misjafnt hve 

mikil samvinnan við sérkennarana væri, það færi eftir samsetningu 

nemendahópa innan bekkja en samstarfið við þá væri ómetanlegt þar sem 

þess gerðist þörf. Einn af kennurunum sagði hugsi:  

[…] sko bara til dæmis ég fæ einhverja tíma hjá sérkennara og það 

hefur nýst mjög vel sumum nemendum en öðrum ekki en er algjörlega 

bráðnauðsynlegt […]. 

Guðlaug sagði stuðning frá sérkennara mjög góðan og ómetanlegan fyrir 

bekkinn. Hún sagðist reyndar þakklát fyrir allan þann stuðning sem hún 

fengi í starfi og væri til hagsbóta fyrir þá nemendur sem hún kenndi.  

4.3.2 Stuðningur frá námsráðgjöfum  

Hún vinnur rosalega vel og mikið með okkur […] 

Þegar spurt var um faglegan stuðning innan skólans komu fram jákvæð 

viðhorf kennaranna gagnvart samstarfi við námsráðgjafa. Þeir sögðu 

greiðan aðgang að þeim og að kennarar gætu leitað til þeirra bæði með mál 

sem vörðuðu einstaklinga og hópa. Einn kennarinn sagði leiðsögn frá 

námsráðgjafa bæta faglegt starf sitt og að mjög gott væri að leita til hans. 

Hann nefndi því til stuðnings mál nemanda sem hafði verið langt niðri og 

kennarinn ekki öruggur um hvernig best yrði brugðist við. Hún leitaði þá til 

námsráðgjafans og þær unnu í sameiningu að því að vinna traust 

nemandans. 

Kennararnir töluðu um námsráðgjafann sem stuðningsaðila innan 

skólans sem alltaf væri hægt að leita til og sögðust allir eiga góða samvinnu 

við hann. Einn af kennurunum sagði meðal annars: 

Hún vinnur rosalega vel og mikið með okkur (já, já) þú veist, það er 

alltaf hægt að leita til hennar, þú veist, og vísa málum til hennar og 

svona. Eins og [...] varðandi nemendur sem hafa átt í erfiðleikum með 

nám, skilurðu, vesen kannski heima fyrir. Það er ekki verið að sinna 

neinu og þau kannski mæta illa í skólann og þetta og þú veist hún er 
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með manni á fundum og gefur manni kannski ráðleggingar með hvað 

væri gott að gera.  

Loga fannst mikill stuðningur af námsráðgjafanum í starfi og nefndi að 

hann kæmi oft með aðra sýn á skólastarfið varðandi þverfaglegt samstarf og 

teymisvinnu. Óánægja kom fram hjá kennurum þar sem námsráðgjafinn 

hafði farið í leyfi og enginn ráðinn í staðinn fyrir hann. Kennurunum fannst 

mikið vanta og þeir söknuðu þess faglega stuðnings sem þeir fengu frá 

honum í starfi. Einnig þótti kennurunum lítið gert úr störfum hans með því 

að ráða ekki í staðinn fyrir hann sem gæfi til kynna að störf hans skiptu 

ekki máli. Þeir sem kenndu á yngri stigum leituðu minna til námsráðgjafa 

en kennarar á eldri stigum.  

Til stóð að Guðlaug fengi stuðning frá námsráðgjafa við að kljást við 

ákveðin mál. Það gekk ekki eftir því enginn var ráðinn í staðinn fyrir þann 

sem fór í leyfi. Hún sagðist vera að kenna erfiðum hópi og því hafi hún 

fundið verulega fyrir því að þessa faglega stuðnings nyti ekki lengur við. 

Loga fannst missir að námsráðgjafanum og sagði:  

Ég held að svona starfsmaður í grunnskóla sé mjög mikilvægur. Ég 

mundi alveg klárlega vera með svona starfsmann ef ég mætti ráða. 

Þar sem lausnateymi störfuðu var námsráðgjafinn einn þeirra sem mynduðu 

það. Rut sagði lykilinn í lausnaleit vera að viðurkenna þann vanda sem 

fengist væri við og að á þeim nótum hafi hún unnið með námsráðgjafanum. 

Hann væri oft tengiliður á milli skóla og fræðsluskrifstofu og mikill styrkur 

væri af því samstarfi. Hún sagðist einnig hafa unnið með honum að 

stefnumótun innan skólans.  

Kennararnir töluðu fyrst og fremst um sérkennara og námsráðgjafa í umræðu 

um sérfræðiþjónustu en einnig um samstarf við ýmsa aðra sérfræðinga. 

4.3.3 Önnur sérfræðiaðstoð 

[…] færari í að eiga við svona ýmis vandamál og bregðast við […] 

Misjafnt var eftir skólum hvaða sérfræðinga kennarar nefndu þegar spurt 

var um sérfræðiaðstoð í skólunum. Þar sem fagstjórar störfuðu voru þeir 

kennurum til stuðnings og leituðu þeir til þeirra eftir þörfum. Kennurunum 

fannst sérstaklega mikilvægt að geta leitað til þeirra um val á námsefni fyrir 

einstaka nemendur. Sem dæmi nefndi einn kennarinn afburðanemanda í 

tiltekinni námsgrein þar sem hann hafði ráðfært sig við fagstjórann í 

greininni og þeir fundið í sameiningu námsefni við hæfi nemandans. 

Einn kennaranna sem talað var við var fagstjóri í ákveðinni grein og 

studdi hún við bakið á kennurum í því fagi. Hún hafði meðal annars kynnt 
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faggreinina á deildarfundum og verið með tilraunakennslu á yngri stigum 

ásamt því að leiðbeina kennurum sem vildu prófa sig áfram með nýjar 

leiðir í kennslu. Hún útbjó námsgagnapakka og hvatti kennara til að prófa 

sig áfram til að auðga fagið. Henni var umhugað um að kynna greinina á 

jákvæðan hátt og deila fagþekkingu innan skólans. Í máli annarra kennara 

við skólann kom fram að framlag fagstjórans hefði haft margfeldisáhrif. 

Kennararnir ræddu sín á milli nýja kennsluhætti og miðluðu þeim til 

kennara í næstu árgöngum. Vinna sem þessi er dæmi um starfsþróun á 

vettvangi sem snýr bæði að fagstjórum og þeim sem njóta leiðsagnar þeirra. 

Annar viðmælandi, sem einnig var fagstjóri, talaði um hve hann nyti sín í 

því að miðla til annarra kennara innan skólans. 

[…] ég er með kennara með mér sem er að kenna sitt fyrsta ár þannig 

að mér finnst ég vera miklu meira að hjálpa honum og ég hef alveg 

ótrúlega gaman af því. Mér finnst gaman að sýna hvað ég kann í raun 

og veru og það er ótrúlega mikið sem ég fæ út úr því. 

Verkefna- og þróunarstjóri starfaði við einn af skólunum og töluðu 

kennarar þess skóla um að stuðningur hans í starfi hefði gefið þeim mikið 

þann stutta tíma sem hann vann með þeim, t.d. varðandi mætingar nemenda 

og samstarf við heimilin. Lovísa nefndi því til stuðnings: 

Og hún var, svona, hérna náttúrulega, já, í svona þróunarvinnu og að 

taka á mætingum og hélt utan um það og það hafði mjög mikil áhrif 

og, hérna, og mætingar löguðust, sem sagt, við sáum það að vinna og 

að hafa samband heim og kalla saman fund [...] 

Samstarf umsjónarkennarans og umrædds sérfræðings skilaði sér í aukinni 

samvinnu við heimilin og studdi við nemendur og starfið innan skólans.  

Ólíkt var eftir skólum hve greiður aðgangur var að sálfræðingum og hve 

mikinn stuðning kennurum fannst þeir fá frá þeim. Þeir töluðu um að 

sálfræðingarnir sæju aðallega um greiningar hjá nemendum en minna um 

faglega aðstoð og stuðning við kennara. Ánægja með stuðning frá 

sálfræðingum var meiri þar sem þeir störfuðu innan skólanna. Í máli 

kennaranna kom fram að þeir kysu að eiga aðgang að sálfræðingi í 

skólanum og töldu þeir að það styrkti faglegt starf þeirra betur en ef sækja 

þyrfti stuðninginn annað. Rut sagði:  

[…] þetta er svona meira vesen að þurfa að fylla út einhverja pappíra 

og fá hana [sálfræðinginn] til þess að koma en í stað þess að geta leitað 

alltaf til hennar og spurt hana og svona. Það er svona öðruvísi, 

sérstaklega hérna þar sem það eru mörg mál sem að hafa þurft á 

sálfræðingi að halda. 
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Ef kennararnir þurftu á stuðningi sálfræðings að halda vegna einstakra 

nemenda fór yfirleitt beiðni eftir formlegum leiðum í gegnum námsráðgjafa 

eða skólastjórnendur. Í þeim skólum sem kennararnir nutu faglegs 

stuðnings sálfræðinga reyndust þeir vel, til dæmis í erfiðum málum 

einstakra nemenda. Tveir af skólunum höfðu sálfræðing sem starfaði í 

lausnateymi. Einkenndist vinnan sem þar fór fram af þverfaglegu samstarfi 

með virkri þátttöku sálfræðings.  

 Ólík svör komu fram hjá kennurunum varðandi stuðning og aðgang að 

skólahjúkrunarfræðingi, allt frá því að hann kæmi inn á deildarfundi með 

tilkynningar yfir í að umsjónarkennari og hjúkrunarfræðingur leituðu leiða 

til frekari samvinnu í tengslum við fræðslu til nemenda. Í einu tilviki 

starfaði skólahjúkrunarfræðingur ekki lengur innan skólans af 

sparnaðarástæðum en aðgangur var að honum á heilsugæslustöð bæjarins. 

Þessar breytingar höfðu nýlega átt sér stað og kennararnir ekki búnir að átta 

sig á hvaða áhrif þær hefðu á skólastarfið. 

Kennararnir létu í ljós ánægju með störf bókasafnsfræðinga innan 

skólanna. Þó að ekki væri alltaf um formlegt samstarf að ræða þá töluðu 

allir um mikilvægi skólabókasafna og stuðnings frá bókasafnsfræðingi í 

skólastarfinu. Það var samdóma álit kennaranna að samstarfið væri 

þýðingarmikið og gjöfult. Vildu þeir þróa það enn frekar, til dæmis 

varðandi aðgengi að fagtímaritum og bókum um skólamál. Þá sögðu þeir 

bókasafnsfræðinga tilbúna að panta bækur tengdar faginu svo fremi sem 

þeir hefðu fjármagn til þess. 

Margir kennaranna sem rætt var við mátu sérfræðistuðning mikils. 

Dæmi má taka af reynslumiklum kennara sem talaði afar vel um þá 

sérfræðiaðstoð sem hún hafði fengið í starfi í gegnum árin. Hún sagði þá 

reynslu bæði dýrmæta og lærdómsríka og að samvinnan hefði styrkt sig í 

starfi. Hún sagðist jafnframt vera „[…] færari í að eiga við svona ýmis 

vandamál og bregðast við […]“ vegna slíks samstarfs. Hún tók það fram að 

kennarar hefðu alltaf nemendur í bekk sem þyrftu á sérúrræðum að halda 

og þeir þyrftu oft á tíðum á ráðgjöf annarra en kennara að halda. Í sumum 

tilvikum fengju þeir ráð sem virkuðu ekki í fjölmennum hópi. Lovísa sagði: 

„[…] þetta fólk veit ekki nákvæmlega hvernig þetta fer fram, sko, þegar 

maður er með allan hópinn“. Hún sagðist skilja af hverju kennarar fengju 

slík ráð því margir af þeim sem ynnu innan sérfræðiteyma væru vanir að 

vinna samkvæmt aðferðinni maður á mann. 
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4.3.4 Samantekt  

Kennarar voru almennt ánægðir með faglega sérfræðiaðstoð innan skól-

anna. Viðhorf til þeirra stuðningsaðila sem þeir gátu leitað til voru í heild 

jákvæð. Hæst ber stuðning frá sérkennurum og námsráðgjöfum. Kennar-

arnir áttu í nánu og góðu samstarfi við sérkennara vegna einstakra nemenda 

eða hópa. Þá báru kennarar námsráðgjöfum vel söguna og fengu þeir frá 

þeim margþættan stuðning og ráðgjöf sem m.a. gat snúið að samstarfi við 

heimilin eða lausn agamála. Oft á tíðum voru þeir milliliðir kennara og 

annarra sérfræðinga. Kennararnir kusu frekar að hafa sérfræðiaðstoð innan 

skólanna en t.d. á fræðsluskrifstofu og nefndu sálfræðiráðgjöf sérstaklega í 

því sambandi. Störf bókasafnsfræðinga þóttu þeim þýðingarmikil og vildu 

kennararnir styrkja það samstarf frekar. Kennararnir mátu mikils 

þverfaglega teymisvinnu við að leysa úr erfiðum málum sem upp gátu 

komið. Í því samstarfi fannst þeim mikilvægt að þeirra rödd heyrðist við 

útfærslu hugmynda og lausna þar sem þeir þekktu hópinn best, bæði innviði 

hans og samsetningu. Stuðningur sérfræðinga sem hér hefur verið fjallað 

um er ekki alltaf sýnilegur. Þegar best tekst til í samstarfinu verður til 

órjúfanleg heild þar sem allir vinna að sama marki, velferð nemandans. 

4.4 Formleg og óformleg fræðsla 

Í þessum kafla verður fjallað um stuðning sem kennurum finnst þeir fá af 

formlegri og óformlegri fræðslu sem fram fer bæði innan lands og utan. Í 

kaflanum, Stuðningur frá kennurum, hér að framan er aðeins fjallað um 

hvernig bæjarfélögin standa að fræðslu fyrir kennara. Eitt af bæjar-

félögunum hefur verið ötult við að koma á samstarfsfundum og bjóða 

námskeið fyrir kennara, bæði innan skóla og utan þeirra. Annað bæjarfélag 

hefur m.a. skipulagt málþing sem haldin hafa verið til skiptis innan skóla. 

Þriðja bæjarfélagið var komið styst á veg með að skipuleggja fræðslu fyrir 

kennara. Þeir sóttu námskeið sem haldin voru í skólunum en einnig 

námskeið eftir áhugasviði sem haldin voru utan skólanna. Í viðræðum við 

kennarana var vikið að eftirfarandi þáttum endurmenntunar: 

 símenntun innanlands 

 símenntun sem sótt er út fyrir landsteinana 

 formlegt framhaldsnám 
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4.4.1 Símenntun innanlands 

[…] spjallað við aðra sem eru að gera það sama og maður sjálfur […] 

Vettvangur til starfsþróunar innanlands var bæði formlegur og óformlegur 

innan og utan skóla. Kennararnir litu á það sem formlegan vettvang sem 

skipulagt var af skólaskrifstofum bæjarfélaga í formi námskeiðahalds og 

fagfunda. Með óformlegum vettvangi áttu þeir frekar við þegar kennarar 

hittust utan vinnutíma og ræddu skólamál. 

Á fagfundum sem skipulagðir voru af skólaskrifstofunum mynduðust ný 

tengsl meðal kennara og gömul styrktust. Kennarar miðluðu af reynslu sinni og 

þekkingu varðandi kennsluaðferðir, námsbækur og hvernig þeim gengi í starfi. 

Ánægja var með þessa fundi. Kennurunum fannst þeir finna fyrir samkennd og 

að flestir innan skólanna væru að kljást við svipuð mál. Á þessum fundum 

næðu kennarar að ræða saman. Einn kennarinn talaði um að hann styrktist í því 

sem hann væri gera og Guðmundur sagði fundina „nýtast mjög vel [...] miklu 

betur heldur en að sitja á einhverri ráðstefnu [...]“. 

Kennurunum fannst þeir hafa bæði gagn og gaman af að hitta 

samkennara sína á þessum vettvangi. Einn þeirra sagði: 

Við erum öll að glíma við sömu vandamálin [...] það róar mann aðeins 

og maður áttar sig á því að maður er örugglega jafngóður kennari. 

Þeir ræddu um hvað þeir væru að kenna, leiðir að markinu og ýmsar 

hugmyndir sem þeir deildu sín á milli. Petra tók fram að þetta kerfi mætti 

örugglega styrkja betur. Hún sagði það vera spurningu um að einhver úr 

hópi viðkomandi faghóps eða árgangs tæki af skarið með að fylgja þessum 

fundum eftir. Til dæmis mætti byggja upp gagnagrunn sem faghópar innan 

skólanna hefðu aðgang að. Á hinn bóginn bar það við að kennurum þætti 

betra að einhver annar skipulegði fyrir þá. Petra sagði:  

[…] því miður er enginn tilbúinn til að taka á sig neina vinnu nema 

hann fái borgað fyrir hana […] því þetta er töluvert utanumhald […]. 

Fram kom að það gæti skapað togstreitu þegar kennarar kæmu saman frá 

mörgum skólum og deildu með sér verkefnum að sumir ættu það til að vera 

eigingjarnir og einungis tilbúnir að þiggja en ekki gefa. Þetta átti ekki við 

þegar kennararnir töluðu um samstarfskennara innan eigin skóla en 

greinilegt var að þeir voru fastheldnari á hugmyndir sínar þegar deila átti á 

milli skóla. Það fyrirkomulag að hittast í smærri hópum gafst greinilega vel 

og kom fram að flestum hentaði betur að ræða málin í fámennari einingum 

en á stórum hópfundum.  
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Kennararnir sögðust sækja einstaka námskeið á vegum skólaskrifstof-

unnar en lítið leita þangað að öðru leyti. Þegar betur var að gáð töluðu 

kennararnir um að þeir fengju upplýsingar um námskeið og ýmiss konar 

fræðslu sem í boði væri, bæði á þeirra vegum og annarra. Jafnframt kom 

fram að í sumum tilvikum kæmu skólaskrifstofurnar með fræðslu og erindi 

inn í skólana, til dæmis á kennarafundi. Öllum kom saman um að mest 

ánægja væri með þau námskeið og fræðslu sem nýttist beint í kennslu. Þá 

kom fram að kennararnir vildu að boðið væri upp á fjölbreyttari námskeið. 

Skólaskrifstofur í sumum bæjarfélögum höfðu skipulagt málþing í 

samstarfi við skólana og fundi með skólum nærliggjandi hverfa. Þar gafst 

kennurum tækifæri til að hitta kennara í sama árgangi eða fagi og ræða 

starfið, bera saman bækur sínar, skiptast á hugmyndum og miðla sín á milli. 

Ánægja var með þetta skipulag og fannst kennurunum það lofa góðu sem 

viðbótarstuðningur í starfi. Skólarnir skiptust á að vera gestgjafar og kynnti 

sá skóli, sem var í því hlutverki, starf sitt og síðan var starfsfólki skipt í 

umræðuhópa. Enn og aftur kom það fram að það að geta „spjallað við aðra 

sem eru að gera það sama og maður sjálfur“ gaf kennurunum mest. Það 

birti yfir kennurum þegar þeir sögðu frá þessari samvinnu og hve allir væru 

ánægðir með hana. Þeim fannst slík samvinna gera starfið sýnilegra og 

auka stéttarvitund, m.a. með því að kynnast öðrum í faginu og mynda 

tengsl við fleiri innan stéttarinnar. 

Kennararnir sóttu líka námskeið sem voru ekki hluti af formlegu 

framhaldsnámi eða skipulögðum námskeiðum af hálfu skólaskrifstofu. Þeir 

völdu sér námskeið sem tengdist þeirra áhugasviði eða sérsviði er nýttist 

þeim innan skóla, til dæmis í leiklist eða tölvunotkun. Þessi námskeið voru 

þá hluti af símenntunaráætlun viðkomandi kennara. 

Kennurunum fannst mikill lærdómur felast í því að heimsækja aðra 

skóla. Sem dæmi má nefna fræðslufundi sem skipulagðir voru á vegum 

skólaskrifstofa og haldnir til skiptis í skólum bæjarfélaga eða hverfa. 

Kennurum fannst það fríska upp á hugann að hitta starfandi kennara sem 

ynnu við aðrar aðstæður en væru þó að fást við svipaða hluti. Þeir töluðu 

líka um þróunarverkefni þar sem þátttakendur væru að vinna saman innan 

skólans að ákveðnu marki. Einnig voru nefnd þróunarverkefni í samstarfi 

við háskólana. Dæmi um slíkt verkefni er Orð af orði í samvinnu við 

Háskólann á Akureyri. Í einum af skólunum stóð yfir Comeniusarverkefni í 

samstarfi við aðra skóla, bæði innanlands og utan.  
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4.4.2 Símenntun sótt út fyrir landsteinana  

[…] ég held að það sé nú kannski bara að skoða eitthvað alveg nýtt 

[…] skoða aðra skóla en það er kannski það að ég hef alltaf komið 

ánægð með mitt þegar ég kem heim. 

Eins og fram hefur komið þótti kennurum mikill lærdómur felast í því að 

heimsækja aðra skóla, kynna sér starfsemi þeirra og koma á samstarfi á 

milli skóla. Í þessum efnum líta kennarar ekki einungis til skóla í næstu 

hverfum eða bæjarfélögum heldur einnig til útlanda. Einn reyndur kennari 

sagði að sér þætti mest spennandi að fara út fyrir landsteinana og skoða 

skóla þar. 

[…] þær [ferðirnar] eru bara mjög skemmtilegar og hrista hópinn 

saman og bara alltaf gaman að sjá eitthvað annað og nýtt. Maður sér 

þá kannski hvað maður hefur það gott hérna.  

Á öðrum stað sagði hún: 

[…] ég held að það sé nú kannski bara að skoða eitthvað alveg nýtt 

[…] skoða aðra skóla en það er kannski það að ég hef alltaf komið 

ánægð með mitt þegar ég kem heim. Ég er það […] eins og ég segi og 

sjá eitthvað nýtt eða kannski eitthvað aðeins öðruvísi. 

Hér sést að tilgangur þessara heimsókna snýst ekki eingöngu um að fá nýjar 

hugmyndir heldur líka að sjá eigið starf í nýju ljósi. 

Fram kom hjá kennurunum að það að sækja námskeið erlendis hafi styrkt þá í 

starfi. Logi nefndi námskeið sem hann sótti erlendis í tengslum við þá 

uppeldisstefnu sem skólinn starfaði eftir. Hann var afar ánægður með að fá 

tækifæri til að dýpka enn frekar þekkingu sína á þeirri hugmyndafræði sem 

skólinn vann eftir og samræmdist vel hans eigin lífsgildum. Hann tók fram hve 

mikilvægt það væri að saman færu eigin lífsgildi og þau sem skólinn ynni eftir. 

Kennarar Þórsskóla hlökkuðu til að fara í slíka ferð til að kynna sér frekar þá 

uppeldisstefnu sem unnið var eftir innan skólans. 

4.4.3 Formlegt framhaldsnám 

[…] námið bara vera ótrúlega mikil innspýting, einhvern veginn. 

Fleiri og fleiri sækja formlegt framhaldsnám við háskólana og þeir kennarar 

sem höfðu haft tækifæri til að sækja námskeið á meistarastigi sögðu að það 

hefði gefið þeim mikinn kraft. Einn kennarinn sagði að hún hefði 

endurnærst og fannst „[…] námið bara vera ótrúlega mikil innspýting 

einhvern veginn“. Hún væri full af hugmyndum og óhræddari en áður við 

að framkvæma nýja hluti og þróa frekar kennsluna. Hún lét í ljós ánægju 

með hve mikið frelsi hún hafi haft innan skólans til að þróa sig áfram í 
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starfi. Henni fannst framhaldsnámið hafa verið hvati til að bæta sig í starfi 

og leita nýrra leiða. Að lesa um nýjar námskenningar, heyra af hugmyndum 

og reynslu annarra hafi stóraukið fagþekkingu hennar.   

Það kom fram í máli fleiri kennara að þeim sem höfðu sótt framhalds-

nám við háskólana væri sýndur skilningur innan skólanna. Petru var 

ofarlega í huga stuðningur skólastjórnenda og sagði að hún hefði ekki getað 

stundað framhaldsnám nema vegna hans.  

[…] maður fær svo mikinn stuðning hér, mér finnst það skipta líka 

miklu máli að hafa þau bæði Sólveigu og Sigmund [skólastjórana], 

svona hjálpa manni alveg í þessu. 

Kennararnir töldu að það væri mikill akkur fyrir skólastarfið að þeir bættu 

við sig fagþekkingu og miðluðu henni áfram inn í skólana. Einn kennar-

anna benti á að framhaldsmenntun kennara nýttist í öllu skólastarfinu. 

Kennararnir töluðu líka um hve samstarf við háskólana um þróunarstarf og 

rannsóknarvinnu væri gefandi og styddi kennara í að þróa sig áfram í starfi.  

4.4.4 Samantekt 

Greinilegt var að kennurunum þótti það styrkja faglega starfsþróun sína að 

fá tækifæri til að ræða við starfsfélaga sem voru að kljást við það sama, 

bæði á formlegum og óformlegum vettvangi. Þeir fundu til samkenndar 

hver með öðrum og samstarf við aðra kennara jók stéttarvitund þeirra. Þeim 

fannst þeir læra meira af því að hitta kennara í fámennari hópum en á 

stórum fundum og þeim var hugleikið hagnýtt gildi símenntunar. 

Kennararnir voru áhugasamir um að útfæra samstarf við aðra kennara enn 

frekar. Þeir sem höfðu stundað framhaldsnám samhliða vinnu voru ánægðir 

með þann stuðning sem þeir fengu frá stjórnendum skólanna. Þeim fannst 

framhaldsnámið gefa þeim aukinn kraft og ýta undir frekari þróun í starfi. 

Öllum kennurunum þóttu námsferðir til útlanda styrkja sig í starfi og 

jafnframt hafa góð áhrif á starfsanda innan skóla. 

4.5 Ávinningur og úrbætur 

Undir lok samtalanna var rætt hver ávinningurinn væri af faglegum 

stuðningi við kennara í starfi. Allir voru á einu máli um að þeir sem að 

skólastarfinu kæmu nytu góðs af honum. Ekkert er aftur á móti svo gott að 

ekki megi gera enn betur. Í samræðum við kennarana komu jafnframt fram 

hugmyndir að úrbótum varðandi starfsþróun. Hér á eftir verður gerð grein 

fyrir svörum kennaranna um þessi tvö atriði, ávinning og úrbætur. 
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4.5.1 Ávinningur 

Það náttúrulega græða allir. 

Öllum kom saman um að kennarar jafnt sem nemendur nytu góðs af 

faglegum stuðningi við kennara í starfi. Aðspurður um ávinning af 

faglegum stuðningi í starfi var einn kennarinn fljótur til svars og sagði: 

„Það náttúrulega græða allir“. Kennararnir sögðu að með öflugum og 

faglegum stuðningi liði öllum betur innan skólans. Stjórnendur fyndu að 

starfið innan skólans gengi eins og ætlast væri til, kennararnir öðluðust 

meira sjálfstraust og það ríkti meira traust á milli fólks. Í skóla þar sem 

slíkur andi ríkti væru kennarar auk þess fljótari en ella að grípa inn í mál 

sem vörðuðu nemendur. Einn kennarinn sagði: 

Ég læri á því og græði á því, ég veit hvernig á að takast á við 

vandamál. Ég held að skólastjórnendur græði líka á því að vita af því 

að þeirra umhverfi, þeirra batterí, er að ganga upp. Það sé traust á milli 

aðila og svo hlýtur nemandinn að græða á því til langframa […] það 

getur ekki annað en verið gott fyrir stjórnendur að vita að það sé leitað 

til þeirra, að netið sem þeir eru búnir að byggja upp að það gangi upp. 

Annar kennari sagði það vera óhugsandi að vinna á stórum vinnustað án 

þess að einhverjir árekstrar kæmu upp. Því væri mikilvægt að láta ekki 

blindast af ósætti heldur hafa fagmennsku að leiðarljósi og hugsa í 

lausnum. Það skipti kennarana miklu máli að geta leitað til þeirra sem þeir 

treystu hvort sem þeir væru í hópi kennara, stjórnenda eða annarra 

sérfræðinga. Markmið kennara í starfi væri alltaf að búa nemendum sem 

best námsumhverfi. 

Eygló ítrekaði hve mikilvægt henni þætti að hafa skýrar línur í öllum 

samskiptum og vísaði hún meðal annars í agakerfi skólans því til stuðnings. 

Hún sagði það kerfi styðja samskiptin við heimilin og ýta undir að kennarar 

væru meðvitaðir um til hvers væri ætlast af nemendum. Hún sagði 

jafnframt að agakerfið væri stór hluti af faglegu starfi í Arnarskóla og að 

allir sem að skólastarfinu kæmu nytu góðs af því. Hún sýndi mér bók sem 

send var á milli heimilis og skóla þar sem fram kemur hvernig nemanda 

vegnar. Nemandi og foreldrar geta á sama hátt skrifað athugasemdir þannig 

að samskipti og gagnkvæmni eru til staðar. Kennari, nemandi og foreldri 

hittast síðan og fara yfir gang mála og til hvers er ætlast af bæði skóla og 

heimili. Eygló fannst þetta fyrirkomulag skila sér í bættum samskiptum og 

aga í skólanum. Í Arnarskóla var markvisst unnið eftir umræddu agakerfi. Í 

samræðum við kennarana þar kom mjög skýrt fram hve það var mikill hluti 

af fagvitund þeirra. Þeir voru ekki í vafa um að vinnan með það skilaði sér í 

ánægðari kennurum, nemendum og foreldrum. Einnig töluðu þeir um að 
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nemendur væru öruggari þegar þeir vissu til hvers væri ætlast af þeim og 

allir innan skólans væru að vinna að sama marki. 

Rut í Mánaskóla sagði að með aldrinum hafi hún öðlast aukinn þroska í 

starfi. Með því að viða að sér aukinni þekkingu, bæði með formlegum og 

óformlegum hætti, hafi hún orðið betri og öflugri kennari. Hún sagðist hafa 

öðlast aukna færni í starfi og hún væri fljótari að bregðast við því sem upp 

kæmi á degi hverjum. Jafnframt sagðist hún hafa öðlast aukinn skilning á 

þörfum nemenda og væri betur í stakk búin að mæta þeim. Aðspurð um 

hver væri ávinningurinn af stuðningi í starfi og þeirri þekkingu sem hún 

hafi viðað að sér svaraði Rut: 

Ég ætla nú bara rétt að vona að það nýtist mér, það hlýtur að þroska 

mig og efla mig. Ég ætla nú bara rétt að vona það, annars væri þetta nú 

til lítils en ég er náttúrulega búin að fara mikið og séð margt á þessum 

langa ferli og ég vil náttúrulega meina það að ég sé betri kennari í dag 

en þegar ég byrjaði […] 

Rut metur mikils að á starfsferlinum hefur henni verið sýnt traust í starfi og 

hún haft ákveðið frelsi og sveigjanleika sem hún nýtti til að þróast og 

þroskast í starfi. Ávinningurinn af þeim stuðningi væri aukin reynsla og 

styrkur sem leiddi til þess að kennarar öðluðust aukið öryggi í að takast á 

við það sem upp kæmi. Vissulega væru kennarar sífellt að bæta við sig 

þekkingu sem nýttist í starfi.  

Lovísa sagði að góð samvinna meðal kennara og alls starfsfólks innan 

skólans skilaði sér til nemenda. Þeir gerðu sér grein fyrir að allir væru í 

sama liði að vinna að velferð nemenda og að þeir skiptu máli. Hún nefndi 

þessu til stuðnings hvernig agakerfið hefði hjálpað þeim að stilla saman 

strengi. Með þeirri samvinnu sem það felur í sér hafi þeim tekist að ná betri 

ró í bekkjum sem leiddi til þess að nemendur næðu að einbeita sér betur. 

Það skilaði sér síðan í bættum árangri og líðan, bæði einstaklinga innan 

bekkja og hópsins í heild.  

Logi sagði ávinning af faglegum stuðningi í starfi gífurlega mikinn en 

vakti athygli á því að öflug símenntun og starfsþróun kostar mikið. Hann 

talaði um að nemendur nytu fyrst og fremst góðs af öflugum faglegum 

stuðningi sem kennarar fengju í starfi. Hann ýtti undir að hægt væri að 

bjóða nemendum ýmis sérúrræði. Með góðum faglegum stuðningi í starfi 

næðu kennarar að gera vinnu með nemendum einstaklingsmiðaðri og þeir 

sem nytu góðs af væru bæði nemendur og kennarar. Meiri metnaður 

skapaðist innan skólans og starfsandinn yrði betri. Persónulega öðluðust 

kennarar meira sjálfstraust með aukinni þekkingu og því að fá tækifæri til 

að miðla líka til annarra. Þannig yrðu þeir betri kennarar. Þar sem þekking 
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innan skóla væri vel nýtt nytu allir góðs af henni og þeim auði sem 

kennarahópurinn byggi yfir. Logi sagði einnig að það mætti ekki gleyma 

því að kennarar gætu líka lært af nemendum. Í máli kennaranna kom fram 

að öflugur faglegur stuðningur í starfi leiddi til þess að kennarar öðluðust 

aukið þol og að sjálfsskilningur þeirra ykist.  

Þeir þrír skólar sem hér hefur verið fjallað um unnu allir eftir ákveðnum 

uppeldisstefnum og agakerfum eins og fram hefur komið. Kennurum fannst 

stuðningur af því í starfi, hvaða nafni sem uppeldis- og agastefnurnar 

nefndust. Meðal annars fannst þeim það styrkja samvinnu við foreldra og 

samstarfið við heimilin, t.d. með því að fá foreldra inn í skólana á 

kynningar á uppeldis- og agamálum og í gegnum samtöl. Guðlaugu fannst 

mikill styrkur af uppeldisstefnunni sem skólastarfið byggðist á sem hún 

fann fyrir jafnt í daglegu starfi innan skólans og í samstarfi við heimilin. 

Hún sagði uppeldisstefnuna styrkja faglegt starf þar sem allir væru að vinna 

að sama marki.  

4.5.2 Úrbætur 

[…] eitt af því sem mér finnst vanta hér […] 

Í viðtölunum voru kennararnir spurðir um þann stuðning sem helst vantaði.  

Agamál voru kennurum hugleikin og vildu þeir sjá fleiri úrræði í þeim 

efnum. Jóhanna nefndi að hún vildi eiga þess kost að vinna með færri 

nemendum í hóp, bæði þegar hún væri að kenna þeim ný atriði sem og við 

önnur verkefni. Hún taldi að slík tilhögun gæti oft komið sér vel.  

Í Þórsskóla var ekki starfandi lausnateymi og sáu kennararnir við þann 

skóla það fyrir sér sem faglegan stuðning í starfi. Jóhanna við þann skóla 

sagði: „það er eitt af því sem mér finnst vanta hér“. 

Áberandi var í Þórsskóla hve mikil áhersla var lögð á að styrkleikar 

kennara fengju að njóta sín, að þeir fyndu að þeir væru metnir að verð-

leikum og kraftar þeirra nýttust vel. Það er mikilvægt að finna í starfinu að 

„ég skipti máli“ eins og einn kennaranna komst að orði. 

Almennt vildu kennararnir sjá að fagþekking og styrkleikar þeirra 

nýttust betur sem og annarra sem störfuðuð innan skólanna. Fram kom að 

það þyrfti ekki alltaf að sækja vatnið yfir lækinn og að allt skólastarf væri 

komið undir fagmennsku þeirra sem störfuðu innan skólanna og því 

hvernig þeir næðu að vinna saman. Kennararnir vildu að meira væri gert af 

því að þeim væri búinn formlegur vettvangur þar sem þeir gætu miðlað til 

annarra og skipst á hugmyndum og skoðunum. Guðmundur sagði: 



 

69 

[…] virkja betur og, hérna, skoða betur, sko, hvaða styrk hver og einn 

hefur og hvað fólk hefur að miðla. 

Kennararnir lögðu áherslu á að hlustað væri á skoðanir þeirra varðandi 

símenntun og bentu á hagnýtt gildi hennar. Guðmundur nefndi enn fremur: 

[…] já, ég myndi miklu frekar vilja setja fyrirlestra frá reyndari 

kennurum sem eru á vettvangi og eru í og eru kannski jafnvel í 

skólanum og þekkja sinn skóla og fá að heyra hvernig þeir hafa tekið á 

ýmsum málum, ræða mál og líka bara nálganir í kennslu og 

kennsluaðferðum […] 

Kennararnir sáu það sem möguleika á stuðningi í starfi að efla enn frekar 

samstarf á milli skóla innan bæjarfélaga eða skóla í nærliggjandi hverfum í 

stærri bæjarfélögum. Þeir sáu fyrir sér að hægt væri að koma á leshópum 

innan skólans eða búa til leshóp kennara sem kæmu víðar að. Petra talaði 

um að einu sinni hafi verið starfandi leshópur innan skólans í tengslum við 

nýtt námsefni en svo hafi hann lognast út af. Hún sagði jafnframt: 

Það var rosalega gaman og mér fannst það mjög þarft. Svo voru 

einhverjar aðrar sem voru að lesa ofvirknibækur, um lesblindu og 

athyglisbrest, og hittust þá. Mér finnst stundum vanta að fólk nýti 

fagþekkingu hvers annars. Ég er að læra alls konar nýtt, ég hlýt að geta 

deilt því […]  

Viðmælendurnir vildu meiri faglega umræðu innan skóla, t.d. á kaffistofu, 

og betra aðgengi að fagtímaritum og bókum. Einn kennaranna talaði um að 

hún vildi að kennararnir gerðu meira af því að lesa um fagleg mál og segja 

frá áhugaverðum bókum og greinum sem þeir hefðu lesið. Af því gæti 

skapast áhugaverð umræða. Guðlaug sá fyrir sér að hægt væri að bæta úr 

þessu með því að koma á leshópum en til þess þyrfti „leader“. Hún sagði: 

Ég held […] í raun og veru þá þarf það að koma pínulítið ofan frá til 

að koma á leshópum […] svo það verði markvisst. […] Það er svona 

utanumhald og það hjálpar heilmikið. 

Stuttu síðar sagði hún hlæjandi: „Það eru bara allir í einhverju, einhvern 

veginn svo á kafi í vinnu.“ 

Einn af kennurunum talaði um það sem úrbætur að fá fleiri karlkennara 

til starfa. Hann áleit það skapa ákveðið jafnvægi innan skóla. Hann taldi 

einnig að það styddi kennarastarfið ef laun kennara hækkuðu. Bæði væru 

fleiri tilbúnir að velja kennslu sem starfsgrein og kennarar öðluðust við það 

aukna virðingu í samfélaginu. 
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4.5.3 Samantekt 

Þegar kennararnir voru spurðir að því hver ávinningur væri af faglegum 

stuðningi voru þeir fljótir til svars og fannst augljóst að allir innan skólans 

nytu góðs af honum. Þeir nefndu aukið faglegt sjálfstraust kennara og betri 

árangur og líðan hjá nemendum. Jafnframt töluðu þeir um að stjórnendum 

liði betur í starfi ef þeir fyndu að starfið gengi vel.  

Hvað úrbætur snerti nefndu þeir nokkur atriði sem þeim fannst að betur 

mættu fara. Styrkja þyrfti kennara í að fást við agamál og fengur væri að 

því að koma á lausnateymum í skólum. Þá var kennurum ofarlega í huga 

hagnýtt gildi starfsþróunar og að nýta krafta og þekkingu þeirra sem 

störfuðu innan skólanna. Þeir álitu það styrkja skólasamfélagið að efla 

faglega umræðu innan þess og bentu á leiðir, s.s. greiðan aðgang að 

fagritum og að leshópum yrði komið á. Tafla tvö sýnir yfirlit yfir þau atriði 

sem oftast voru nefnd sem dæmi um úrbætur. Gæti hún verið 

umræðugrundvöllur við skipulag símenntunaráætlana. 

Tafla 2. Hugmyndir kennara að úrbótum dregnar saman 

 

Hugmyndir að úrbótum: 

 aukið samstarf við skólabókasöfn  

 hafa áhrif á símenntun  

 hærri laun  

 koma á leshópum  

 lausnateymi  

 meiri fagleg umræða 

 möguleiki á að vinna með færri í hóp 

 nýta betur þá þekkingu sem skólarnir búa yfir 

 samvinna á milli skóla 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni hvað það 

sé að mati grunnskólakennara sem styður þá í faglegri starfsþróun. Helstu 

niðurstöður sem komu fram við greiningu gagnanna verða hafðar til 

hliðsjónar í umræðunni.   

Í sumum skólum einkennist skólabragur af stuðningi og fagmennsku þar 

sem kennarar ræða meðal annars námsefni, leiðir í kennslu og það sem þeim 

liggur á hjarta. Í öðrum skólum virðast kennarar eiga erfiðara með að horfast í 

augu við vandamál sem þeir glíma við, ræða þau og leita eftir aðstoð. 

Samkvæmt samræðum við viðmælendur mína í þeim þremur skólum sem ég 

heimsótti var ýmislegt sem benti til að skólabragurinn einkenndist af því fyrra. 

Viðmælendur virtust allir áhugasamir um að halda sér við og bæta sig í starfi. 

Lykillinn að því fannst þeim vera samvinna við nánasta samstarfsfólk. Þeir 

lögðu áherslu á að hafa tíma til samstarfs og umræðna, eiga greiðan aðgang að 

stjórnendum og góðri sérfræðiaðstoð. Þeir vildu nýta þá þekkingu sem 

starfsmenn skólanna búa yfir, eiga hlutdeild í skipulagi skólastarfsins og 

möguleika á að víkka Ptengslanet sín. Þeir vildu fá endurgjöf á störf sín og 

hagnýtt gildi símenntunar var þeim hugleikið.  

Í þessum kafla verða þessi atriði rædd og þau tengd þeirri fræðilegu 

umræðu sem á er byggt og innlendum og erlendum rannsóknum. Leitast 

verður við að sýna fram á hvaða lærdóm má draga af niðurstöðum 

rannsóknarinnar um hvernig best er að haga stuðningi við kennara í starfi 

og um mikilvægi frekari rannsókna á þessu sviði. Þau meginatriði sem 

fjallað verður um eru: 

 mikilvægi samvinnu í dagsins önn 

 áhrif kennara á eigin starfsþróun 

 jákvæð viðhorf til skólastjóra – en fyrst leitað til deildarstjóranna 

 hlutverk skólaskrifstofunnar  

 hvort hægt er að læra af því hvernig staðið er að innleiðingu 

aga- og uppeldisstefna 

 námssamfélag ólíkra kennara 

 sérfræðiaðstoð 
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 hrós og hvatning 

 takmarkanir og gildi rannsóknar 

 spurningar sem hafa vaknað 

5.1 Mikilvægi samvinnu í dagsins önn 

Þrátt fyrir að orðið starfsþróun hafi aldrei verið nefnt í samtölunum við 

kennarana þá komu fram allir þeir fjölbreyttu þættir sem lýst var hér að 

framan í fræðilegum kafla (bls. 24). Ég lít svo á að hluti af starfsþróun 

kennara sé að leita svara við spurningum sem upp koma í daglegu starfi og 

ræða saman um álitamál og lausnir í skólastarfinu. Í grunnskólalögunum 

(nr. 91/2008) kemur skýrt fram hverjar skyldur umsjónarkennara eru og 

miklar kröfur eru gerðar til þeirra. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um 

þær skyldur til að vera betur í stakk búnir að takast á við þær kröfur sem 

gerðar eru til þeirra. Þótt kennararnir hafi ekki talað beint um auknar kröfur 

í starfi þá kom skýrt fram hjá þeim að í mörg horn var að líta og mikilvægt 

að hafa góðan tíma til samstarfs. Færa má rök fyrir því að stjórnendur skóla 

þurfi að líta heildrænt á starfsþróun og hvernig best er að nýta þann 

mannauð sem skólarnir búa yfir. Mikilvægt er að áætla tíma til 

starfsþróunar og virða hann. 

Viðmælendum var efst í huga daglegt samstarf og nauðsyn þess að eiga 

tíma til faglegra samræðna við samstarfsfólk. Kennararnir voru ánægðir 

með samstarfið en vildu styrkja það enn frekar. Samkennd innan skóla og 

tími til samræðna var þeim greinilega nauðsynlegur. Það skipti þá mestu 

máli að vera helst ekki einir að kljást við mál og þeir töluðu um að hafa 

einhvern til að deila með hugmyndum og líðan. Þeir leituðu fyrst til 

samkennara og þar fengu þeir þann stuðning sem skipti þá mestu máli. Þeir 

ræddu mál sem upp komu í starfi og leituðu leiða til að styðja ákveðna 

nemendur varðandi nám og kennslu. Þó svo að kennarar séu að vinna með 

nemendum alla daga getur starfið stundum verið einmanalegt og þá er 

vitaskuld gott að geta rætt við einhvern sem veit, skilur og er tilbúinn að 

hlusta; bæði til þess að átta sig á eigin vinnubrögðum og viðhorfum og til 

að læra af öðrum. Í rannsókn Porter, Birman og Garet (2000) kom einmitt 

fram að samvinna kennara stuðlaði að betri kennsluháttum. Kennarar vilja 

skipta máli innan skólasamfélagsins, hafa eitthvað til málanna að leggja og 

finna að það sé hlustað á þá. 

Í skrifum Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006) hefur komið fram að 

samvinna skipti kennara öllu máli í starfi innan skóla. Þennan samhljóm má 

finna hjá viðmælendum mínum því samvinna var rauður þráður í gegnum 
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öll viðtölin. Athyglisvert var að allir kennararnir sem ég ræddi við fundu 

sér vettvang til samvinnu hvort sem það var innan árgangs, stigs eða fags. 

Sá aðili sem þeir nefndu var oftar en ekki samkennari í árgangi. Í sumum 

tilvikum var samstarf á milli kennara það náið að þeir hittust daglega og 

létu vel af því. Í samtölum við kennarana kom ekki fram að þeir fylgdust 

með kennslu hver hjá öðrum þótt samstarfið væri náið. Ein leið til að veita 

kennurum aukið tækifæri til samvinnu og samræðna og velta fyrir sér eigin 

starfi er jafningjastuðningur. Í honum felst að kennarar fylgjast með 

störfum hvers annars í þeim tilgangi að bæta sig í starfi og fá tækifæri til 

uppbyggilegra samræðna um störf sín þar sem báðir aðilar njóta góðs af 

(Kahn og Walsh, 2006). Ekki sýnist þurfa að breyta miklu innan skóla til að 

koma á markvissum jafningjastuðningi meðal kennara. Lieberman (2002) 

bendir á hann sem eina leið fyrir kennara til samstarfs og umræðna um 

þróun starfsins. Kennarar gætu fengið samstarfsaðila til að koma í 

kennslustund og athuga ákveðna þætti sem viðkomandi þætti vert að skoða. 

Til dæmis væri hægt að skoða hvernig staðið er að kennslu ákveðinna þátta 

í stærðfræði eða hvernig kennara tekst að virkja nemendahópinn í 

umræðum. Þeir ættu sér ákveðinn talsmann innan skóla sem væri tilbúinn 

að hlusta, gefa ráð og leita sameiginlegra lausna. Slíkt samstarf kennara ýtir 

undir faglega umræðu og að kennarar læri hver af öðrum. 

Samfélagið hefur breyst og þar með hlutverk skóla og starf kennara 

(Esteve, 2000; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006, 2007). Spyrja má hvort 

skólarnir hafi fylgt þessum breytingum eftir og hvort áherslur í starfi 

varðandi símenntun og starfsþróun hafi haldist í hendur við þær. Er þörf á 

að ýta undir meiri fagmennsku og hvetja kennara til að ástunda 

uppbyggilega gagnrýni á störf sín og auka meðvitund sína um skyldur í 

starfi? Þeim kennurum sem rætt var við var umhugað um að sinna störfum 

sínum af kostgæfni og uppfylla skyldur sínar. Það skipti þá miklu máli að 

kraftar hvers og eins nýttust sem best og kennarar fengju að njóta sín í starfi 

þar sem samskipti geta stundum verið flókin og margþætt. Þeim fannst 

ástæða til að skoða hvar styrkleikar hvers og eins lægju, hvernig þeir væru 

nýttir og að þeim hlúð.  

Kröfur til skóla hafa breyst á skömmum tíma. Sá skilningur er nú 

viðurkenndur að hlutverk þeirra sé orðið mun víðtækara en einungis að 

uppfræða æskuna (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Umræður um þetta 

eiga sér stað innan skólanna og hvort kennarar hafi þróað starfið í samræmi 

við breytingarnar. Stundum ber á togstreitu milli þess sem ætlast er til af 

starfsfólki skóla nú á tímum og þess sem áður var. Eftir að hafa rætt við 

viðmælendur í rannsókninni er ég bjartsýn á að þróunarstarf sé að aukast. 
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Kennararnir voru áhugasamir um að auka við þekkingu sína og töluðu um 

nauðsyn starfsþróunar til að geta betur mætt fjölbreyttum nemendahópum.   

Áhugavert var að þegar kennararnir töluðu um það sem hafði gefist vel í 

kennslu komust þeir á flug og nutu þess að segja frá þekkingu sem 

gagnaðist beint í kennslu. Kennararnir virtust stöðugt vera að leita leiða til 

að nálgast kennsluna á fjölbreyttari vegu og oftar en ekki nefndu þeir 

hagnýtt gildi starfsþróunarverkefna. Þeir sögðu frá námskeiðum sem voru 

hluti af þeirra eigin símenntun og nefndu m.a. leiklistar- og tölvunámskeið. 

Vart þarf að nefna hve tækninni fleygir fram og oft á tíðum eru nemendur 

komnir fram úr kennurum varðandi ýmis tæknimál. Það er ljóst að kennarar 

þurfa að fylgjast vel með til að vera í stakk búnir að takast á við örar 

breytingar samfélagsins. Esteve (2000) hefur m.a. bent á aukið framboð 

fræðsluefnis fyrir börn í sjónvarpi og á veraldarvefnum. Spurningin er 

hvernig kennarar mæti þessu og finni jafnvægi á milli þess að bjóða upp á 

fjölbreytta kennsluhætti þar sem nemendur njóta sín á eigin forsendum og 

þess að taka þátt í samkeppni við fjölmiðlana.  

Áríðandi er að líta vítt á starfsþróunarhugtakið. Það felur bæði í sér 

formlegt starf en ekki síður marga óformlega þætti sem eru jafn mikilvægir 

til að gera gott skólastarf betra. 

5.2 Áhrif kennara á eigin starfsþróun 

Lieberman (1995, 2002) bendir í skrifum sínum á nauðsyn þess að gera 

kennara ábyrga fyrir starfsþróun sinni og að þeir taki þátt í að skipuleggja 

símenntun sína. Við Arnarskóla töluðu kennararnir um að það hefði aukist 

á síðustu árum að leitað væri eftir áliti þeirra svo raddir þeirra heyrðust. 

Breyttar áherslur í starfi og auknar kröfur hafa kallað á aukið samstarf og 

virkni allra innan skólans. Hjá viðmælendum mínum kom fram að þeir 

vildu hafa áhrif innan skólanna en í sumum tilvikum fannst þeim gott að fá 

tilbúið skipulag í hendur. 

Sjálfstæði skólastjóra breyttist með nýjum lögum (Lög um grunnskóla, 

nr. 91/2008) sem m.a. leiddi til aukinnar áherslu á gerð símenntunaráætlana 

í hverjum skóla. Almennt voru kennararnir ánægðir með þær og sögðu þær 

vel unnar. Í TALIS-rannsókninni sem áður er getið (Ragnar F. Ólafsson og 

Júlíus K. Björnsson, 2009) kom fram að í 90% tilvika var það skólastjóra 

að ákveða námskeið fyrir kennara. Má segja að þær niðurstöður samræmist 

ekki hugmyndum Lieberman (1995, 2002) um ábyrgð kennara á 

starfsþróun sinni. Í svörum þeirra sem ég ræddi við var þetta ekki svona 

afdráttarlaust því kennurunum fannst á þá hlustað og að skólastjórar vildu 

heyra sjónarmið þeirra. Kennararnir voru ánægðir með það því þeir vildu 
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eiga hlutdeild í starfinu, vera spurðir álits og þeim fannst hafa aukist að 

leitað væri eftir sjónarmiðum þeirra.  

Þó kennararnir væru ánægðir með þessi vinnubrögð þá kom fram að 

þeim fannst, eins og áður er getið, einnig gott að fá tilbúið skipulag í 

hendur og að skýrar línur væru lagðar fyrir skólastarfið. Sá kennari sem var 

hvað ánægðastur með að fá tilbúið skipulag í hendur var með mestu 

starfsreynsluna. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að áður fyrr voru kennarar 

ekki hafðir jafn mikið með í ráðum og nú er heldur lögðu skólastjórar línur 

fyrir skólastarfið. Kennararnir gerðu sér grein fyrir ábyrgð skólastjóra og að 

lokaákvarðanir væru þeirra. Á hinn bóginn má spyrja sig að því hvort 

skólastjórar þurfi ekki að velta meira fyrir sér ábyrgð kennara í starfsþróun 

sinni og hafa þá enn meira með í ráðum við skipulag símenntunaráætlana 

og starfsþróunar innan skóla. 

Í samræðum mínum við kennarana í skólunum þremur kom fram að 

þeim fannst algengara nú en áður að þeir væru hafðir með í ákvörðunum 

sem tengdust faglegu starfi skóla. Það er í samræmi við það sem kom fram 

hjá Trausta Þorsteinssyni (2002) í rannsóknum hans á hvað einkennir 

fagmennsku grunnskólakennara. Hann benti einnig á að auknar kröfur til 

skóla kölluðu á meiri samvinnu allra sem kæmu að skólastarfinu. 

5.3 Jákvæð viðhorf til skólastjóra – en fyrst leitað til 

deildarstjóranna 

Í lögum (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008) kemur fram að skólastjóri sé 

faglegur leiðtogi í skólastarfinu. Kennurum fannst það hlutverk skýrt en 

leituðu ekki mikið til þeirra varðandi stuðning við faglegt starf. Af hverju 

ætli það stafi? Hafa skólastjórar búið þannig um hnúta að kennurum sé 

ætlað að leita til millistjórnenda. Afdráttalaust kom fram í svörum kennar-

anna að þeir leituðu fyrst til deildarstjóra eftir aðstoð. Eins og segir í 

fræðilegum kafla (bls. 20) þá hefur komið fram í rannsóknum að kennarar 

leita oft fyrst til samkennara um agamál og því næst til deildarstjóra (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Það sama kom fram hjá 

viðmælendum mínum varðandi almennan stuðning í starfi. Þeir leituðu 

fyrst til samstarfsfólks en síðan til deildarstjóra ef frekari stuðnings var 

þörf. Kennararnir gáfu m.a. þær skýringar á þessu að deildarstjórarnir væru 

fljótir að bregðast við, ráðagóðir, viskubrunnar, þekktu nemendur, 

fagmennska einkenndi störf þeirra og þeir væru alltaf tilbúnir að veita hjálp 

og hlusta. Samkvæmt þessum svörum liggur styrkur deildarstjóra í 

faglegum tengslum í daglegu starfi með kennurum og nemendum. Miðað 

við hve mikill stuðningur er af deildarstjórum, samkvæmt svörum 
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kennaranna, þarf að hafa í huga á tímum sparnaðar hvaða áhrif það gæti 

haft á skólastarf að skera niður störf þeirra. 

Ýmsar skýringar geta verið á því hvers vegna kennarar leita fyrst til 

deildarstjóra. Líklega gildir það um flesta vinnustaði að starfsfólk leitar 

fyrst til næsta yfirmanns. Deildarstjórarnir stýra deildarfundum og eru oft á 

tíðum nátengdari kennurum en skólastjórinn. Jafnframt getur það verið 

skilgreint hlutverk þeirra að styðja kennara við faglegt starf. 

Þótt kennarar leiti ekki meira til skólastjóra en fram hefur komið þá ber 

hann meginábyrgð á skólastarfinu. Kennurunum sem þátt tóku í rann-

sókninni lá gott orð til skólastjóra sinna og sögðust eiga greiðan aðgang að 

þeim ef á þyrfti að halda.  

5.4 Hlutverk skólaskrifstofunnar 

Niðurstöður þessarar rannsóknar undirstrika hve mikil áhrif skólaskrifstofur 

geta haft á starfsþróun. Eins og drepið var á í niðurstöðukaflanum (bls. 66) þá 

er starfsemi þeirra ekki alls staðar með sama sniði en eitt af mörgum 

hlutverkum þeirra er að skipuleggja námskeið og fræðslu, styðja við kennara 

og ýta undir að þeir hittist á faglegum grundvelli. Ánægja kom fram hjá 

viðmælendum mínum með viðleitni til að byggja upp fagsamfélög þar sem 

kennarar fengju tækifæri til að ræða málin og miðla reynslu og þekkingu. 

Skólaskrifstofurnar voru komnar mislangt á veg við að þróa slíkt starf. Í því 

bæjarfélagi sem var hvað lengst komið í að styðja við kennara með þessum 

hætti voru fagfundirnir hluti af starfsþróun þeirra. Ég álít þessa fundi styrkja 

fagvitund kennara og að rétt sé að hvetja þá til að fylgja þeim frekar eftir. Ef 

samstaða næst í þeim hópum sem myndast gætu þeir fylgst með starfi hvers 

annars, t.d. með því að velta fyrir sér hvert þeir stefna í starfi.  

Áhugavert væri að skoða hvort það sé markmið þeirra bæjarfélaga sem 

hafa þróað fagfundi meðal kennara að gera þá virkari í starfsþróuninni þar 

sem kennarar læra af samkennurum og með þeim. Áhugi viðmælenda 

minna á þessu kom skýrt fram og mikil ánægja var með fagfundi sem 

skólaskrifstofurnar stóðu fyrir. Smátt og smátt holar dropinn steininn og því 

mikilvægt að fylgja þessu starfi eftir og styðja kennara í að efla það enn 

frekar. Mikilvægt er fyrir kennara að stækka tengslanetið, styrkja gömul 

tengsl og mynda ný. Ein leið til að öðlast nýja sýn á starfið er að ræða við 

kennara sem vinna við aðrar aðstæður en eru að fást við svipaða hluti. Það 

er spurning hvort slík samvinna geti verið ein leið til að styrkja 

skólasamfélagið og ímynd þess innan sveitarfélaga. Full þörf er á að styrkja 

ímynd kennarastarfsins ef marka má niðurstöður TALIS-rannsóknarinnar 
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(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009) sem leiddi í ljós að 

kennarar álíta sig njóta lítillar virðingar í sveitarfélaginu sem þeir starfa í.  

Í máli kennaranna kom fram að í framhaldi af fundum á vegum skóla-

skrifstofanna hafi þeir myndað tengsl við kennara og komið á samstarfs-

hópum sem hittust síðar í þeim tilgangi að bera saman bækur sínar og ræða 

fagleg mál. Væntanlega mun slíkt starf hafa þau áhrif að fagþekking þeirra 

styrkist. Kennararnir hittust til skiptis í þeim skólum sem þeir kenndu við. 

Það er spurning hvort hægt sé að styrkja slíkt samstarf enn frekar og styðja 

við þá sem eiga erfitt með að koma því á.  

Fyrr í þessari ritgerð var vísað til Cohen og Hill (1997 í Berry o.fl., 2008) 

sem benda á að fyrirkomulag starfsþróunar skiptir máli, ekki síst til að tryggja 

virka þátttöku sem flestra. Rúna vakti einmitt máls á því að við skipulagningu 

sameiginlegra funda þá skipti fyrirkomulagið máli og nefndi hún m.a. 

tímasetningar. Ef ná á til sem flestra og helst allra þá skipti þetta miklu um 

virkni kennara, áhuga og tækifæri þeirra til að mæta. Þeir sem starfa inna 

skólaskrifstofa velta þessu væntanlega fyrir sér og hvernig best er að þróa og 

skipuleggja símenntun kennara til að hún efli skólastarf sem best. 

5.5 Er hægt að læra af því hvernig staðið er að innleiðingu 

aga- og uppeldisstefna? 

Við innleiðingu aga- og uppeldisstefna innan skóla hefur verið áætlaður 

tími til starfsþróunar. Í samræðum við kennarana kom skýrt fram að þeim 

fannst styrkur í því að aga- og uppeldisstefna hefði verið mótuð innan 

skólanna. Það vakti athygli mína að þeir töldu að innleiðingin hefði í raun 

skilað umtalsverðum árangri og að hún hefði tekist. Áleitið er að velta því 

fyrir sér hvort hægt sé að nota sams konar aðferðir við annað innleiðingar-

starf, t.d. þegar verið er að þróa kennslu- eða námsmatsaðferðir en í þeim 

efnum þykir mörgum miða hægt. Cohen og Hill (1997 í Berry o.fl., 2008) 

benda á hvernig starfsþróun ætti að beinast að ákveðnum afmörkuðum 

þáttum svo hún bæri árangur. Innleiðing á aga- og uppeldisstefnum eins og 

PPS, SMT og uppbyggingarstefnunni einkennast einmitt af þessu. 

Innleiðingunni er gefinn tími, kennarar og annað starfsfólk fær ráðrúm til 

að ræða saman og bera saman bækur sínar. Það er hugað að því hvernig 

nemendur læra og reynt að ná samfellu í kennslu og þjálfun ákveðinna 

atriða. Gefinn er nægur tími til þess að tileinka sér inntak þeirra. Allir innan 

skólans taka þátt og hugað að öllu fyrirkomulagi. Spyrja má hvort æskilegt 

væri að vinna meira í þessum anda við innleiðingu nýrra aðferða og 

nálgana í kennslu.   
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5.6 Námssamfélag ólíkra kennara 

Kennarar þurfa á stuðningi að halda til að takast á við sitt fjölbreytta starf 

en spyrja má hvort allir þurfi sama stuðning. Nemendahópar eru ólíkir sem 

og kennarar og bakgrunnur þeirra. Í samtölum við kennarana kom fram að 

það var ólíkt eftir starfsreynslu hve mikinn stuðning kennarar álitu sig 

þurfa. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Þóru Bjarkar 

Jónsdóttur (2000). Með aukinni reynslu og þroska öðlast kennarar öryggi í 

starfi og þeir vita hvað þeir vilja og eftir hverju skal leita. Það má líka velta 

fyrir sér hvort viðhorf eldri kennara séu önnur. Í eina tíð var sérfræðiaðstoð 

innan skóla, eins og komið hefur fram í þessu verki, ekki jafn algeng og nú 

er. Yngri kennarar eru aftur á móti frá upphafi starfsferilsins vanir að geta 

ráðfært sig við sérfræðinga innan skóla.  

Fyrr í þessari ritgerð (bls. 17) var vikið að þeim stuðningi sem nýliðar í 

kennslu eiga rétt á (Handbók með kjarasamningum, 2001). Upphaf 

kennsluferils getur reynt á og því vert að skoða hvort þeir fái þann stuðning 

sem þeim ber. Rúna var ný í starfi og lét hún vel af þeim stuðningi sem hún 

fékk. Logi talaði um að það hefði reynst sér ómetanlegt þegar hann hóf 

störf að hann starfað í árgangi með reyndum kennara sem studdi hann 

fyrstu skrefin við skipulagningu og lausn ótal mála sem upp komu. Smátt 

og smátt hafi hann öðlast sjálfstraust í starfi og nú er hann sjálfur farinn að 

leiðbeina nýliðum. Með því að búa til námssamfélag þar sem við nýtum þá 

þekkingu sem skólarnir búa yfir og vinna markvisst að því að miðla henni 

skilar hún sér til allra. Í vinnuskjali frá Evrópusambandinu (EC, 2010) kom 

fram að til að viðhalda háu menntunarstigi þyrfti gæðakennara sem m.a. 

tækju að sér að styðja við nýliða svo þeir gæfust ekki upp við upphaf 

starfsferils. Þar á bæ gerðu menn sér grein fyrir hve erfitt og flókið starfið 

er og til að nýliðun ætti sér stað yrðu nýir kennarar að njóta aðstoðar. 

Athyglisverð eru skrif Hanson (2010) um hvernig þeir sem valdir eru til 

leiðsagnar njóta líka góðs af henni og hefur áhrif á þá sem fagmenn og 

leiðbeinendur og breytir sýn þeirra á starfið og starfsþróun. Mikilvægt er að 

styðja vel við nýliða í starfi og vanda hverjir eru valdir þeim til leiðsagnar. 

Reynslumiklir kennarar sem búa yfir eldmóði og eru tilbúnir að hlusta á 

nýliðann og jafnframt að læra af honum gætu verið vel til þess fallnir. 

Persónuleiki, menntun og reynsla leiðbeinenda skipta máli og því þarf að 

velja þá með skipulögðum hætti.  

Skólar ráða líka til starfa reynda kennara og þá eru þeir nýir innan skólans. 

Munurinn á þeim og nýliðum er sá að þeir búa yfir reynslu. Athyglisvert var að 

skoða svör kennara í hópi viðmælenda sem voru í þessum sporum. Í máli 

Jóhönnu kom fram hvernig það var að byrja í nýjum skóla, ólíkum þeim sem 
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hún starfaði við áður, og aðlagast nýjum starfsháttum og siðum. Það er vert að 

velta því fyrir sér hvort hún hefði þurft stuðning til að fóta sig á nýjum 

vinnustað og þá hvernig stuðning. Getur verið að það væri hjálp í því fyrir 

nýjan kennara að koma inn í öflugt kennarateymi þegar hann hefur störf líkt og 

Logi lýsti þegar hann hóf störf við Þórsskóla. Mikilvægi þessa kom skýrt fram 

í rannsóknum Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2008) á faglegu samstarfi 

kennara. Það má líka velta því fyrir sér hvort æskilegt væri að fela kennurum 

sem komnir eru með kennsluafslátt það hlutverk að styðja við kennara sem 

hefja störf á nýjum stað.  

Guðmundur var í svipaðri aðstöðu og Jóhanna. Honum fannst skipulag og 

upplýsingaflæði innan skólans ekki nógu gott meðan hinir kennararnir sem ég 

talaði við í sama skóla voru sáttir. Þeir kennarar höfðu kennt lengi við skólann.  

Vert er að hafa í huga að námi lýkur ekki við útskrift úr háskóla heldur erum 

við að læra allt lífið (EC, 2010). Má segja að þörfin fyrir stuðning breytist með 

aukinni reynslu. Í máli Rutar kom fram að hún byggi yfir mikilli þekkingu og 

reynslu og væri því fljótari að átta sig á aðstæðum og grípa inn í en ella. 

Sjálfstraust og fagvitund Eyglóar var sterk og hún var fljót að átta sig og leita 

lausna sjálf. Það leiðir huga minn að því hvort kennari með stutta starfsreynslu 

finni frekar fyrir því ef stuðningur innan skóla er ekki nægur en kennari sem er 

með langa reynslu að baki. Eldri og reyndari kennarar sögðust ekki þurfa á 

miklum stuðningi að halda og að þeirra hlutverk væri ekki síður að miðla til 

annarra. Þá má velta því fyrir sér hvernig við öðlumst þetta faglega sjálfstraust. 

Reynslan er greinilega dýrmæt. Eins og fram hefur komið hjá Önnu Þóru 

Baldursdóttur og Valgerði Magnúsdóttur (2008) þá er faglegt sjálfstraust mikil-

vægt til að viðhalda starfsánægju. Hjá þeim kom líka fram að því betra sem 

sjálfstraust kennara var því betri var árangur nemenda. Það er því mikið í húfi og 

full ástæða að leggja sig fram við að leita leiða til þess að viðhalda og auka 

faglegt sjálfstraust kennara. Það er m.a. hægt með því að skapa góðar 

vinnuaðstæður og jákvætt starfsumhverfi sem byggist á samvinnu og stuðningi 

þar sem kennarar eru m.a. hvattir til að skerpa á þekkingu sinni, hlustað er á 

sjónarmið þeirra og þeim veitt endurgjöf.  

Hargreaves (2000) hefur meðal annars bent á að ef kennarar vilja eflast 

faglega þurfi þeir að opna sig og starf þeirra að verða sýnilegra almenningi. 

Til að svo megi verða álít ég að því betra sem sjálfstraust kennaranna er því 

auðveldari verði sú vinna. Kennarar þurfa að vita fyrir hvað þeir standa og 

sýna fagmennsku í hvívetna. Faglegur stuðningur við kennara þarf ekki 

alltaf að vera sá sami en hann miðast alltaf við það sem er til hagsbóta fyrir 

nemendur. Því betri stuðning sem kennari fær því meiri líkur eru á að 

honum gangi vel með nemendur sína. 
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5.7 Sérfræðiaðstoð 

Í góðri liðsheild fá styrkleikar hvers og eins að njóta sín og fjölbreytni 

hópsins er metin að verðleikum. Unnið er að sameiginlegu markmiði sem 

hópurinn hefur komið sér saman um og leiðina að því. Til að nálgast þetta 

markmið þurfa allir sem vinna innan skólans að stefna í sömu átt, hlusta 

hver á annan og sýna virðingu. 

Í bekkjum og nemendahópum þar sem fjölbreytni nemenda er mikil er 

oft á tíðum meiri þörf fyrir öfluga sérfræðiaðstoð og stuðning til að nálgast 

ólíka nemendur og öðlast nýja sýn á starfið. Í Þórsskóla fann Guðlaug, 

frekar en Logi og Jóhanna, fyrir því að hafa ekki aðgang að námsráðgjafa 

þar sem hún kenndi hópi sem þurfti á fjölbreyttum stuðningi að halda.  

Mikilvægt er að vanda valið á þeim sem fengnir eru til að sinna fagstjórn 

innan skóla. Áhugi kennaranna skiptir máli og hvernig þeir ná að halda sér við í 

faginu og miðla til annarra innan skólans. Það má ekki vera handahófskennt 

hverjir veljast í slík störf. Hjá kennurunum kom fram að styrkur væri af því í 

starfi að geta leitað ráða hjá fagstjórum. Í hópi viðmælenda voru tveir fagstjórar 

og létu þeir í ljósi að þeir nytu þess að miðla til kennara og öðluðust við það 

sjálfstraust til að dýpka þekkingu sína enn frekar.  

Skýrt kom fram í máli þeirra kennara sem þurftu að sækja sérfræði-

aðstoð út fyrir skólana að þeim þótti það miður. Þeir hefðu viljað hafa hana 

innan skólanna. Með því næðist betra þverfaglegt samstarf.  

Ég fann mun á viðtölunum sem ég tók um haustið 2009 og síðan um 

vorið 2010. Áhrif sparnaðar voru farin að segja meira til sín þegar síðustu 

viðtölin voru tekin. Það kom aðallega fram í því að ekki var ráðið í stað 

þeirra sem fóru í leyfi, einkum þeirra sem veittu sérfræðiaðstoð.  

Viðmælendum mínum fannst mikilvægt að raddir þeirra heyrðust í 

samstarfi við ýmsa sérfræðinga aðra en kennara. Kennararnir kunnu vel að 

meta þann stuðning sem var í boði og létu vel af því samstarfi. Það skipti 

máli fyrir kennara að vera öruggir í starfi og búa yfir sterku faglegu 

sjálfsöryggi jafnt í samskiptum við sérfræðingateymi skólans sem og alla 

þá aðila sem kalla þurfti til til að leysa úr málum, til dæmis í samskiptum 

við heimilin (Hargreaves, 2000).  

5.8 Hrós og hvatning 

Kennararnir vildu fá meira hrós og hvatningu í starfi. Þeim fannst jafnframt 

að skólastjórnendur mættu fylgjast betur með hvað færi fram í 

skólastofunum. Þrátt fyrir að ánægja væri með að þeim væri sýnt traust og 
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þeir fengju að sýna frumkvæði og sjálfstæði í starfi þá vildu þeir að fylgst 

væri með störfum þeirra og að þeir fengju endurgjöf á þau. Þeim fannst að 

það gæti gefið tilefni til umræðna um skólastarfið. Hvernig tókst til? Hvað 

hefði verið hægt að gera betur og með hvaða hætti? Í Þórsskóla eiga 

stjórnendur það til að koma í heimsókn í stofur, líta á starfið og gefa sig á 

tal við nemendur. Kennurunum líkaði þetta vel. Það er spurning hvort ekki 

megi gera meira af þessu með markvissum hætti. Ef til vill þurfa kennarar 

líka að vera duglegri að láta vita af því sem þeir eru að gera og bjóða 

skólastjórnendum í heimsókn í stofurnar. Því eins og með alla góða 

samvinnu þá þarf hún að ganga í báðar áttir. Það sem fæst með slíku 

fyrirkomulagi er ekki einungis að kennarar fá endurgjöf heldur verða 

skólastjórnendur sýnilegri, þeir átta sig á nemendum og kynnast þeim. 

Kennarar leita frekar til þeirra sem þekkja nemendur og því má spyrja hvort 

ekki sé full ástæða fyrir skólastjórnendur að vera sýnilegri.  

Í rannsókn Þóru Bjarkar Jónsdóttur (2000) á stuðningi við kennara fámennra 

skóla kom fram að þeim fannst þeir fá litla svörun á störf sín nema þá helst frá 

nemendum og foreldrum. Í TALIS-rannsókninni (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus 

K. Björnsson, 2009) kom fram að kennarar fengju endurgjöf einu sinni á ári frá 

skólastjórnendum í gegnum starfsmannaviðtöl. Viðmælendum mínum fannst 

þeir helst fá endurgjöf frá samkennurum en allir töluðu um að þeir fengju 

endurgjöf frá skólastjórnendum í gegnum starfsmannaviðtöl líkt og kom fram í 

TALIS. Misjafnt er eftir skólum hve mikla endurgjöf kennarar fá og hve þörfin 

fyrir hana er mikil. Í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2007) fannst nýliðum í 

starfi þeir fá litla endurgjöf í starfi. Það virtist líka koma fram hjá þeim sem eldri 

eru að þeir vildu fá meiri endurgjöf. Hver hefur ekki þörf fyrir hrós, hvatningu og 

aðhald í starfi?  

5.9 Takmarkanir og gildi rannsóknar 

Þátttakendur í rannsókninni voru allir umsjónarkennarar í íslenskum grunn-

skólum, níu kennarar alls. Með því að tala við kennara með ólíkan 

bakgrunn reyndi ég að endurspegla viðhorf og skoðanir sem flestra á þeim 

faglega stuðningi sem þeir fá í sínu starfsumhverfi. Hafa ber í huga að 

rannsóknin náði ekki til fleiri kennara en raun ber vitni og því verður að 

fara varlega í að draga ályktanir af henni.  

Ef til vill hefði ég fengið önnur svör ef ég hefði talað við skólastjórn-

endur eða t.d. list- og verkgreinakennara. Svör kennaranna gætu einnig hafa 

orðið önnur og umræðan leiðst inn á aðrar brautir ef ég hefði notað orðið 

starfsþróun í viðtölunum. Þeir hefðu mögulega litið á það sem formlegri 
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stuðning og þá er ekki víst að ég hefði fengið svör í þeim anda sem hér 

hefur verið greint frá. 

Viðmælendurnir voru mjög einlægir í viðtölunum og ekki varð annað 

séð en að þeir tjáðu sig óhikað um þau atriði sem eftir var spurt. Aftur á 

móti var vandi að þeim fannst þeir ekki þurfa að útskýra allt í þaula því þeir 

gerðu ráð fyrir því að ég „vissi“ eða ætti að vita. Það reyndi á mig að vera 

vakandi fyrir þessu og spyrja nánar um þá þætti sem lágu ekki ljósir fyrir. 

Athyglisvert er að svör kennaranna sem ég ræddi við voru yfirleitt 

jákvæð. Þetta kom mér að vissu leyti á óvart því reynsla mín segir mér að 

það séu ekki allir jafn ánægðir með þann stuðning sem þeir fá í starfi. 

Nokkrar ástæður geta legið að baki þessari jákvæðni. Hafa verður í huga að 

rannsóknarspurningin og þær undirspurningar sem ég studdist við kunna að 

hafa verið orðaðar með þeim hætti að þær hafi laðað fram jákvæð viðhorf. 

Leitað var eftir þeim þáttum sem styðja kennara í starfi; með öðrum orðum 

jákvæðum þáttum. Einnig kann að vera að tilviljun ein hafi ráðið því að 

viðmælendur mínir reyndust jákvæðir gagnvart starfi sínu. Í viðtölunum var 

áberandi að kennararnir höfðu þörf fyrir að tala um starfið og getur verið að 

þátttaka í rannsókninni hafi ýtt undir jákvæða svörun. Einnig hef ég velt því 

fyrir mér hvort ég hafi ekki spurt kennarana nægilega um hindranir. 

5.10 Spurningar sem hafa vaknað 

Niðurstöður hafa vakið fleiri spurningar og sýnt fram á að full ástæða er til 

að rannsaka betur stuðning við kennara í starfi. Æskilegt væri að gera 

rannsókn sem næði til stærri hóps, t.d. með spurningalista. Jafnframt mætti 

kanna líðan nemenda og gengi innan skóla og bera saman við þann 

stuðning sem kennarar fá. Með því mætti kanna tengsl milli starfsþróunar 

og gengis nemenda í skóla. Það gæti líka verið forvitnilegt að skoða hvort 

stuðningur við kennara í framhaldsnámi og skilningur skólastjórnenda og 

annars samstarfsfólks hafi áhrif á hvort þeir ljúki námi og einnig hvort það 

hafi áhrif á áhuga annarra innan skólanna á að sækja viðbótarmenntun. 

Nýtist sú menntun innan skóla, hefur hún áhrif á starfið í skólunum og 

hvetjandi áhrif á aðra kennara til að fara í framhaldsnám? Allt eru þetta 

áhugaverðar og mikilvægar spurningar. 

Þá má velta fyrir sér hvort of mikið hafi verið gert af því að skipuleggja 

fyrir kennara og ákveða hvað þeim sé fyrir bestu í stað þess að vinna með 

þeim og virkja þá í starfsþróun sinni líkt og Lieberman (1995, 2002) bendir 

á. Full ástæða er til að ýta undir umræður innan skóla um hvernig þessum 

málum er háttað og hvað skilar sér best í starfi með nemendum.  
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Vert er að hafa í huga þekkingu og reynslu kennara og meta hvort og þá 

hvernig þeir geti stutt við bakið hver á öðrum, til dæmis þegar þeim er 

raðað niður á bekki. Jafnframt má velta fyrir sér hvernig styrkur hvers 

kennara nýtist þeim hópi sem hann kennir. Er það faglegt mat stjórnenda 

sem ræður för eða fær kennarinn að ráða með hverjum hann vill vinna? 

Markmiðið með þessari rannsókn var að vekja athygli á þeim faglega 

stuðningi sem kennurum finnst þeir fá í starfi. Það er von mín að 

niðurstöðurnar verði hvatning til að huga betur að starfsþróun kennara og 

vanda til hennar eins mikið og mögulegt er. Er ekki full ástæða fyrir 

yfirstjórn skólamála hjá bæjarfélögum að skoða frekar aðkomu sína að 

stuðningi við kennara og huga vandlega að skipulagi námskeiða og 

fagfunda á þeirra vegum? Oft á tíðum er ekki gefinn nægur tími, til dæmis 

við innleiðingu nýrra kennslu- og námsmatsaðferða. Spyrja má hvort hægt 

sé að nýta sér leiðir sem farnar eru við innleiðingu aga- og uppeldisstefna 

þar sem áætlaður er tími til starfsþróunar og margháttaður stuðningur 

veittur. 

Að lokum velti ég fyrir mér hvort það geti verið skólastarfi til hagsbóta 

að hafa bundna viðveru kennara alla daga. Kennararnir töluðu allir um 

mikilvægi þess að hafa tíma til samstarfs og ef viðveran er bundin má ætla 

að auðveldara væri að finna tíma til slíks.    
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6 Að lokum 

Líkt og kom fram í vinnuskjali sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 

(EC, 2010) gaf út þurfa þjóðfélög að viðhalda háu menntunarstigi til að 

vera í stakk búin að bjóða fjölbreytta og næga atvinnumöguleika. Lykillinn 

að góðri menntun er góð kennsla og að henni þarf að hlúa.  

Við útskrift úr háskólum hafa kennarar viðað að sér ærinni þekkingu 

sem nýtist í starfi en eftir að hafa talað við þessa níu mætu kennara og rýnt í 

rannsóknir og skrif um störf kennara er ljóst að þeir eru ekki fullnuma á 

þeim tímamótum. Í svo fjölþættu starfi sem kennsla er má segja að enginn 

sé fullnuma því á degi hverjum getur margt komið upp sem þarf að leita 

lausna við og ráðfæra sig við aðra um. Í umræddu vinnuskjali (EC, 2010) 

kom fram að stöðug starfsþróun á sér stað hjá kennurum sem tekst að 

yfirstíga fyrstu árin í kennslu og eru þeir í sífelldri leit að bæta sig í starfi. 

Það þarf að sinna starfsþróun kennara markvisst, gera þá ábyrga fyrir henni 

og styðja þá til þess. 

Ég vona að rannsóknin veki til umhugsunar um mikilvægi þess að vel sé 

staðið að faglegum stuðningi við kennara og að þeir geri sér jafnframt grein 

fyrir hver þeirra ábyrgð er í því ferli. Allir sem starfa innan skóla-

umhverfisins þurfa að standa saman og styðja við bakið hver á öðrum til að 

viðhalda faglegum metnaði. Við þurfum að standa vörð um starfið okkar. 

Kennsla er eitt þeirra starfa sem er hvað mikilvægast í okkar samfélagi. 

Fagleg starfsþróun leiðir til aukinnar starfsánægju kennara og bættrar 

frammistöðu nemenda. 

Hér að framan hafa verið reifaðar ýmsar hugmyndir til að styðja betur 

við kennara í starfi. Má nefna að skapa kennurum tíma og aðstæður til 

samræðna og þróunarstarfs. Starfsþróun þarf að verða fastur og viður-

kenndur liður í daglegu starfi kennara en ekki viðfangsefni sem ráðist er í 

tvisvar á ári á vinnudögum í ágúst og júní. Sérstakt forgangsverkefni er að 

styðja nýliða í starfi. Því viðfangsefni þarf að gefa mun meiri tíma en nú er 

gert. Eins og fram hefur komið fyrr í þessari ritgerð voru þess dæmi að gott 

samstarf og stuðningur tryggðu að nýliði öðlaðist sjálfstraust í starfi og 

ákvað að halda áfram kennslu eftir erfiðan fyrsta vetur. 

Meginniðurstaða þessa verkefnis er að standa þurfi vörð um fag-

mennsku kennara. Vísa má til orða Wolfgangs Edelstein: „Af faglegum 

aðgerðum kennaranna mótast uppeldisgeta skólanna“. Þau þurfa að vera 

umlykjandi í öllu okkar starfi. 
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Fylgiskjal 1 

Starfsumhverfi – fagmennska 

Rannsókn á faglegum stuðningi sem kennarar fá í sínu 

starfsumhverfi 

 

Viðtalsrammi fyrir kennara í grunnskóla 

Viðmiðunarrammi 

September 2009 

Endurbættur í desember 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangur – upphaf viðtals 

 Kynna sig, rannsóknina, eigindleg rannsókn sem er hluti af námi 

við HÍ, trúnaður, nafnleynd, tímalengd viðtals, láta vita að það er 

hægt að hætta við þegar fólk vill og fá leyfi til að taka viðtalið upp. 

Fólk látið vita að öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun. 

 

1. Bakgrunnsupplýsingar  

 

 

 

 

 

 Starfslengd við viðkomandi skóla 

 Menntun  

 Bakgrunnur 

 Nýútskrifaðir kennarar 

 Kennarar með lengri starfsaldur 

 Kennarar sem eru að nálgast eftirlau 

 

Mjög stutt um þetta hér til að fá stutt yfirlit yfir hver viðkomandi er 

og koma viðtalinu af stað með auðveldum spurningum – 

yfirborðsupplýsingar hér. (Forvitnilegt gæti verið að skoða hvort  

starfsaldur skipti máli í svörum kennaranna) 

 

 

Markmið – rannsóknin beinist að: 

 Faglegu starfsumhverfi grunnskólakennara 

 Skoðunum grunnskólakennara á því hvað það er sem 

styður við faglegt starf þeirra 

 Hver ávinningurinn er af faglegum stuðningi 
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2. Stuðningur innan skólans 

 

 

 

 

 Stuðningur frá jafningjum (samkennurum / öðrum kennurum / öðru 

starfsfólki) 

 Árgangasamstarf 

 Deildarfundir 

 Kennarafundir 

 Stuðningur frá stjórnendum 

 Hvatning – stuðningur – hrós 

 Kynningar  

 Er sagt frá því sem gengur vel og það kynnt út í hópinn 

 Stoðkerfið 

 Áætlaður tími til samstarfs 

 Aðgengi að tölvum 

 

3. Persónulegur stuðningur  

(athuga að skilgreina betur hvað ég á við með stuðningi) 

 

 

 

 Jafningja (samkennarar / aðrir kennarar / samstarfsfólk) 

 Skólastjóra 

 Deildarstjóra á viðkomandi stigi 

 Deildarstjóra sérkennslu 

 Fagstjóra 

 Skólasálfræðinga 

 Skólaskrifstofu 

 Námsráðgjafa 

 Utanaðkomandi þjónusta 

 

  

Hvað er gert innan skólans sem styður við faglegt starf kennara? 

Mig langar til að velta því upp hvað það er að mati viðmælanda 

míns sem styður við faglegt starf hans. 

Til hverra leita kennarar helst eftir ráðgjöf við mál er varða faglegt 

starf, til dæmis varðandi námsefni, kennsluaðferðir og agamál? 
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4. Bókasafnið 

 

 

 

 Aðgengi að skólabókasafni  

 Aðgengi að öðrum söfnum 

 Aðkeypt fagtímarit (t.d. Uppeldi og menntun og Educational 

Leadership) 

 Sýnileiki þess sem til er 

 Samvinna við bókasafnsfræðing / bókasafnskennara 

 

5. Stuðningur sem kemur utan frá 

 

 

 

 Skólaskrifstofa 

 HÍ 

 Námskeið 

 Aðkeypt ráðgjöf (t.d. stuðningur við þróunarstarf) 

 Fundir 

 Handleiðsla 

 Samstarf á milli skóla 

 Stoðkerfið 

 

6. Leiðin til nemenda 

 

 

 

 

 Að geta talað um skipulag kennslu við fagfólk (fá ráð) 

 Að geta talað um hópinn við fagfólk 

 Að hafa tækifæri til að tala við fagfólk um einstaka nemendur 

 Ráð varðandi námsvanda nemenda/hópsins 

 Ráð varðandi hegðun einstakra nemenda og/eða hópa 

 Samstarf við heimilið 

 Kennsluaðferðir 

Hvernig er aðgangur kennara að fagtímaritum og bókum um 

skólamál.  Gæti fallið undir skólabókasafnið og  hvernig það þjóni 

kennurum faglega. 

 

Hvaða þættir í faglegum stuðningi eru það sem skila sér best til 

nemenda, í starfi með nemendum?  (Athuga – hvað er faglegur 

stuðningur? Hvaða hóp er ég að tala um? – skoða vel það sem á 

undan er rætt.) 

Hvernig utanaðkomandi stuðning eru kennarar að fá sem styðja 

við faglegt starf þeirra innan skólans og hvernig nýtist hann? 
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7. Ávinningur 

 

 

 

 

 Styrkir kennara í starfi, faglegan metnað og sjálfstraust 

 Einstakir nemendur 

 Nemendahópar 

 Bekkurinn 

 Samstarfsfólk  

 Skólinn í heild 

 Nærsamfélagið/grenndarsamfélagið 

 Bæjarfélagið 

 

8. Viðbrögð  

 

 

 

 

 Hlustað en ekkert gerist 

 Hlustað, málin rædd og farið yfir hvað gert er og síðan leitað lausna 

í sameiningu 

 Málið tekið af kennara og það sett í farveg 

 Ólíkur stuðningur við ólíkar aðstæður 

 Er samræmi á milli lausna sem skólastjórnendur stinga upp á og 

þess sem kennarinn vill 

 

9. Styrkur kennarans 

 

 

 

 Frumkvæði 

 Sköpunarkraftur 

 Rithæfileikar 

 Tölvukunnátta 

 Skipulagshæfileikar 

Hver er ávinningurinn af faglegum stuðningi sem kennarar fá? 

(Hver/hverjir njóta góðs af þeim faglega stuðningi sem kennarar 

eru að fá?) 

Hvernig er brugðist við þegar kennari leitar eftir faglegri aðstoð? 

Hafa til viðmiðunar en aðalatriðið er að læra af hverju viðtali. 

 

 

 

Fá styrkleikar kennara að njóta sín innan skólans og eru þeir 

virkjaðir skólastarfinu til framdráttar? 
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10. Ákvarðanataka  

 

 

 

 

 Málefni einstakra nemenda 

 Málefni bekkjarins 

 Innra starf skólans 

 Námsefni 

 Skólanámskrá 

 Ýmsar breytingar 

 

11. Það sem vantar 

 

 

 

 

 

12. Annað sem viðmælandi vill að komi fram en hefur ekki verið 

minnst á? 

 

 

Hvaða leiðir eru farnar til að virkja kennara í ákvörðunum? Eiga 

kennarar hlutdeild í ákvörðunum sem teknar eru? Er hlustað á 

skoðanir þeirra og hafa þær vægi í ákvörðunum innan skólans? 

Það má alltaf gera skólastarf betra. Hvað finnst þér að mætti gera 

varðandi stuðning sem ekki er gert nú þegar? Hverju má breyta eða 

hvað má bæta? 

 





 

99 

Fylgiskjal 2                      

Upplýst samþykki 

Þátttaka: 

Þér er boðin þátttaka í rannsókn þar sem kannað verður hvað það er í 

starfsumhverfi grunnskólakennara sem styður við þá faglega. Þegar þú 

hefur kynnt þér nánar í hverju rannsóknin er fólgin verður þú beðin/n um að 

undirrita þetta eyðublað sem staðfestir þátttöku þína í rannsókninni. Þér er 

algjörlega frjálst hvort þú tekur þátt eða ekki og þú getur hvenær sem er 

hætt þátttöku meðan á rannsókninni stendur. Viljir þú hætta þátttöku skaltu 

hafa samband við undirritaða í síma og láta vita af því. 

Tilgangur og framvinda rannsóknarinnar: 

Rannsóknin er liður í M.Ed.-námi mínu við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Markmiðið með rannsókninni er að skilja hvað það er í starfs-

umhverfi kennara sem styður við þá faglega. Tekin verða viðtöl við þátt-

takendur sem verða hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Mögulega verður 

haft samband við þátttakendur aftur ef spurningar vakna sem eru mikil-

vægar fyrir rannsóknina. 

Trúnaðarmál:  

Algjörum trúnaði er heitið við úrvinnslu rannsóknarniðurstaðna. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar er dr. Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Dr. Hanna Björg Sigurgeirsdóttir, 

dósent við sama háskóla og kennari í áfanganum Eigindlegar rannsóknar-

aðferðir I sem og áfanganum Eigindlegar rannsóknaraðferðir II hefur 

aðgang að öllum afrituðum gögnum sem safnað verður með viðtölum eða 

öðrum hætti. Þau eru bundin þagnarskyldu. Öllum nöfnum, bæði 

þátttakenda og þeirra sem nefndir verða í viðtölunum, verður breytt þannig 

að ekki verður hægt að lesa út frá rannsóknarniðurstöðum við hvern/hverja 

upplýsingarnar eiga. Einnig verður nöfnum skólanna breytt. Öllum gögnum 

vegna rannsóknarinnar, svo sem hljóðupptökum verður eytt.  

Ávinningur: 

Með þátttöku þinni í rannsókn sem þessari leggur þú þitt af mörkum til að 

varpa ljósi á hvað það er í starfsumhverfi kennara sem styður við þá 

faglega. Vonast er til að þessi rannsókn styðji meðal annars skólastjórn-

endur við skipulag skólastarfsins og opni augu þeirra fyrir því hvað hægt er 

að gera til að stuðningur við kennara nýtist þeim sem best við daglegt starf. 
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Einnig er vonast til þess að það sem fram kemur geri kennara meðvitaða 

um þann stuðning sem þeir fá og hvað af honum nýtist þeim. 

Tilkynning (nr. S4499/2009) um rannsóknina var send til Persónu-

verndar þann 18. september 2009. 

 

 

Virðingarfyllst, 

______________________ 

Sif Stefánsdóttir 

M.Ed.-nemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 

 

 

Ég undirrituð/aður hef kynnt mér þá þætti sem að ofan greinir og samþykki 

hér með að taka þátt í rannsókn þeirri sem gerð er grein fyrir. 

 

______________________   ____________________ 

staður og dagsetning   Undirskrift þátttakanda  

    

  

 


