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þau óformlegu samtöl sem við höfum átt um innihald þess.  

Vinnan við rannsóknina hefur tekið mikinn toll af tíma mínum og 

fjölskylda mín hefur óneitanlega orðið vör við það. Konu minni, Guðrúnu 

Jónínu Haraldsdóttur þakka ég fyrir yfirlesturinn og henni og dætrunum 

mínum tveim þakka ég sérstaklega fyrir umburðarlyndi og skilning þeirra á 

meðan vinna við verkefnið stóð yfir. 
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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er greining á svigrúmi eins skóla í Reykjavík til 

ákvarðana og athafna sem varða dagleg störf innan hans og þróun þeirra. 

Greiningin byggir á greiningarlíkani Gunnars Berg um svigrúm til athafna og 

miðar að því að greina svigrúm skólans með hliðsjón af ytri og innri 

römmum hans. Ytri rammarnir vísa til svigrúmsins sem skólinn hefur 

gagnvart yfirstofnunum sínum og innri rammarnir vísa til svigrúmsins sem 

hann hefur gagnvart innra starfinu. Rannsóknarspurningin sem lögð er til 

grundvallar er: Hvaða svigrúm hafa skólastjórnendur og kennarar í 

Brautarlækjarskóla til ákvarðana og athafna sem varða dagleg störf, 

skólaþróun og umbætur á skólastarfinu? 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði og gagna var aflað með 

tvennum hætti. Annars vegar með skjalagreiningu þeirra skjala sem marka 

ytri ramma skólans. Hins vegar með hálfstöðluðum viðtölum við þrjá 

stjórnendur og þrjá kennara við skólann.  

Niðurstöður skjalagreiningarinnar sýndu að skólinn hefur vítt svigrúm 

gagnvart yfirstofnunum sínum og niðurstöður viðtalanna sýndu að 

stjórnendur og kennarar töldu að stefna skólayfirvalda og framkvæmd 

hennar þrengdi ekki svigrúm skólans. Niðurstöður greiningar á innra 

starfinu sýndu að svigrúm skólans er vítt þegar horft er til viðhorfa 

stjórnenda, kennara og nemenda til breytinga og stuðnings við 

nýbreytniverkefni en hefðir, innra skipulag, álag, skortur á faglegum 

stuðningi, viðhorf foreldra til breytinga og lítil virkni þeirra í skólastarfinu 

þrengja svigrúmið. 

Flóra íslenskra menntarannsókna þar sem reynt er að leggja mat á 

forsendur einstaka skóla til þróunar og umbótastarfa er ekki ríkuleg. Þessi 

rannsókn er viðbót við þá fátæklegu flóru og veitir aukinn skilning á þeim 

hindrunum sem eru til staðar í skóla þegar kemur að þróunar- og 

umbótastarfi. Að mati rannsakanda er greining sem þessi nauðsynlegur 

undanfari þróunar- og umbótaáætlana svo hægt sé að sníða þær að 

forsendum skólans. 
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Abstract 

Scope of action 

How much scope do school leaders and teachers in Brautarlækjarschool 

have for reform and school improvement? 

 

The subject of this study was an analysis of the available scope school 

leaders and teachers in a school in Reykjavik have for making decisions and 

school improvements. The analysis was based on an analytical model 

designed by Gunnar Berg called The scope of action model. The model aims 

to find the available scope a school has in relation to its external and 

internal boundaries. External boundaries refer to the scope the school has 

towards school authorities and internal boundaries refer to the scope the 

school has towards the actual tasks and work performed within the school. 

The research question was: How much scope of decision making and action 

do school leaders and teachers in Brautarlækjarschool have which regards 

daily activities, school reform and school development? 

The study was based on qualitative methodology and data was gathered 

with document analysis of documents that define the outer boundaries of 

the school and with semi-standardized interviews. Three school leaders and 

three teachers at the school were interviewed. 

The analysis showed that the school has a wide scope of action in 

respect to school authorities and the results of the interviews showed that 

school leaders and teachers felt that the school authorities and it´s policy 

does not limit the scope at all. The analysis of internal work showed that 

the scope is wide in respect to attitudes of school leaders, teachers and 

students towards change and support for innovative projects and practices. 

But traditions, internal structure, workload, lack of professional support, 

parent´s views about change and little participation on their behalf narrow 

the scope. 

There are not many Icelandic studies that focus on school´s 

preconditions for development and reform work. If development and 

reform projects are supposed to meet the school needs some kind of 

analysis is necessary. It is important to increase understanding on what 
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hinders successful school improvement and this study adds to existing 

knowledge in that respect. 
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1 Inngangur 

Hvort sem okkur líkar betur eða ver þá verða breytingar ekki umflúnar. Það 

ætti öllum þeim sem lifað hafa í vestrænu samfélagi undanfarna hálfa öld 

að vera morgunljós staðreynd. Þekking á öllum sviðum vísinda eykst 

stöðugt, ríkjandi hugmyndafræði bæði í stjórnmálalegu og félagslegu tilliti 

tekur breytingum og efnahagslegar aðstæður breytast. Allt eru þetta atriði 

sem við sem einstaklingar höfum lítil áhrif á en þau eru oftast nær 

forsendur ákvarðana sem eru teknar og hafa áhrif á daglegt líf okkar. Það er 

ekki þar með sagt að við séum aðeins stjórnlaus reköld og það eina sem við 

getum gert er að láta berast með straumi breytinga hvert svo sem 

straumurinn ber okkur. Innan þeirra ramma sem ný þekking og ytri 

aðstæður setja okkur er svigrúm til ákvarðana og athafna. Vissulega getum 

við sem einstaklingar tekið ákvörðun um að staðsetja okkur á hliðarlínunni 

og fylgst með straumi breytinga renna hjá. Reyndar munum við ekki  

komast fullkomlega upp með slíka afstöðu vegna þess að straumurinn hefur 

alltaf einhver áhrif á okkur. 

Það má til sanns vegar færa að tímarnir breytast en sennilega má spyrja 

hvort það sé eins öruggt að mennirnir breytist með. Um það hlýtur afstaða 

okkar til breytinga að ráða æði miklu og hvort við séum tilbúin til að leggja 

það á okkur sem þarf til að taka framförum og ná betri árangri. En til að svo 

megi verða þurfum við væntanlega eitthvert svigrúm til að leita nýrrar 

þekkingar og láta reyna á hana.  Nú spyr ég hvort ekki megi segja það sama 

um stofnanir? Ef þær eiga að laga sig að breytingum í starfsumhverfi sínu, 

þróast og bæta árangur sinn þurfa þær, rétt eins og einstaklingurinn, 

svigrúm til þess. Hversu mikið svigrúmið er ekki einungis háð afstöðunni til 

breytinga heldur er fjölmargt í umhverfinu sem hefur áhrif á umfang 

svigrúmsins. Þar má nefna afstöðu fólksins í kringum okkur, afstöðu ríkis og 

samfélags og aðstæðum þeim sem stofnunin býr við.  

Þessar hugleiðingar mínar hér í upphafi eru sprottnar af reynslu minni 

sem kennari og stjórnandi við Grunnskóla Reykjavíkur undanfarin tuttugu 

ár. Á þessum tíma hafa miklar breytingar orðið á flestum sviðum starfsemi 

grunnskólanna. Það á bæði við um innra starfsumhverfi skólanna sem hefur 

með aðstæður og aðbúnað í hverjum skóla fyrir sig að gera og ytra 

starfsumhverfi þeirra sem hefur með tengsl skólanna við skólayfirvöld og 

samfélag að gera. Eftir að hafa fylgst með hvernig skólarnir sem ég hef 

starfað við og starfsmenn þeirra brugðust við breytingunum er mér ljóst að 



 

14 

forsendur skóla til að takast við breytingar eru mjög ólíkar. Með öðrum 

orðum má segja að það er ýmislegt sem þrengir svigrúm þeirra til ákvarðana 

og athafna. 

Það er ekki einfalt að leggja mat á svigrúm skóla til athafna vegna þess 

hversu flókið starfsumhverfi hans er. Hugtakið svigrúm til athafna vísar til 

þess hversu mikið sjálfstæði skólar hafa til að taka ákvarðanir um eigin mál 

og framkvæma þær. Það vísar bæði til þess umboðs sem skólinn hefur 

gagnvart yfirstofnunum sínum og einnig til fjölmargra atriða í innra starfi 

hans sem segja til um hversu tilbúinn og hæfur skólinn er til að takast á við 

skólaþróunar- og umbótastörf. Markmið þessa verkefnis er að leggja mat á 

svigrúm eins skóla í Reykjavík til ákvarðana og athafna sem varða dagleg 

störf innan hans og möguleika skólans til að þróa þau áfram. Sérstaklega 

verður horft til kennaranna og hvað einkennir störf þeirra, stjórnun skólans 

og skipulag daglegra starfa, tengsl skólans við yfirstofnanir sínar, tengsl 

skólans við nemendur og foreldra og viðhorf þeirra aðila sem starfsemi 

skólans snertir til breytinga. Spurningin sem lögð er til grundvallar er: Hvaða 

svigrúm hafa skólastjórnendur og kennarar í Brautarlækjarskóla til 

ákvarðana og athafna sem varða dagleg störf, skólaþróun og umbætur á 

skólastarfinu? Hér er rétt að benda á að heiti skólans er skáldskapur einn. 

Viðfangsefnið verður skoðað í ljósi kenningar Gunnars Berg um tengsl 

skólayfirvalda og samfélags og einstaka skóla. Í kenningu sinni lýsir Berg 

sambandi skólayfirvalda og skóla sem æði flóknu og hið háa flækjustig gerir 

það að verkum að stjórnendum og kennurum skólans er ekki fullkomlega 

ljóst hvert svigrúm þeirra og skólans er til ákvarðana og athafna um sín eigin 

mál. Berg beitir hugtökunum ytri rammar skóla til að lýsa svigrúminu sem 

skólinn hefur gagnvart skólayfirvöldum og samfélagi og innri rammar skóla 

til að lýsa svigrúminu sem skólinn hefur gagnvart stjórnendum og starfsfólki 

skólans. Þekkingu á þessum römmum telur Berg vera lykilatriði í þróunar- 

og umbótastarfi í skólum. Til að tryggja að slík þekking sé til staðar þarf 

markviss greining að fara fram og skipulagning og framkvæmd þróunar- og 

umbótastarfs að fara fram með hliðsjón af niðurstöðum greiningarinnar. 

Berg hefur hannað greiningarlíkan (s. frirumsmodellet) sem ætlað er að vera 

hagnýtt verkfæri til að greina svigrúm skóla til athafna (Berg, 2003a, 2011). 

Fyrr í innganginum var fullyrt að miklar breytingar hafi orðið á 

undanförnum tuttugu árum í ytra starfsumhverfi skólanna. Undanfari þeirra 

breytinga var Skýrsla nefndar um mótun menntastefnu (1994) þar sem 

lagðar voru fram tillögur um breytingar á stjórnskipulagi skólahalds. 

Breytingar sem miðuðu að því að færa vald til ákvörðunartöku nær 

vettvangi og auka möguleika skóla til umbótastarfa og skólaþróunar. Á 



 

15 

næstu árum stigu menntayfirvöld ýmis skref sem eru til vitnis um viðleitni 

þeirra til að hrinda í framkvæmd þeim áherslum sem birtast í skýrslunni. 

Hér má telja Lög um grunnskóla nr. 66/1995, færsla grunnskólans yfir til 

sveitafélaga árið 1995, Aðalnámskrá grunnskóla (1999), Kjarasamningar 

launanefndar sveitafélaga og Kennarasambands Íslands fyrir grunnskóla frá 

2001 og ýmsar stefnumótandi áætlanir sveitastjórna í skólamálum. 

Það er samhljómur í skrifum fræðimanna um að umbóta- og 

þróunarstarf í skólum sé einstaklega flókið viðfangsefni (Fullan, 2001; Berg, 

2003a; Hopkins, 2005). Flóknara en svo að breytingar á ytra starfsumhverfi 

skólanna dugi til að koma á raunverulegum, varanlegum breytingum 

(Hopkins, 2005). Fullan (2001) telur einnig nauðsynlegt að taka mið af 

ýmsum hindrunum sem eru til staðar innan hvers skóla en hann telur að 

ekki hafi verið nægjanlega mikið gert af því. Hopkins (2005) og Hargreaves 

og Shirley (2007) telja þó að áherslubreyting sé að eiga sér stað í þessum 

efnum. 

Það virðist ekki vera um auðugan garð að gresja í íslenskum rannsóknum 

sem beinlínis beina sjónum sínum að því viðfangsefni sem hér er til 

skoðunar. Guðmundur Ó. Ásmundsson, Börkur Hansen og Ólafur H. 

Jóhannsson (2008) og Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn 

Helga Lárusdóttir (2004) hafa birt rannsóknir á ákveðnum þáttum sem 

snerta ytra starfsumhverfi skóla og gefa vísbendingar um þau áhrif sem 

breytingar á því hafa haft í íslenskum grunnskólum.   

Mér er ekki kunnugt um neinar innlendar rannsóknir þar sem reynt er að 

leggja mat á sjálfstæði eða svigrúm skóla til ákvarðana og athafna með 

hliðsjón af innra starfinu í skólanum og áhrifum þess á svigrúmið.  Reyndar 

er það svo að það fer ekki mikið fyrir rannsóknum sem beinast að 

skólamenningu skóla en samt er ekki heldur hægt að segja að hér ríki 

auðnin ein. Hægt er að benda á nokkrar nýlegar rannsóknir þar sem sjónum 

er beint að ýmsum þáttum í innra starfi skóla sem hafa áhrif á svigrúm 

skólans til ákvarðana og athafna. Þar er helst að nefna rannsóknir Lars 

Imsland (2011) og Ingileifar Ástvaldsdóttur (2009) á áhrifum skólastjóra á 

mótun skólamenningar. Einnig hafa rannsókn Trausta Þorsteinssonar (2001) 

á fagmennsku kennara og Svanhildar Maríu Ólafsdóttur (2009) á tengsl 

teymisvinnu við lærdómssamfélag skóla beinan snertiflöt við viðfangsefni 

þessarar rannsóknar. 

Þessi skortur á rannsóknum á skólamenningu skóla á einnig við um 

erlendar rannsóknir. Þetta er athyglisvert í ljósi þess að í skólamenningunni 

geta falist hindranir sem standa umbótastarfi í skólum fyrir þrifum (Hoy og 

Miskel, 2008).  
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Rannsóknin beindist að einum grunnskóla og greiningarlíkani Bergs 

(2003a) var beitt við öflun og úrvinnslu gagna. Gagnanna var aflað með 

tvennum hætti. Fyrst með skjalagreiningu þar sem rýnt var í þau skjöl og 

dregin úr þeim lykiltextar sem varða starfsemi skólans og stjórnun hans. Í 

kjölfar skjalagreiningarinnar fóru fram hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við 

valinn hóp innan skólans sem hafa annað hvort ráðandi áhrif á hvernig 

verkin eru unnin innan skólans vegna formlegrar eða persónulegrar stöðu 

sinnar í skólanum. 

Ritsmíðin er byggð upp á þann veg að í kjölfar inngangskaflans fylgir 

kafli þar sem rannsóknin er sett í samhengi við fræðilega umfjöllun og 

rannsóknir á þeim sviðum sem hafa snertifleti við rannsóknarefnið og 

kenningarlegan bakgrunn þess. Helstu hugtök verða skilgreind jafnóðum og 

gripið er til þeirra í umfjölluninni. Fræðilegri umfjöllun er skipt í tvennt. Fyrri 

hlutinn hefur með ytra starfsumhverfi skóla að gera. Dregin er upp mynd af 

þeim römmum sem íslenskir grunnskólar þurfa að taka mið af og 

hugmyndafræðilegar forsendur þeirra skýrðar ásamt áhrifum þeirra eins og 

þau birtast í íslenskum rannsóknum. Í  seinni hlutanum er sjónum beint að 

innra starfi skóla og áhrifum þeirra á svigrúm skóla til athafna. Þetta er 

skoðað í ljósi rannsókna á hversu tilbúnir og/eða hæfir skólar og stofnanir 

eru til þess að takast á við umbóta- og þróunarstarf. Í lok kaflans eru innri 

og ytri rammar skólastarfs settir í samhengi við umbóta- og þróunarstarf. Í 

kafla þrjú er rannsóknaraðferðin útskýrð, færð rök fyrir vali á aðferð og gerð 

grein fyrir takmörkunum hennar. Í kafla fjögur eru gerð grein fyrir 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Í kafla fimm er rannsóknarspurningunni 

svarað og svarið sett í samhengi við fræðilegan hluta ritgerðarinnar. Í 

lokaorðum er síðan fjallað um þann lærdóm sem höfundur hefur dregið af 

rannsókninni og þeim niðurstöðum sem birtast í henni. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum sem hér fer á eftir er fjallað um það svigrúm sem 

skólastjórnendur og kennarar hafa til að taka ákvarðanir um og framkvæma 

ýmis umbóta- og skólaþróunarverkefni. Í upphafi kaflans er fjallað stuttlega 

um auknar kröfur í vestrænum samfélögum um umbætur í skólastarfi og 

hvaðan þær kröfur eru sprottnar. Í framhaldi af þeirri umfjöllun er skoðað 

út frá tveimur hliðum hvað afmarkar svigrúm skóla til athafna. Önnur hliðin 

snýr að ytri römmum skólastarfsins og vísar til opinberra afskipta af 

skólastarfinu, lögum og reglugerðum sem skólar þurfa að laga sig að og 

framkvæmd þeirra. Hin hliðin snýr að innri römmum skólastarfsins, 

skólamenningu og skólabrag og áhrifum þess á athafnarými skóla. 

Seinni hluti kaflans fjallar um aðferðir við greiningu á svigrúmi skóla til 

athafna og nauðsyn þess að slík greining sé undanfari framkvæmdar á 

umbóta- og þróunaráætlun. 

2.1 Kenningar um stofnanir og stjórnun þeirra 

Hoy og Miskel (2008) vitna til þriggja kenningabálka sem eiga að skýra 

uppbyggingu og hreyfiafl stofnana. Annars vegar vitna þeir til kenningar um 

að stofnanir séu annað hvort opið eða lokað kerfi. Hins vegar vegar vitna 

þeir til kenningar vísindahyggjunnar um stofnanir sem  rökrænt kerfi og 

kenningar manngildisstefnunnar um stofnanir sem lífrænt kerfi. Hugmyndin 

um að stofnanir séu lokað kerfi felur í sér þann skilning að stofnanir geti 

starfað án áhrifa frá ytra umhverfi sínu. Hugmyndin um stofnanir sem 

rökrænt kerfi felur í sér að stofnun er að mestu stýrt með formlegum 

ferlum, umboðum og stöðluðum viðmiðunum. Skipulag þeirra einkennist af 

regluveldi þar sem möguleikar einstaklinga til ákvarðanatöku eru 

lágmarkaðir. Þeir sem eru hallir undir þessa sýn á stofnanir telja 

markmiðssetningu vera lykilatriði í rekstri hennar. 

Kenningin um stofnanir sem lífrænt kerfi dregur upp ólíka mynd af 

stofnunum en samkvæmt henni er megindrifkraftur þeirra ekki yfirlýst 

markmið þeirra heldur er það þörf þeirra til að viðhalda sjálfum sér. Að 

samskiptin innan þeirra lúti ekki einföldum lögmálum heldur leynist undir 

yfirborðinu duldar hvatir, óformleg mynstur í samskiptum og óformleg 

norm. Í dag er orðið viðurkennt að hugmyndin um stofnanir sem lokað kerfi 

er ekki raunhæf. Þær eru opin kerfi sem ekki aðeins verða fyrir áhrifum frá 
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umhverfi sínu heldur eru þær háðar því. Einnig er orðið viðurkennt að sú 

mynd sem kenningarnar um stofnanir sem annað hvort rökrænt kerfi eða 

lífrænt draga upp af sé of einföld. Réttari mynd fáist með því að líta á 

stofnanir sem sambland af báðum þessum kenningum. Hoy og Miskel 

(2008) telja að inn í þá mynd passi skólastofnanir ágætlega. 

Áður en lengra er haldið er rétt að skoða stjórnunarkenningar sem ríma 

við þá sýn á stofnanir að þær séu opið kerfi og þar með nátengdar því 

umhverfi sem þær starfa í og að þær séu einhvers konar blanda af lífrænu 

og rökrænu kerfi. Aðstæðubundnar kenningar (e. contingency theories) eiga 

vel við hér því þær gera ráð fyrir að stofnanir starfi við ólíkar kringumstæður 

og séu þar af leiðandi ólíkar. Samkvæmt Morgan (1997) eiga þessar 

kenningar það sameiginlegt að þær gefa sér að stofnanir séu opin kerfi og 

þurfi þar af leiðandi varfærna stjórnun svo jafnvægi sé á milli innri þarfa 

stofnunarinnar og aðlögun hennar að ytra umhverfi sínu. Jafnframt líta 

þessar kenningar svo á að það sé engin ein rétt aðferð við stjórnun 

stofnana. Rétta aðferðin er háð þeim verkefnum sem stofnuninni er ætlað 

að sinna og því umhverfi sem hún starfar í. Megin stjórnunaráherslurnar 

þurfa að vera á aðlögun að aðstæðum. Ólíkt umhverfi stofnana kallar á 

ólíkar stofnanir. 

Ein af undirkenningum aðstæðubundinna kenninga er kenning Fiedlers 

(1967) (e. Fiedler´s contingency model) þar sem hann beinir athyglinni að 

samspili stjórnunarstíls og aðstæðna. Hann nefnir tvenns konar 

stjórnunarstíla, stjórnunarstíl sem er verkefnamiðaður og stjórnunarstíl sem 

er tengslamiðaður. Hann nefnir síðan þrenns konar aðstæður í stofnun sem 

hafa áhrif á hvor stjórnunarstíllinn hentar betur. Annar stjórnunarstíllinn er 

ekki betri en hinn. Það eru aðstæðurnar sem segja til um það. Fiedler 

aðgreinir aðstæður stofnunar í þrennt og geta aðstæðurnar verið 

stjórnandanum mishagfelldar á hverju sviði aðgreiningarinnar. Hið fyrsta og 

það mikilvægasta telur hann að séu tengsl stjórnandans við samstarfs- og 

undirmenn sína. Þau geta verið sterk eða veik. Þar á eftir er skipulagning 

þeirra verka sem stofnuninni er ætlað að vinna. Skipulagið getur verið skýrt 

eða óljóst. Hið þriðja er umboð stjórnandans til að stýra starfsmönnunum til 

verka bæði vegna mannkosta sinna og formlegrar valdastöðu hans. Það 

umboð getur verið sterkt eða veikt. Fiedler telur að markmiðs- eða 

verkefnabundinn stjórnunarstíll henti betur við ýktar aðstæður og á það 

bæði við um þegar aðstæðurnar eru stjórnandanum mjög hagfelldar og 

þegar aðstæður eru honum mjög andstæðar. Dæmi um mjög hagfelldar 

aðstæður væri starfsemi þar sem tengsl stjórnandans við starfsmenn eru 

sterk, starfsemin krefst mjög skýrra verkferla og regla sem styðja við 

ákvarðanir starfsmanna þannig að skipulagið er skýrt og stjórnandinn hefur 
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ríkt umboð til að umbuna eða refsa starfsmönnum og umboðið því sterkt. 

Þetta gæti til dæmis átt við í viðskiptum. Dæmi um lítt hagfelldar aðstæður 

væru til dæmis aðstæður þar sem ákvarðanataka þarf að vera hröð eins og 

þegar bregðast þarf við náttúruhamförum. Þar er fjarlægð stjórnandans við 

þá sem framkvæma verkin mikil og tengslin við þá þar af leiðandi veik, 

aðstæðurnar þar sem verkin eru unnin eru óreiðukennd og skipulag þar af 

leiðandi veikt og umboð stjórnandans til að umbuna eða refsa er veikt. 

Fielder telur að þegar aðstæður eru stjórnandanum að hluta til hagfelld 

henti tengslamiðaður stjórnunarstíll betur. Ef kenning hans er heimfærð 

upp á skólastofnanir má segja að tengslamiðaður stjórnunarstíll henti betur 

þar. Nálægðin við starfsmenn er mikil og tengslin við þá þurfa að vera sterk. 

Skipulag starfa er að hluta til óljóst vegna þess að kennarar vilja hafa faglegt 

svigrúm til að ákveða hvernig þeir nálgast kennsluna og möguleikar 

stjórnandans til að refsa og umbuna fyrir frammistöðu eru takmarkaðir.      

Skólar starfa eftir ýmsum stöðlum, viðmiðunum og skipulagi til að ná 

tilteknum markmiðum sem er í samræmi við hugmyndir vísindahyggjunnar 

um stofnun sem rökrænt kerfi. En innan þeirra starfar fólk með eigin þarfir, 

langanir og viðhorf sem eru ekki endilega í takti við væntingar 

stofnunarinnar sem er í samræmi við hugmyndir manngildisstefnunnar. Hoy 

og Miskel (2008) benda á að skólastofnanir samanstanda af fjölda þátta, 

formlegra og óformlegra, skipulagslegra, menningarlegra, stjórnmálalegra 

og einstaklingsbundinna. Hversu vel skóla gengur að sinna hlutverki sínu 

ræðst síðan af gagnvirkni þeirra þátta sem hann saman stendur af og þeim 

áhrifum sem hann verður fyrir frá umhverfi sínu. Einnig þarf að horfa til 

þess hversu góð samsvörun er á milli formlegra og óformlegra norma 

skólans og væntinga einstaklinga innan skólans og opinberra væntinga til 

hans. 

Nú liggur beint við að spyrja hvort skólastofnanir séu á einhvern hátt 

flóknari en aðrar stofnanir? Berg (2003a) telur að skólastofnanir séu það 

flóknar að ástæða sé til að setja fram kenningu sem lýsir samspili ytri krafna 

og væntinga til skólans og þess starfs sem fer fram í hverjum skóla fyrir sig. 

Kenningin kallast Kenning um skóla sem stofnun og skóla sem skipulagsheild 

(s. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer). Hér 

lendum við í hálfgerðum ógöngum með þýðingu á sænsku hugtökunum 

,,institution“ og ,,organisation“ vegna þess að íslenska hugtakið stofnun er 

gjarnan notað um báðar merkingarnar og aðgreinir því ekki. Skólinn sem 

,,institution“ vísar til stöðu og hlutverks skólans út frá sjónarhóli ríkis og 

samfélags og þeirra laga og regla sem honum er ætlað að starfa eftir. 

Skólinn sem ,,organisation“ vísar til þess starfs sem fer fram í hverjum skóla 

fyrir sig. Kenningunni er ætlað að varpa ljósi á hversu flókin stofnun skólinn 
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er og henni er einnig ætlað að vera fræðilegur grunnur undir hagnýtt 

greiningalíkan sem nýta má til að greina svigrúm skóla til ákvarðana og 

athafna. 

Að mati Bergs (2003a) má rekja vandamálið sem kenning hans lýsir til 

þess að skólinn verður fyrir áhrifum frá bæði ríki og samfélagi. Ríkið vísar til 

valdhafa landsins, þeirra sem setja lög og reglur í samfélaginu og sjá til þess 

að þeim sé framfylgt en samfélag vísar til almennings í landinu og 

atvinnulífs. Skólanum er ætlað eitt hlutverk af hálfu ríkisins og annað af 

hálfu samfélagsins. Af hálfu ríkisins er skólanum er ætlað að jafna aðstöðu 

nemenda og undirbúa þá fyrir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Af hálfu 

samfélags er honum ætlað að undirbúa og flokka nemendur fyrir atvinnulíf 

og samfélag. Berg bendir á að það sé misræmi í opinberri yfirlýstri stefnu 

um markmið og hlutverk skólans og væntinga samfélagsins til hans. Þessar 

mótsagnir skapa jarðveg fyrir yfirborðskennda og lítt uppbyggjandi umræðu 

um skólann og veldur því að svigrúmið sem hann hefur til ákvarðana og 

athafna er óljóst. 

2.2 Væntingar um umbætur og skólaþróun  

Skólamenn hafa á undanförnum áratugum fundið fyrir vaxandi áhuga 

stjórnmálamanna á umbótum í skólamálum. Þessi áhugi hefur meðal annars 

birst í auknum þrýstingi frá stjórnvöldum á umbætur eða breytingar á 

starfsháttum í skólum. Þessar kröfur um breytingar eiga sér upphaf í 

miðstýrðu kerfi hjá stjórnvöldum en samfara þessum aukna þrýstingi hafa 

hugmyndir manna um hvernig vænlegast sé að nálgast þær breyst. Áherslan 

hefur færst frá einhvers konar föðurlegum leiðbeiningum eins og Hopkins 

(2005) orðar það yfir í að skólum er ætlað að bera ábyrgð á eigin 

framþróun. 

Á áttunda áratug síðustu aldar sætti opinber stjórnsýsla bæði í 

Bandaríkjunum og í Bretlandi gagnrýni fyrir að vera útþanin og óskilvirk. Af 

þessari gagnrýni spratt sú hugmynd að opinber stjórnsýsla eigi ekki að lúta 

öðrum lögmálum en einkageirinn og þess vegna mætti vel heimfæra 

vinnulag og hugmyndafræði viðskiptalífsins upp á hana. Meginþemu 

þessarar hugmyndafræði voru markaðs- og einkavæðing, valddreifing, 

aðgreining stefnumótunar og framkvæmd stefnu, samkeppni, aukið eftirlit 

og árangursmat, betri nýting fjármuna og áhersla á þróunarstarf og 

breytingastjórnun (Drechsler, 2005, Tolofari, 2005). Þessi hugmyndafræði 

hefur verið nefnd New public management og á grunni hennar fór fram 

víðtæk endurskipulagning á opinberri stjórnsýslu víða um heim og gætti 

áhrifa hennar meðal annars þegar gerðar voru breytingar á stjórnkerfi skóla 
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hér á landi á tíunda áratug síðustu aldar (Guðmundur Ó. Ásmundsson o.fl., 

2008). 

Grunnur að breytingum sem gerðar voru á stjórnkerfi íslenskra 

grunnskóla var lagður í Skýrslu nefndar um mótun menntastefnu (1994). Sú 

leið sem nefndin leggur til er mjög í anda þeirra hugmyndafræði sem lá að 

baki endurskipulagningar á opinberri stjórnsýslu austan hafs og vestan. 

Meðal þess sem lögð er áhersla á í skýrslunni er að stefnumótun í 

skólamálum sé í stöðugri endurskoðun og ávallt sé höfð hliðsjón af þörfum 

samfélags og einstaklinga. Einnig er lögð áhersla á að samfara 

stefnumótunarvinnunni þurfi markvisst og reglubundið umbóta- og 

skólaþróunarstarf að fara fram í hverjum skóla fyrir sig. Forsendur 

markvissrar skólaþróunarvinnu eru sagðar vera opið starfsumhverfi í skólum 

þar sem vinnulag kennara einkennist af náinni samvinnu þeirra og stöðugu 

mati á gæðum náms og kennslu ásamt faglegum umræðum og ákvörðunum 

um hvernig sé best að nálgast kennsluna til að hámarka árangur nemenda.  

Áherslurnar sem birtast í skýrslunni eru í ágætu samræmi við áherslur 

fræðimanna á mikilvægi markvissrar skólaþróunar fyrir gæði skólastarfs og 

einnig virðist vera ágætur samhljómur milli fræðimanna og 

stjórnmálamanna um hvernig beri að skilgreina skólaþróun. Hopkins (2005) 

skilgreinir skólaþróun sem aðferð eða leið til að breyta skólastarfinu þannig 

að það stuðli að betri árangri nemenda og geri skólann hæfari til að 

bregðast við breytingum. Skólaumbætur miða að því að bæta árangur 

nemenda með því að skoða framkvæmd náms og kennslu og þær aðstæður 

sem styðja við hana. Skólaþróun snýst um aðferðir til að bæta getu skólans 

til að veita gæðakennslu á breytingatímum. Berg (2003a) bætir við að 

æskilegast sé að líta á skólaþróun sem stöðugt ferli sem engan endi taki.  

Það virðist ekki vera eins gott samræmi í hugmyndum fræðimanna og 

stjórnmálamanna um hvernig nálgast skuli umbætur og 

skólaþróunarverkefni. Fræðimenn (Fullan, 2001; Hopkins, 2005) telja að 

stjórnmálamenn hafi tilhneigingu til að vanmeta hversu flókið viðfangsefni 

umbóta- og þróunarstarf í skólum sé og vilji gjarnan leita skjótra lausna. 

Þetta háa flækjustig gerir skólaþróun óvenju flókna í framkvæmd og veldur 

því að það er ekki endilega ljóst hvaða svigrúm skóli hefur til athafna. Berg 

(2003a) og Hoy og Miskel (2008) telja að möguleikar skóla til að þróast 

standi og falli með skilningi þeirra sem að skólanum standa hvert 

raunverulegt svigrúm skólans til athafna er. Berg (2003a) telur þess vegna 

nauðsynlegt að undanfari umbóta- og skólaþróunarverkefna sé greining á 

svigrúmi skólans til athafna og að skólaþróun felist í því að færa þetta 
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svigrúm til. Í næsta kafla skoðum við hvert svigrúm íslenskra grunnskóla er 

gagnvart skólayfirvöldum. 

2.3 Ytri rammar skólastarfs í íslenskum grunnskólum 

Svigrúm skóla til athafna og þar með möguleikar hans til að þróa starfshætti 

sína afmarkast af þeim römmum sem honum eru settir. Umfang rammanna 

ræðst af því kerfi sem skólinn starfar í og þeim römmum sem skólinn setur 

sjálfum sér. Þessa ramma mætti kalla ytri og innri ramma. Berg (2003a) 

hefur lýst svigrúmi skóla til athafna með hliðsjón af ytri og innri römmum 

athafnarýmisins. Hann lýsir ytri römmunum á þann veg að ytri mörkin 

ráðast af afskiptum opinberra aðila og samfélags af skólastarfinu. Dæmi um 

slík afskipti væru lög og reglugerðir, aðalnámskrá, kjarasamningar, 

stefnumarkandi aðgerðir ríkis og sveitafélaga og fjárhagslegt og rekstrarlegt 

sjálfstæði skólanna.  

Í kjölfar Skýrslu nefndar um mótun menntastefnu voru stigin ýmis skref 

af hálfu ríkis og sveitafélaga sem höfðu í för með sér umtalsverðar 

breytingar á ytri römmum skólastarfsins. Hugmyndin var að draga úr ytri 

höftum þannig að svigrúm þeirra sem stæðu nær vettvangi ykist til 

ákvarðana sem varða framkvæmd skólastarfsins. Rökin með þessum 

gjörningum voru þau að þar með væri starfsfólk skólanna ábyrgara og 

frumkvæði þess ykist í viðleitninni til að bæta starfsemi skólans (Börkur 

Hansen o.fl., 2004). 

Í lögum um grunnskóla sem tóku gildi árið 1995 eru ýmis ákvæði sem eru 

til vitnis um þessi markmið. Í öðrum hluta laganna sem fjallar um stjórnun 

grunnskóla er ákvæði um að ábyrgð á rekstri grunnskóla flytjist frá ríki til 

sveitafélaga við gildistöku laganna. Þetta ákvæði færir ákvarðanatöku 

ótvírætt nær vettvangi og felur í sér ákveðið afsal valds frá ríki til 

sveitafélaga. Jafnframt er sveitafélögum gert að setja almenna stefnu um 

grunnskólahald og stofna skólanefndir sem hafa það hlutverk að hafa eftirlit 

með starfsemi grunnskóla, staðfesta starfsáætlun skóla og skólanámskrá og 

gera tillögur til skólastjóra og/eða sveitastjórnar um úrbætur í skólastarfi. 

Lögin kveða á um að faglegt vald sé í höndum skólastjóra en þau færa ekki 

öðrum neina aðkomu að ákvarðanatöku á annan hátt en þann að þau gera 

ráð fyrir rétti kennara, foreldra og nemenda til umsagnar og ráðgjafar um 

málefni skólans í gegnum foreldra-, kennara- og nemendaráð (Lög um 

grunnskóla nr. 66/1995). Grunnskólalögin frá 2008 fólu ekki í sér miklar 

breytingar á ytri römmum skólastarfsins að öðru leiti en því að þau skerpa á 

hlutverki og ábyrgðarskyldu skólanefnda og skólaráðs sem hefur tekið við 
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hlutverki kennara-, foreldra-, og nemendaráðs (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Af þessu má ráða að áherslan er enn á valddreifingu. 

Nánari útfærsla á þeim ytri römmum sem ríkisvaldið setur skólum má 

finna í aðalnámskrá grunnskóla. Aðalnámskrá er ígildi reglugerðar og setur 

meginstefnuna í kennslu og kennsluskipan í grunnskólunum. Hún er í raun 

stjórntæki menntayfirvalda til að tryggja að ákveðinni stefnu sé fylgt og að 

grunnskólar landsins fylgi sameiginlegum markmiðum. Faglegan 

sveigjanleika skóla má lesa út úr texta aðalnámskrár þar sem fjallað er um 

skólanámskrár einstaka skóla. Sérhverjum skóla er gert skylt að rita og birta 

skólanámskrá þar sem viðmið aðalnámskrár eru útfærð nánar. Skólar hafa 

heimild til að aðlaga viðmið aðalnámskrár að þeim nemendahóp sem 

skólann sækir og staðbundnum aðstæðum. Jafnframt hefur skóli heimild til 

að skapa sér sérstöðu hvað kennsluaðferðir og námsmat varðar og móta 

eigin verklagsreglur um umgengni, aga, ráðgjöf og stuðningi (Aðalnámskrá 

grunnskóla – almennur hluti, 1999). 

Í nýrri aðalnámskrá fyrir grunnskóla sem tók gildi árið 2011 eru ekki 

boðuð ný tíðindi sem hafa grundvallaráhrif á svigrúm skóla til faglegra 

athafna og ákvarðana. Þar er mikil áhersla lögð á þróunarstarf í skólum sem 

byggja skuli á stöðugu innra mati og skýrt kveðið á um að þróunarstarfið 

skuli taka mið af menntastefnu yfirvalda og sveitafélaga á hverjum stað. 

Sveitafélögum er ætlað að marka skólastefnu sem unnin er í samráði við þá 

sem stefnan nær til og hefur áhrif á, og er nógu víð, til að innan ramma 

hennar sé svigrúm í hverjum skóla til faglegra ákvarðana (Aðalnámskrá 

grunnskóla - almennur hluti, 2011). Hér er skýrar kveðið á um umboð 

sveitastjórna til að hafa áhrif á faglegt starf í skólum en í fyrri aðalnámskrá. 

Hversu mikil áhrif þetta hefur á svigrúm skóla til athafna hlýtur að vera háð 

framkvæmdinni í hverju sveitafélagi fyrir sig.  

Það er ekki hægt að teikna eina mynd af ytri römmum athafnarýmis 

skóla með tilliti til afskipta sveitafélaga. Það helgast af því að sveitafélögin 

framselja vald sitt í mismiklum mæli áfram til skólanna. Þetta á bæði við um 

fjárhagslegt og faglegt sjálfstæði þeirra. Fjárhagsleg ábyrgð skólanna er 

mismikil eftir því hvert sveitafélagið er og skólastefna sveitafélaganna hefur 

verið mis sveigjanleg (Börkur Hansen o.fl., 2004). 

Fyrstu kjarasamningar milli launanefndar sveitafélaga og 

Kennarasambands Íslands eftir yfirfærslu grunnskólanna til sveitafélaga 

voru í anda þeirra hugmynda sem hér hefur verið lýst. Markmið þeirra var 

að draga úr miðstýringaráhrifum kjarasamninga kennara og auka svigrúm 

skólastjóra og kennara til faglegra ákvarðana og sveigjanleika í skólastarfi 

þannig að hægt væri að taka upp nýja starfshætti og breytt skipulag 
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(Kennarasamband Íslands, e.d.). Í kjarasamningunum 2001 birtist þetta í 

auknum sveigjanleika í starfstíma skóla. Skólastjórar fengu launaflokkum 

úthlutað til að umbuna kennurum með og 9,14 klst af vikulegri vinnuskyldu 

kennara voru skilgreindar sem verkstjórnartímar skólastjóra. Þeim tímum 

gat skólastjóri ráðstafað til ýmissa faglegra starfa (Kjarasamningar 

launanefndar sveitafélaga og Kennarasambands Íslands fyrir grunnskóla, 

2001). Í þeim tveim kjarasamningum sem launanefnd sveitafélaga og 

kennarar hafa gert síðan má merkja áframhaldandi viðleitni til að auka 

sveigjanleika í kjarasamningnum. Heimild skólastjóra til að útdeila 

launaflokkum hefur reyndar verið felld út en í staðinn fær hann ákveðna 

upphæð sem hann getur nýtt til að umbuna fyrir álag eða greiða fyrir 

verkefnavinnu kennara sem ekki rúmast innan verkstjórnartímans. Einnig 

var sett sérstök bókun í kjarasamninga sem gaf tækifæri til að breyta 

vinnutímaákvæðum kjarasamningsins til að auka sveigjanleika í skólastarfi 

og auka samvinnu og teymisvinnu (Samningur um framlengingu og 

breytingar á Kjarasamningi Launanefndar sveitafélaga og Kennarasambands 

Íslands, 2008). Þessi bókun varð síðan hluti af kjarasamningnum sjálfum árið 

2011 (Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitafélaga og 

Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara, 2011). 

Í kaflanum hefur töluverðum breytingum á ytri römmum skólastarfsins 

verið lýst og í kaflanum á undan var fjallað um væntingar stjórnmálamanna 

til áhrifa breytinganna á skólastarf. Nú er komið að því að skoða hvaða áhrif 

breytingarnar hafa haft á svigrúm skóla til athafna.  

2.4 Áhrif breytinga á ytri römmum á svigrúm til athafna 

Niðurstöður þeirra íslensku rannsókna sem hafa verið gerðar á áhrifum 

breytinga á ytri römmum skólastarfsins á skólastarfið gefa vísbendingar um 

að kennarar telja að ýmislegt í framkvæmdinni þrengi svigrúm skólanna til 

athafna. Fyrst skal nefna grunnskólalögin frá 1995 en markmið þeirra og 

megináherslur voru á valddreifingu, sjálfstæði skóla og ábyrgð sveitafélaga. 

Eins og kemur fram í rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2004) virðast þessi 

markmið hafa verið óumdeild. Í rannsókninni könnuðu þau viðhorf 

skólastjóra, millistjórnenda, kennara og foreldra til yfirfærslunnar og þau 

áhrif sem hún hefur haft á hæfni grunnskólans til að sinna hlutverki sínu. 

Þeir aðilar sem rannsóknin nær til eru sammála um að hæfni grunnskólans 

hafi aukist við þessa breytingu. Það má þó greina nokkurn mun á 

hugmyndum þessa aðila á því hvert svigrúm skólans er eftir því hvar 

skólarnir eru í sveit settir og einnig er nokkur munur á hugmyndum kennara 

og skólastjóra um hver áhrif framkvæmd lagana hefur haft. Skólastjórarnir 
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telja flestir að faglegt svigrúm skólanna hafi aukist með yfirfærslunni og 

telja að að kjarasamningarnir frá 2001 hafi vegið þungt í þeim efnum. Allir 

þátttakendurnir telja að fjárhagslegt svigrúm skólanna hafi aukist en að það 

svigrúm væri háð bolmagni sveitafélagsins á hverjum stað til að veita 

fjármagni til grunnskólanna.  

Í rannsókn Guðmundar Ó. Ásmundssonar o.fl. (2008) á hugmyndum 

skólastjóra og formanna skólanefnda um áhrif skólanefnda á skólastarfið 

kemur fram að þrátt fyrir að vald skólanefnda sé fyrst og fremst áhrifavald 

samkvæmt laganna bókstaf þá kjósa skólastjórarnir að leiða skólastarfið 

með hliðsjón af skólastefnu sveitafélagsins. Þessi nálgun skólastjóra er í 

ágætu samræmi við viðhorf þeirra til faglegs sjálfstæðis grunnskóla eins og 

þau birtast í rannsókn Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og Steinunnar 

Helgu Lárusdóttur (2010). Niðurstöður þeirrar rannsóknar gefa til kynna að 

skólastjórar telji að faglegt sjálfstæði grunnskóla hafi aukist á undanförnum 

árum og að skólastefna sveitafélaga hafi einnig aukið faglegt sjálfstæði 

kennara. Skólastjórar telja einnig að þeir sjálfir og kennarar einnig hafi 

töluverð áhrif á stefnuna sem sveitafélög setja. 

Eitt af því sem áhugavert er að skoða í tengslum við breytingar á ytri 

römmum skólastarfsins er hvort tengsl skólanna við skólayfirvöld og tengsl 

innan skóla hafi tekið breytingum. Samkvæmt könnun Barkar Hansen o.fl. 

(2004) telja kennarar að skólastjórarnir séu orðnir tengdari skólayfirvöldum 

en hafi að sama skapi fjarlægst kennarana. Þessi fjarlægð sem kennarar lýsa 

er einnig sýnileg í rannsókn Amalíu Björnsdóttur, Barkar Hansen og Ólafs H. 

Jóhanssonar (2008) þar sem þau skoða hugmyndir kennara um áhrif þeirra 

á skólastarfið. Í svörum kennara kemur fram að þeir vilja hafa áhrif á 

ákvarðanir og stefnumótun í skólanum en þeir telja sig hafa takmarkaða 

möguleika til að hafa þau áhrif. Hið sama segja þeir um faglegt sjálfstæði sitt 

en þeir telja skólann sem heild hafa mun meira sjálfstæði en þá sjálfa sem 

einstaklinga. Þessi munur á hugmyndum skólastjóra og kennara kemur 

einnig fram í hugmyndum þeirra um áhrif deildastjóra á störf í grunnskólum. 

Í rannsókn Sigríðar Önnu Guðjónsdóttur, Amalíu Björnsdóttur og Ólafs H. 

Jóhannssonar (2007) kemur fram mikill munur á hugmyndum skólastjóra og 

kennara um mikilvægi starfa deildarstjóra fyrir grunnskóla. 

Þessi munur á svörum kennara og skólastjóra bendir til að einhver 

togstreita eða spenna hafi myndast sem nauðsynlegt er að hafa í huga 

þegar meta skal svigrúm skóla til athafna. Amalía Björnsdóttir o.fl. (2008) 

setja fram hugsanlegar skýringar á þessu misræmi í hugmyndum skólastjóra 

og kennara. Þar nefna þau stjórnunarstíl sem ekki sé vænlegur til að virkja 

kennara til áhrifa sem eina skýringu. Önnur skýring gæti verið togstreita um 
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völd í skólunum milli kennara og skólastjórnenda. Einnig velta þau þeirri 

spurningu upp hvort sá aukni þrýstingur sem kennarar upplifa frá 

yfirvöldum, skólastjórum og foreldrum sé orðinn það mikill að hann sé 

farinn að hafa öfug áhrif. Í stað þess að hann ýti undir skólaþróun þá sé 

hann farinn að virka hamlandi. 

Hér er ástæða til að leiða hugann að stefnu sveitafélaga í menntamálum 

og spyrja hvort skólastjórar og kennarar í sveitafélögum sem hafa sett sér 

ákveðna menntastefnu og fylgja henni ákveðið eftir upplifi umfram aðra að 

þrengt sé að sjálfstæði þeirra. Ef horft er til Reykjavíkur þá hefur borgin frá 

árinu 1997 gefið út umfangsmikla starfsáætlun í menntamálum þar sem 

meðal annars er gerð grein fyrir þeirri kennslufræðilegu stefnu sem skólum 

borgarinnar er ætlað að fylgja. Frá árinu 2001 var mikil áhersla á 

einstaklingsmiðað nám og eins og kemur fram í samantekt Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2005) á aðgerðum borgarinnar í fræðslumálum hefur borgin 

fylgt stefnu sinni eftir með margvíslegum aðgerðum. Sjö árum síðar gerði 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2007) athugun á hversu vel hefur gengið að 

innleiða einstaklingsmiðað nám í skólum borgarinnar og niðurstaða hennar 

var sú að hægt og bítandi miðaði í átt að einstaklingsmiðuðu námi en 

misjafnt væri hversu langt á veg skólarnir væru komnir. Í þeim rannsóknum 

sem vitnað var til fyrr í þessum kafla eru vísbendingar um að kennarar sem 

starfa í sveitafélögum sem halda úti menntastefnu sem fylgt er ákveðið eftir 

líkt og Reykjavík hafi gert upplifi að þrengt sé að þeim faglega. Í könnun 

Amalíu Björnsdóttur o.fl (2008) kemur fram að kennarar í Reykjavík upplifa 

meiri þrýsting frá skólayfirvöldum en kennarar annars staðar. Svipaðar 

niðurstöður koma fram í eldri könnun Barkar Hansen o.fl. (2004). Þar kemur 

fram að kennarar í stærri sveitafélögunum upplifa frekar að þrengt sé að 

faglegu sjálfstæði sínu en kennarar í minni sveitafélögum. Miðlæg 

skólastefna er oftast nær virkari í stærri sveitafélögunum. Í könnun Barkar 

Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2010) eru 

vísbendingar um hið sama en þar eru skólastjórar í Reykjavík líklegri en 

skólastjórar annars staðar af landinu til að segja að stefna sveitafélags 

þrengi að sjálfstæði kennara. 

Það verður ekki hjá því komist að horfa til kjarasamninga kennara í þessu 

samhengi. Mikil áhersla samninganefnda hefur verið á  vinnutíma-

skilgreiningar og heimild skólastjóra til að ráðstafa vinnutíma kennara. 

Hugsanlega eru kjarasamningar kennara frá 2004 til vitnis um þá togstreitu 

sem myndast hefur í skólunum því í samningunum var dregið úr heimild 

skólastjóra til að ráðstafa vinnutíma kennara til faglegra starfa frá því í 

samningunum frá 2001. 
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Spennan sem niðurstöður íslenskra rannsókna benda til að hafi skapast 

með breytingum á ytri römmum skólastarfsins er þekkt. Hopkins (2005) 

bendir á kröfur um breytingar sem eiga sér rætur og upphaf í miðstýrðu 

kerfi stjórnvalda sé flókið að framkvæma og óhjákvæmilegt að spenna 

skapist. Hann nefnir að skólaumbætur hafi í gegnum tíðina beinst að 

þremur þáttum í starfsemi skóla og skipuleggjendur skólaumbótaverkefna 

hafi haft tilhneigingu til að einbeita sér að einum þætti í einu í stað þess að 

horfa heildstætt á umbótaverkefnið. Þetta telur Hopkins að skapi spennu og 

sé ein meginorsök þess að mörg umbótaverkefni skila ekki tilætluðum 

árangri. Þeir þrír þættir sem þetta á við eru námskrár og framkvæmd 

kennslu en spennuvakinn hér sé sá að kennarar fái ekki að taka nægan þátt í 

að útbúa nýtt námsefni og velji og hafni eftir því hvað hentar þeim 

kennsluaðferðum sem þeir vilja beita.  

Annar þátturinn er hæfni skólans til að endurnýja sig og þróast, gjarnan 

kallað skólaþróun. Til að skóli geti stundað stöðuga skólaþróun kallar það að 

mati Schmuck og Runkel (1985) á færni innan skólans til að beita 

kerfisbundnum aðferðum til greiningar, upplýsingaöflunar, leit að úrræðum 

og lausnum og samvinnu og samvirkni meðal starfsfólks. Í þessu samhengi 

er rétt að benda á niðurstöður rannsóknar Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2008) 

þar sem samvinna kennara í íslenskum skólum virðist takmörkuð nema í 

þeim þáttum starfsins sem snúa beint að skipulagningu kennslunnar.  

Þriðji þátturinn sem Hopkins (2005) bendir á er áhersla á að draga úr 

miðstýringu. Í þessari áherslu er ákveðin mótsögn að mati Hopkins sem 

gerir skólum og sveitastjórnum erfitt að standa fyrir umbótum sem hafa 

raunveruleg áhrif á gæði skólastarfsins og árangur nemendanna. Mótsögnin 

er fólgin í því að á annan veginn er miðstýringin aukin hvað stefnumótun og 

markmiðssetningu varðar. Þetta birtist á Íslandi í ýtarlegri og nákvæmri 

aðalnámskrá. Á hinn veginn er dregið úr henni hvað framkvæmd og 

útfærslur náms og kennslu í skólum varðar. Í skýrslu OECD (1989) er bent á 

þrjá spennuvaka tengda þessum þætti. Í fyrsta lagi þá breytast hlutverk og 

ábyrgð þeirra sem að skólanum standa þegar dregið er úr miðstýringu. 

Þetta á bæði við um menntayfirvöld og starfsfólk skóla. í öðru lagi kalla 

breytt hlutverk og ábyrgð á nýja þekkingu sem er ekki endilega til staðar í 

skólanum og gerir það að verkum að þau verkefni sem fylgja nýjum 

hlutverkum eru ekki vel unnin. Í þriðja lagi verða skólaumbætur að vera 

sveigjanleg og sniðin að hverjum skóla fyrir sig. 

Þótt ytri rammar skólastarfsins hafi tekið breytingum segir það ekkert 

um hvort einhverjar breytingar í innra starfi skólans hafi fylgt í kjölfarið. Það 

er ekki þar með sagt að útvíkkun ytri ramma hafi engin áhrif haft þótt 



 

28 

áhrifin hafi ekki endilega orðið þau sem lagt var upp með. Í kaflanum hér á 

undan voru ýmis atriði nefnd sem sköpuðu spennu og togstreitu og gátu 

virkað hamlandi á skólaþróun. Mörg þessara atriða vísuðu til innra starfsins í 

skólum. Það vekur upp spurningar um hverjir séu innri rammar 

athafnarýmis og hvaða áhrif þeir hafa á möguleika skólans til þróunar. Berg 

(2003a) telur að breytingar á ytri römmum hafi gert faglegt starf í skólum 

flóknara en áður. Þetta skýrir Berg með því að tilfærsla valds hafi átt sér 

stað frá ríki til samfélags. Það hafi haft í för með sér að bæði áherslur 

ríkisvaldsins á skóla sem verkfæris til að auka jafnræði til náms og áherslur 

samfélags á markaðssjónarmiðin séu viðurkennd innan skólans. Hefðbundin 

kennslufræðileg nálgun kennarans sem felur í sér mikla stýringu af hans 

hálfu sé viðurkennd og einnig kennslufræðileg nálgun sem felur í sér meiri 

þátttöku nemandans. Hið sama má segja um vinnulagið innan skóla. Bæði 

vinnulag einstaklingshyggjunnar og vinnulag samvirkrar fagmennsku séu 

viðurkennd. Afleiðingin sé mikið svigrúm til athafna innan skólans. Á móti 

kemur að útvíkkun ytri ramma hefur opnað skólann fyrir átök ólíkra 

sjónarmiða og slíkt getur þrengt svigrúmið. 

2.5 Innri rammar og skólaþróun 

Til að gera skólum mögulegt að mæta kröfum um markvissa skólaþróun og 

umbætur í skólastarfi rýmkuðu yfirvöld ytri ramma skólastarfsins. Í því felst 

viðurkenning yfirvalda á að skólaþróunar- og umbótastarf geri kröfur um að 

þeir sem á vettvangi starfa og bera hitann og þungann af breytingunum 

þurfi að hafa svigrúm til athafna og ákvarðana sem varða þróunar- og 

umbótastarfið. Þrátt fyrir að þekking skipuleggjenda þróunar- og 

umbótaverkefna á ytri römmum skólastarfsins sé mikilvæg þá dugir hún 

ekki ein og sér til að kortleggja athafnarýmið sem einstaka starfsmenn og 

skólinn sem heild hafa. 

Að mati Bergs þarf þekking á innri römmum skólans til athafna einnig að 

koma til. Með innri römmum skólastarfs er athyglinni beint að þeim 

verkefnum og störfum sem raunverulega eru unnin í hverjum skóla fyrir sig. 

Hvernig störfin eru unnin skoðast m.a. í samhengi við einkenni 

skólamenningarinnar. Rætur hennar má síðan rekja til sögu skólans, 

félagslegra og faglegra hefða innan hans, sálrænna og félagslegra aðstæðna 

og einnig staðbundinna aðstæðna ásamt ýmsum tilfallandi viðhorfum (Berg, 

2006, 2007). 
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Mynd 1. Svigrúm til athafna (Berg, 2006, bls. 332) 

Möguleikar  skóla til þróunar og umbótastarfa eru háðir bæði innri og 

ytri römmum skólastarfsins. Berg (2006) útskýrir þetta með einfaldri mynd 

(sjá mynd 1.). Á myndinni eru ytri rammar skólastarfsins táknaðir með 

brotalínu sem er óregluleg að lögun. Það á að sýna að svigrúm skóla í því 

skólakerfi sem ramminn á við um er óljós. Sporöskjurnar þrjár innan ytri 

rammans tákna þrjá ólíka skóla. Ólík staðstetning þeirra sýnir að þeir nýta 

svigrúmið sem ytri ramminn leyfir á mismunandi vegu. Sporöskjurnar eru 

einnig ólíkar að stærð og lögun sem táknar að svigrúm skólanna er ólíkt 

með tilliti til innri ramma skólastarfsins. Skóli 1 er staðsettur að hluta til 

utan ytri rammans sem er til merkis um að ekki skuli taka honum þannig að 

hann sé fullkomlega ósveigjanlegur. 

Að mati Bergs (2003a) snýst þróunarstarf í hverju skóla fyrir sig um að 

uppgötva og nýta það svigrúm sem skólinn hefur. Það snýst um að breyta 

hefðbundnum vinnubrögðum, þ.e. breyta eða færa til innri ramma 

skólastarfsins,  en þó þannig að starfsemi skólans sé innan þeirra ramma 

sem eru viðurkenndir af ríki og samfélagi. Í þessu felst að skólaþróun og 

umbótastarf þarf að skipuleggja og framkvæma með hliðsjón af innri 

römmum hvers skóla. Skoðum hvað fræðimenn hafa sagt um þær nálganir 

sem hafa verið algengastar í þróunar- og umbótastarfi í skólum. 

 Fræðimenn hafa lengi lagt áherslu á mikilvægi þess að tekið sé mið af 

aðstæðum í hverjum skóla fyrir sig. Barth (1990) bendir á að það séu tvær 

leiðir til að nálgast skólaþróun og umbætur. Sú sem hafi verið ráðandi snúist 

um að greina einkenni skóla sem náð hafa árangri og nýta niðurstöður 

greiningarinnar til að útbúa einhvers konar gátlista sem verði þá viðmið fyrir 

aðra. Hann telur að listar sem þessir geti verið gagnleg viðmið en varar samt 
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sem áður við þessari nálgun vegna þess að í henni felist of mikil stýring. Hún 

gefi sér of mikið um það hvernig hlutirnir eiga að vera og hvernig fólk 

hugsar. Með öðrum orðum þá telur Barth að þessi nálgun þrengi innri 

ramma athafnarýmisins. Að hans mati þarf svigrúmið að vera meira. Hann 

telur seinni nálgunina vera vænlegri kost vegna þess að skólaþróun og 

umbætur þurfi að eiga sér grunn í þekkingu, metnaði og krafti þeirra sem 

standa skólanum næst. Hér er hann að vísa í skólayfirvöld, kennara, 

stjórnendur skóla og foreldra. Þessi nálgun gefur sér annars konar forsendur 

en hin fyrri. Forsendurnar eru: 

 Skólar hafa getuna til að taka framförum ef aðstæður eru réttar.  

 Ábyrgð þeirra sem standa utan skólans er fyrst og fremst að skapa 
aðstæðurnar.  

 Þegar þörfin og löngunin er til staðar og aðstæður réttar læra bæði 
fullorðnir og nemendur og ýta undir nám hvers annars. 

 Það sem þarf að bæta í skólum er skólamenningin, gæði gagnkvæmra 
samskipta innan skólans og gæði námsins sem fer fram í skólanum og 
hvernig kennslan er framkvæmd. 

 Skólaþróun eða umbótastarf í skólum er viðleitni til að skapa ytri og 
innri aðstæður þar sem fullorðnir og börn sem innan skólans starfa 
ýta undir og viðhalda námi meðal þeirra sjálfra. 

(Barth, 1990, bls. 45) 

Berg (2006) bendir á að í sænskum rannsóknum hafi tveimur 

sjónarhornum einkum verið beitt við rannsóknir á innri starfsemi skóla. 

Bæði sjónarhornin gera ráð fyrir að skólaþróun hafi áhrif á hvernig öll störf í 

skólanum eru unnin. Annað sjónarhornið eru rannsóknir á skólum sem náð 

hafa árangri og setja þær rannsóknir og lausnir þessa skóla í samhengi við 

aðra skóla og þau vandamál sem þar er við að etja. Lausnir skóla sem náð 

hafa árangri eru síðan nýttar sem mögulegur upphafspunktur þróunarstarfs 

í öðrum skólum. Hitt sjónarhornið horfir til hvers skóla, ríkjandi menningar 

innan hans og hvaða áhrif menningin hefur á möguleika skólans til að þróast 

og taka framförum. Hin síðari ár hefur þessi nálgun beinst í auknum mæli að 

því að skoða dagleg störf í skólanum og hvernig skólar hafa nýtt innra 

skipulag sitt til að taka framförum. Með innra skipulagi er átt við 

samskiptamynstrið í skólanum, skipulag þess og hvernig völdum og ábyrgð 

er dreift. Þessi nálgun beinir sjónum sínum einnig að hópamyndunum í 

skólanum og viðurkenndum hegðunarmynstrum, aðferðum skólans til að 
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umbuna bæði starfsfólki og nemendum og hvernig skólinn heldur tengslum 

við samfélagið utan hans. 

Seinni nálgunin sem bæði Barth og Berg nefna tekur mið af sérkennum á 

hverjum stað og Fullan (2001) bendir á að rannsóknir undanfarinna áratuga 

hafi staðfest að þetta sé grundvallaratriði sem þurfi að taka mið af. Hann 

segir  að það sé engin ein rétt aðferð við umbóta- og þróunarstarf. Bendir 

samt á að allar breytingar séu flókið félagslegt ferli og ef nálgunin er of 

rökræn er ekki að vænta annars en að árangurinn feli einungis í sér 

yfirborðskenndar lausnir sem byggja á almennum markmiðum eða ítarlega 

skilgreindum og samræmdum kröfum. 

Efasemdir um að nálgunin sem Fullan gagnrýnir hér sé vænleg til 

árangurs má greina í skrifum fleiri fræðimanna. Hargreaves og Shirley 

(2007) og Slavin (2005) hafa einnig gagnrýnt þessa svokölluðu kerfisleið sem 

hefur verið farin í bandarísku skólakerfi. Hún felur í sér að skólar eiga að 

sæta auknu mati, aukinni ábyrgðarskyldu og aukinni stýringu af hálfu 

stjórnvalda. Skólar eiga að stefna að því að ná ákveðnum markmiðum sem 

yfirvöld setja og fá síðan umbun fyrir að ná þeim. Blanchard (2003) 

gagnrýnir einnig markmiðsstýringu af þessu tagi í  bresku skólakerfi og 

bendir á að ef markmiðsstýring eigi að skila árangri geti hún ekki einungis 

beinst að skólanum sem heild heldur verði hún að beinast að öllum lögum 

skólastarfsins. Frá stjórnendum til kennarateyma, frá kennarateymum til 

einstaka kennara, frá einstaka kennurum til nemenda. Ef hugtökunum, innri 

og ytri rammar skólastarfs er beitt á viðhorf þessara fræðimanna má orða 

það sem svo að ef ytri rammar skólastarfsins eru of stífir þrengir það innri 

rammana. Að mati Cullingford (1997) og Stimpson (2006) þarf opinber 

stefna og áætlanir að vera nógu sveigjanlegar til að hægt sé að byggja 

umbóta- og þróunaráætlanir á niðurstöðum greininga á sérstöðu skólans 

eða því svigrúmi sem skólinn hefur til athafna. 

Greiningarlíkan Bergs gengur út á að greina ytri og innri ramma skólans 

og er tilgangurinn sá að auka skilning stjórnenda og starfsmanna skóla á því 

svigrúmi sem skólinn hefur til ákvarðana og athafna í viðleitni þeirra til að 

þróa dagleg störf innan skólans til hagsbóta fyrir nemendur. Greining á ytri 

og innri römmum skólans er því aðeins einn liður í þróunarstarfi innan skóla. 

Í kjölfar greiningarinnar þarf að fara fram kennslufræðileg umræða innan 

skólans til að tryggja að starfsmenn skólans tali sama tungumál í skilningi 

fræðanna og hafi að endingu svipaða sýn á hvert skuli stefna (Berg 2003b). 

Stimpson (2006) bendir á að greining af þessu tagi geti verið mikil hvatning 

til þróunarstarfs innan skóla en þó aðeins ef skilningur starfsmanna á 

tilganginum með henni sé til staðar. Að öðrum kosti sé hætta á að 
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greiningin virki eins og stóri dómur og verði gagnslaust verkfæri í stað þess 

að vera hvati til þróunar og framfara. Fullan (2001) telur einmitt að 

hryggjarstykkið í árangursríku þróunarstarfi sé sameiginlegur skilningur 

starfsmanna. 

2.6 Að greina svigrúm til athafna 

Spurningin um svigrúm skóla til athafna er auðvitað nátengd spurningunni 

um sjálfstæði skóla til að taka ákvarðanir um eigin mál. Hugtakið sjálfstæði 

skóla leiðir hugann að þeim sem setja leikreglurnar sem skólarnir eiga að 

spila eftir. Við fyrstu sýn mætti ætla að þekking á leikreglunum ætti að duga 

starfsfólki skóla til að því sé ljóst hvert svigrúm þess til ákvarðana og 

athafna er en það er ekki allskostar svo. Hugtakið svigrúm til athafna hefur 

heldur víðari merkingu en hugtakið sjálfstæði skóla vegna þess að það leiðir 

hugann ekki einungis að heimild starfsfólksins til að taka ákvarðanir heldur 

einnig forsendum eða hæfni þess til að framkvæma ákvarðanirnar. Með 

öðrum orðum þá leiðir það hugann að innri römmum skólastarfsins og 

samspil þeirra við ytri rammana. 

Rannsakendur hafa almennt áttað sig á hversu mikil áhrif innra starfið í 

stofnunum hefur á forsendur þeirra til breytinga. Víða má finna matslista 

sem er ætlað að meta forsendur stofnana til að takast á við breytingar.  

Bouckenooghe, Devos og Broeck (2009) telja að þessir matslistar séu 

ýmsum annmörkum háðir. Þar á meðal því að áreiðanleiki þeirra er ekki 

nægjanlega vel studdur með rannsóknum, að þeir séu ekki prófaðir á 

nægjanlega fjölbreyttum stofnunum sem takmarki yfirfærslugildi þeirra og 

að þeir skoði andrúmsloft almennt innan stofnunar en ekki andrúmsloft til 

breytinga sérstaklega. Engu að síður er ekki annað að sjá en að margir 

matslistanna séu nokkuð ítarlega studdir  rannsóknum og þótt þeir beinist 

ekki að skólum sérstaklega þá ættu þeir að gefa nokkuð góða vísbendingu 

um hvað í innra starfi stofnana, skóla jafnt sem annarra, hafi áhrif á 

svigrúmið. 

ORC (e. organizational readyness for change) matslistinn metur hæfni 

stofnana til að takast á við breytingar. Matsþættir listans eru aðgreindir í 

fjóra hluta. Fyrsti hlutinn er mikilvægastur að mati Lehman, Greener og 

Simpson (2002) og kannar hvata stjórnenda og starfsmanna til breytinga. 

Þessi hluti listans metur andrúmsloft og viðhorf innan stofnunar til 

breytinga og felur í sér mat stjórnenda og starfsmanna á styrkleikum og 

veikleikum stofnunarinnar og hversu mikil þörf er á breytingum að þeirra 

mati. Undir þennan hluta matslistans fellur einnig mat stjórnenda og 
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starfsmanna á þörf fyrir endurmenntun og þjálfun og einnig hversu mikinn 

þrýsting á breytingar starfsfólk og stjórnendur upplifa. 

 Annar hluti matslistans metur andrúmsloft innan stofnunar og hversu 

vel það styður við breytingar. Undir þennan lið falla spurningar sem kanna 

skýrleika í sýn og markmiðum stofnunarinnar. Einnig er hér spurt um 

samvirkni í vinnubrögðum starfsmanna en hér er verið að kanna eðli 

samvinnunnar og traust á milli starfsmanna. Undir þennan lið falla einnig 

spurningar sem kanna upplifun starfsmanna á eigin sjálfstæði gagnvart 

yfirmönnum sínum og hversu opin samskiptin eru innan stofnunarinnar 

með vísan í hversu móttækilegt starfsfólk og stjórnendur eru fyrir 

ábendingum um hvað betur mætti fara í starfseminni. Upplifun starfsmanna 

á álaginu sem þeir starfa undir er einnig kannað hér ásamt því hversu 

auðvelt er að koma á breytingum svo stofnunin þróist í takt við breytingar í 

umhverfi hennar. 

 Þriðji hluti ORC matslistans kannar einkenni starfsmannahópsins og 

tekur hann til fjögurra atriða. Hið fyrsta er vilji starfsmanna til 

endurmenntunar og þess að þróast í starfi. Annað er trú starfsmanna á eigin 

hæfni. Þriðja er vilji þeirra til að hafa áhrif á aðra starfsmenn og hið fjórða 

er hæfni þeirra til að aðlagast breytingum og vísar meðal annars til vilja 

þeirra til að prófa nýjungar. 

Æði margt í ofangreindum þremur liðum könnunarinnar beinist að 

sálrænum þáttum sem einkenna stofnun. Þáttum eins og andrúmslofti, 

viðhorfum og vilja. Fjórði hluti listans kannar aðstæður og aðbúnað á 

vinnustað. Þar er spurt um búnað á vinnustað og aðgengi að honum, 

vinnurými og mönnun.  

Hér hefur verið fjallað nokkuð ítarlega um innihald eins matslista sem er 

ætlað að meta svigrúm eða hæfni stofnana til að takast á við breytingar. 

Listinn sýnir glöggt hversu umfangsmikil greining af þessum toga er. Lýsingin 

á listanum er byggð á skrifum Lehman, Greener og Simpson (2002). Þrátt 

fyrir að listinn beinist að meðferðastofnunum sérstaklega þá er hann 

byggður á rannsóknum og sýnir að fjölmargir þættir í starfsemi stofnana 

hafa áhrif á svigrúmið sem þær hafa. 

  Cinite, Duxbury og Higgins (2009) taka undir þá gagnrýni sem hér hefur 

þegar verið nefnd að margir þeirra matslista sem hafa verið nýttir til að 

meta hæfni stofnana til að takast á við breytingar séu illa studdir með 

rannsóknum. Þau benda einnig á að margir þeirra meta fyrst og fremst 

skipulag og uppbyggingu stofnana eins og aðgerðaráætlanir, verkferla, 

stefnu og stjórnunarhætti, stjórnunarstíl og þess háttar. Til viðbótar þessu 

vitna þau til fjölda rannsókna sem benda til þess að þættir eins og stjórnun í 
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öllum lögum stofnunar, opin og heiðarleg samskipti milli stjórnenda og 

starfsmanna, stuðningskerfi stjórnenda og starfsmanna, þátttaka 

starfsmanna í breytingarferlinu og mannauðsstefnan hafi veigamikil áhrif á 

hæfni stofnunar til breytinga. Í þeirra eigin rannsókn sem byggði á PORC (e. 

perceived organizational readiness for change) matslistanum og náði til 

fimm opinberra stofnana benda niðurstöðurnar til þess að út frá sjónarhóli 

starfsmanna segir framganga leiðtoga og skipuleggjenda breytinganna í 

öllum lögum stofnunarinnar, starfsaðferðir stofnunarinnar og hugsanleg 

áhrif breytinganna á dagleg störf starfsmanna mikið um hvort þeir séu 

tilbúnir til að takast á við þær. Slæm samskipti og upplýsingamiðlun hafði 

neikvæð áhrif á vilja starfsmanna til breytinga. Hér benda rannsakendur 

sérstaklega á neikvæð áhrif þess ef starfsmönnum er ekki nægjanlega ljóst 

hver sýnin er að baki breytingunum, hver tilgangur  þeirra er og hvaða 

ávinning þær munu hafa í för með sér.  Þessi rannsókn beindist að 

opinberum stofnunum en beinum sjónunum núna að skólum sérstaklega. 

Fræðimenn á sviði skólamála hafa í auknum mæli undanfarin ár lagt 

áherslu á að ef umbóta- og þróunarstarf í skólum á að skila árangri þarf að 

skoða öll lög skólasamfélagsins og samskiptin sem eiga sér stað milli þeirra 

(Fullan, 2006; Williams, Brien, Sprague og Sullivan, 2008). Þrátt fyrir þetta 

virðast vera vandfundin hagnýt verkfæri sem taka til allra laga 

skólasamfélagsins og skólar geta nýtt sér til að meta þær hindranir sem eru í 

veginum. Með lögum skólasamfélagsins er verið að vísa í ríki, sveitastjórnir 

og einstaka skóla. Williams o.fl. (2008) hafa kynnt fyrsta hluta verkfæris sem 

er hugsað á þennan hátt. Sá hluti verkfærisins sem búið er að kynna metur 

hindranir innan skóla og eru matsþættir þess nánast þeir sömu og í þeim 

verkfærum sem kynnt voru fyrr í kaflanum.  

Greiningarlíkan Bergs (2003a) er verkfærið sem er grunnurinn að þessari 

rannsókn. Það er tilraun til að meta svigrúm eða hæfni skóla til umbóta- og 

þróunarstarfa með hliðsjón af því sem hefur áhrif á svigrúmið, bæði 

áhrifsþáttum utan skólans og áhrifsþáttum innan hans. Berg setur fram 

þrjár lykilspurningar sem að mati hans hafa afgerandi þýðingu fyrir dagleg 

störf í skólanum og þróun þeirra. 

1. Hvað afmarkar ytri mörk skólastarfsins og hvernig má greina þau? 

Svarið við spurningunni er að formleg og óformleg stýring á 

skólanum afmarkar ytri mörkin og þau má greina með 

skjalagreiningu. 

2. Hvað afmarkar innri mörk skólastarfsins og hvernig má greina þau? 

Svarið við þessari spurningu er að formleg og óformleg forysta innan 

skólans afmarkar innri mörk skólastarfsins og birtist í menningunni 
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sem gegnsýrir skólann. Innri mörkin má greina með 

menningargreiningu. 

3. Hvert er mögulegt svigrúm og hvernig má nýta það? 

(Berg, 2003a, bls. 49) 

Á þessum lykilspurningum má sjá að Berg lítur svo á að stjórnunin á og í 

skólum er veigamikill áhrifsþáttur á svigrúmið. Það verður skoðað nánar í 

næsta kafla.  

2.7 Tengsl skólayfirvalda og skóla 

Hver stjórnar skólanum eiginlega? Spyr Epstein (2004) og svarar þessari 

spurningu á þann veg að nú orðið sé ekkert einfalt svar til við henni. Hér er 

hann að vitna til bandaríska skólakerfisins og líkir því við kóngulóarvef vegna 

þess hversu flókin tengslin eru orðin á milli skólayfirvalda og skóla. Þessi 

flóknu tengsl eiga ekki aðeins við um bandarískt skólakerfi.  

Dalin (1993) lýsir þessum flóknu tengslum ágætlega þegar hann bregður 

upp mynd af þeim fjölmörgu stofnunum og hagsmunaaðilum sem skóli þarf 

að taka mið af þegar hann þróar dagleg störf innan sín. Ábyrgðaskylda 

skólans er fyrst og fremst gagnvart nemendum og foreldrum þeirra og síðan 

gagnvart sinni næstu yfirstofnun sem í flestum OECD löndum er einhvers 

konar skólanefnd. Til viðbótar setur ríkisvaldið skólanum ramma í gegnum 

aðalnámskrá, lög og reglugerðir en skólinn þarf einnig að taka mið af 

stéttafélögum og ýmsum stofnunum sem er ætlað að þjónusta hann. Dæmi 

um slíkar stofnanir í Reykjavík væru skóla- og frístundasvið og 

þjónustumiðstöðvar hverfanna. Að sama skapi þarf eigandi skólans að taka 

mið af þörfum ýmissa afla við mótun starfsumhverfis skólans. Þegar Dalin 

talar um eiganda skóla þá er hann að vísa til rekstraraðila hans sem í 

íslensku skólakerfi eru sveitafélögin og bendir á fjögur megin öfl sem taka 

þarf mið af. Þau eru: 

1. Öfl sem þrýsta á að þörfum foreldra sé mætt og verða gjarnan 

sýnileg í gegnum pólitískan þrýsting. Dalin staðhæfir að sjaldan séu 

þörfum foreldra haldið á lofti með skipulögðum hætti en hér á landi 

hafa hagsmunasamtök foreldra, Heimili og skóli og Samfok verið 

nokkuð áberandi í skólamálaumræðunni. 

2. Öfl sem þrýsta á að þörfum samfélagsins í víðum skilningi sé mætt 

og tengist gjarnan hagsmunum skattgreiðenda. Þessi öfl verða helst 

sýnileg í gegnum pólitískan þrýsting. 
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3. Öfl sem þrýsta á að þörfum launþega sé mætt og verða sýnileg í 

gegnum starfsemi stéttarfélaga. Í umhverfi skólans eru það 

stéttarfélög kennara sem hafa mest áhrif. 

4. Öfl sem þrýsta á að þörfum ríkisvaldsins sé mætt. Þessar þarfir 

birtast í aðalnámskrá og lögum og reglugerðum um skóla og 

þrýstingurinn verður sýnilegur í opinberum athugunum á gæðum 

skólastarfsins. 

(Dalin, 1993, bls. 169 – 171) 

Ýmsir fræðimenn hafa vitnað um lakan árangur umbóta- og 

þróunarverkefna þegar kröfur um breytingar koma ofan frá (Dalin, 1993; 

Fullan, 2001; Hopkins, 2006). Dalin (1993) staðhæfir að það sé spenna á 

milli skólayfirvalda og skóla og bendir á eftirfarandi hindranir sem koma í 

veg fyrir að árangur náist með miðlægum boðum um breytingar. Hindranir 

sem tengjast gildismati. Kennarar hafa einfaldlega ekki trú á gildi boðaðra 

breytinga. Hindranir sem tengjast valdahlutföllum. Kennarar eru tregir til að 

taka þátt í boðuðum breytingum vegna þess að þær raska valdajafnvæginu 

innan skóla. Dæmi um slíkt væru breytingar á námskrám sem fælu í sér 

breytt vægi námsgreina. Hindranir sem tengjast praktískum atriðum. 

Kennarar eru ekki tilbúnir að taka þátt í breytingunum vegna þess að það er 

óljóst hvaða áhrif breytingarnar munu hafa á störf þeirra. Hindranir sem eru 

af sálrænum toga. Kennarar eru hikandi við að taka þátt í breytingum til 

dæmis vegna slæmrar reynslu af breytingastarfi.  

 Wilkins (2002) vitnar einnig um þessa spennu sem skapast vegna 

miðlægra umbótaaðgerða og bendir á að stjórnendur skóla virki gjarnan 

eins og demparar vegna þess að þeir þurfi að leggja mat á hæfni og viðhorf 

starfsfólks gagnvart boðuðum breytingum og í framhaldi af því ákveða 

hversu hratt er ráðist í breytingarnar og að hve miklu leiti.  

Spenna milli skólayfirvalda og skóla  myndast ekki einvörðungu vegna 

tregðu stjórnenda og kennara til að innleiða umbóta- og þróunarverkefni 

yfirvalda. Í rannsókn Wilkins (2002) er þessu öfugt farið. Rannsókn Wilkins 

beindist að skólum þar sem skólastjórinn reyndi að stýra skólanum í anda 

hugmyndafræðinnar um skóla sem lærdómssamfélags. Í öllum skólunum 

höfðu skólastjórarnir reynt að þróa störfin innan þeirra með hliðsjón af 

innra mati sem var m.a. framkvæmt með starfendarannsóknum. Allir 

skólastjóranir vitnuðu um einhverja spennu milli eigin hugmynda og 

viðhorfa um nám og kennslu og stefnumótunar skólayfirvalda. Þeir vitnuðu 

um spennu milli áherslu skóla á að ýta undir áhuga nemenda á námi og 

áherslu skólayfirvalda á markmiðsmiðað árangursmat. Þeir vitnuðu um 
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spennu milli áherslu skóla á innri verðmæti náms, vitsmunalegt sjálfstæði 

og valfrelsis og áherslu skólayfirvalda á hagnýti náms og tilhneigingar 

stjórnvalda til miðstýringar. Þeir vitnuðu um spennu milli áherslu skóla á 

alhliða þroska nemenda og áhyggjur skólayfirvalda af fjölmiðlaumfjöllun. 

Þeir vitnuðu um spennu milli áherslu skóla á námslegar þarfir einstaklingsins 

og opinberrar skólastefnu sem tekur frekar mið af þörfum stjórnmála- og 

atvinnulífs. Þeir vitnuðu um spennu milli áherslu skóla á nám sem horfir til 

framtíðar og úreltrar efnismiðaðrar námskrár.   

Kenning Bergs (2003a) sem lýsir meðal annars þessum tengslum er 

sprottin af rannsóknum hans á sænskum skólastofnunum.  Hann telur að 

hið háa flækjustig sem einkenni samspilið á milli skólayfirvalda og einstaka 

skólastofnana geri það að verkum að erfitt sé að átta sig á því svigrúmi sem 

hver skóli hefur til athafna. Að hans mati hafa stjórnunarhættir 

skólayfirvalda áhrif á hvernig störfin eru unnin frá degi til dags í hverjum 

skóla fyrir sig (Berg, 2007). 

Eins og sjá má á mynd 1 í kaflanum um innri ramma skólastarfs aðgreinir 

Berg stjórnun skóla eftir því hvort hún hefur áhrif á ytri ramma 

skólastarfsins eða þá innri. Stjórnunin sem hefur áhrif á ytri rammana kallar 

Berg stýringu og stjórnunin sem hefur áhrif á innri rammana kallar Berg 

forystu. 

Það sem Berg kallar stýringu eru aðferðir ríkis og samfélags til að hafa 

áhrif á störfin í skólunum. Berg skiptir stýringu síðan í tvo flokka þar sem 

sýnileg stýring vísar til fyrirmæla um eftir hvaða viðmiðum skóla skuli stýrt. 

Dæmi um slík fyrirmæli væru lög og reglugerðir, aðalnámskrá og ýmsir aðrir 

þættir sem fjallað var um í kaflanum um ytri ramma skólastarfs í íslenskum 

grunnskólum. Dulin stýring vísar til væntinga samfélagsins til hlutverka 

skólans. Dæmi um slík hlutverk væru hlutverk skólans til að flokka 

nemendur fyrir samfélag og atvinnulíf og hlutverk skólans sem eftirlits og 

gæslustofnunar. 

Forystu kallar Berg þá stjórnun sem fer fram innan hvers skóla og hefur 

með að gera hvernig stýringin er færð yfir í framkvæmd í skóla. Henni skiptir 

Berg einnig í sýnilega forystu sem vísar í þau formlegu verkefni sem skólum 

er ætlað að inna af hendi og spretta af stefnumótun og markmiðssetningu 

opinberra aðila. Dulin forysta vísar þá til hvernig og að hvaða marki skólinn 

mætir þeim verkefnum sem hin dulda stýring felur í sér. Það er hlutverk 

skólastjórans að veita skólanum forystu en  Berg bendir á að hann hafi 

einnig formlegt hlutverk gagnvart skólayfirvöldum sem er að sjá til þess að 

skólinn starfi innan þeirra ramma sem þær setja. Berg telur að það hlutverk 
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mótist töluvert af einkennum þeirrar stýringar sem skólarnir sæta. (Berg, 

2007, 2011).  

 

Mynd 2. Áhrif ríkis og samfélags og stýring á skólastofnunum (Berg, 2011, bls. 46). 

Mynd 2 sýnir fjórar tegundir stýringar á skólastofnunum og tengsl þeirra 

og samfélagsgerðar. Reglustýring felur í sér mikil áhrif ríkisvalds á 

skólastarfið og einkennist af reglum og fyrirmælum. Árangursstýring felur í 

sér mikil áhrif samfélags á skólastarfið og birtist í mikilli ábyrgðaskyldu 

skóla, gæða- og árangursmati. Rammastýring felur í sér að ríkisvaldið setur 

ákveðna ramma sem skólar eiga að halda sig innan og þessir rammar 

ákveða hversu mikið svigrúm er til athafna. Markmiðsstýring felur í sér að 

sett eru fram markmið sem skólum er ætlað að ná.  

Í veruleikanum er stýring skóla ekki eins klippt og skorin og myndin sýnir 

heldur er hún einhver blanda af öllum tegundum stýringar. Berg (2011) 

telur að áherslurnar í stýringu á skólum hafi undanfarin ár færst frá þeirri 

stýringu sem var ráðandi eftir 1990. Það sem einkenndi þá stýringu var 

dreifstýrð markmiðsstýring með snert af árangurs-, reglu-, og 

rammastýringu. Rammar skólastarfsins eru tiltölulega opnir hér en Berg 

telur að þeir rammar hafi þrengst  við breyttar áherslur. Berg telur að 

áherslurnar hafi færst nær miðstýrðri árangursstýringu og rekur það til 

aukinnar ábyrgðarskyldu skóla. Þessar breytingar telur Berg ekki einfalda 

leit skólanna að svigrúminu sem þeir hafa heldur þveröfugt. Í næsta kafla 

verður skoðað hvað í þessu felst. 

Dalin (1993) lýsir þrenns konar hlutverki skólayfirvalda á 

sveitastjórnarstiginu. Þessi hlutverk eru stefnumótunarhlutverk, 

stuðningshlutverk og eftirlitshlutverk. Hann staðhæfir að oftast nær hafi 
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sveitastjórnarstigið nokkurn sveigjanleika til að móta skólastarfið að þörfum 

nærsamfélags skólanna. Dalin bendir á að skólastefna sveitafélagsins þurfi 

að vera sveigjanleg að því leiti að hún taki tillit til hugsanlegrar þróunar 

samfélagsins í heild en jafnframt þarf hún að taka mið af efnahagslegu og 

félagslegu umhverfi nærsamfélags skólanna. Dalin bendir einnig á að 

sveitafélög þurfi að byggja upp heildstætt stuðningskerfi sem styður bæði 

við fagþróun innan skóla og stjórnendur skólanna. Hann nefnir sérstaklega 

faglegan stuðning á þremur sviðum skólastarfsins. Stuðning við aðlögun 

námskráa svo þær mæti betur þörfum einstaklinga. Stuðning við að efla 

færni starfsmanna enda hafi hæfni starfsmanna mikið um það að segja 

hversu vel umbóta- og þróunarstarf gangi. Stuðning við stjórnendur sem 

séu að fást við umbóta- og þróunarstarf sem felur í sér breytingar. Sá 

stuðningur þyrfti að vera í formi stýrihóps sem hjálpi til við að greina, þróa 

og innleiða nauðsynlegar breytingar. Þegar kemur að eftirliti og gæðamati 

telur Dalin að það eigi ekki endilega að snúast um að safna gögnum um 

skólann. Vænlegra sé að úttekt á skólanum felist í að meta hvort 

sjálfsmatsaðferðir skólans séu nægjanlega góðar og niðurstöður þess séu 

nýttar í umræðu innan hans um sterkar og veikar hliðar starfsseminnar og 

ef þörf er á að skapa skólanum möguleika á að þjálfa starfsmenn og veita 

ráðgjöf.  

Hér hefur verið fjallað um hlutverk sveitastjórna í menntakerfinu og 

tengsl skólastarfs og einkenni stýringar ríkisvalds á skólum. Nánustu tengsl 

skóla eru við menntayfirvöld í héraði. Í kaflanum um áhrif breytinga á ytri 

römmum skólastarfs í íslenskum grunnskólum var þeirri spurningu velt upp 

hvort stefna sveitafélags og eftirfylgni geti haft neikvæð áhrif á tengslin milli 

kennara og skólastjóra annars vegar og skólastjóra og skólayfirvalda hins 

vegar. Engar íslenskar rannsóknir finnast sem varpa ljósi á þetta. 

Keating, Marshall og Rudd (2009) rannsökuðu hvers konar inngrip af 

hálfu skólayfirvalda í héraði væru vænlegust til árangurs í viðleitni þeirra til 

að styðja við framþróun í skólum. Niðurstöðurnar voru í meginatriðum þær 

að inngrip sem byggðu á beinum athugasemdum eða fyrirmælum um að 

skólar tækju upp samstarf við aðra skóla eða menntastofnanir væru ekki 

vænleg til árangurs. Inngrip af þessu tagi væru líkleg til að hafa neikvæð 

áhrif á tengsl skóla og skólayfirvalda. Niðurstöðurnar sýndu einnig að 

þáttakendurnir, sem voru embættismenn í sveitafélagi, skólaþróunarhópar 

og skólastjórar, töldu að skólar hefðu þörf fyrir samstarf við skólayfirvöld og 

stuðning þeirra en samvinnan yrði að vera á jafningjagrunni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að þar sem samskipti skólayfirvalda og skóla studdu 

við framþróun skólans einkenndust þau af eftirfarandi 
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 Samstarfi og samvinnu skólayfirvalda og skólans. 

 Skýrum sameiginlegum skilningi skólayfirvalda og stjórnendateymis 
skólans á hlutverki og ábyrgð hvors annars. 

 Stöðugleika í þróunarteymi. 

 Sameiginlegum skilningi á þörfum skólans. 

 Samskiptum og samhæfingu milli skólayfirvalda og skólans. 

 Sjálfstæðu og óháðu stjórnendateymi. 

 Skólinn fær stuðning og ögrun frá skólayfirvöldum. 

 Stjórnendateymi skólans fær þjálfun og endurmenntun til að auka 
hæfni sína í starfi. 

(Keating, Marshall og Rudd, 2009, bls. VI) 

2.8 Innra starf skóla og svigrúm til athafna 

Svigrúm skóla sem starfa í sama menntakerfi er nokkurn vegin það sama ef 

skólarnir tilheyra sama sveitarfélagi enda eru ytri rammarnir þeir sömu. 

Þegar innri rammarnir eru teknir með í reikninginn skilur á milli. Eins og 

ráða má af því sem kom fram í kaflanum á undan breytast ytri rammarnir 

með tíð og tíma. Breytingar á þeim hafa áhrif á störf skólastjóra og annarra 

stjórnenda skólans og þau áhrif sem stjórnendurnir geta haft á svigrúmið 

sem innri rammarnir veita. Hér er ekki verið að segja að ytri rammarnir stýri 

framgangi stjórnenda og stjórnunarháttum innan skólans algerlega en þeir 

hafa áhrif.  

Hvernig stjórnuninni er háttað innan skóla er einn af stærri áhrifaþáttum 

á innri ramma skólastarfsins og þar með hæfni skólans til að takast á við 

umbóta- og þróunarstarf. Sebring, Allensworth, Bryk, Easton og Luppescu 

(2006) telja að hæfni skóla til umbóta- og þróunarstarfa mótist af fimm 

lykilstoðum. Lykilstoðirnar eru forystan, tengsl við foreldra, fagmennska, 

nemendamiðað andrúmsloft og metnaðarfull kennsla. Allar stoðirnar fimm 

hafa áhrif á hæfni skólans og ef ein stoðin er veik veikir hún hinar. Þeir telja 

samt  að fyrsta stoðin hafa meiri áhrif en hinar.  

Mikilvægi forystunnar kemur einnig fram í skrifum Bergs  (2011). Hann 

telur að þungamiðjan í margþættu og flóknu starfi skólastjórans sé 

skólaþróun. Þar sé meginverkefnið að greina það svigrúm sem skólinn hefur 

til ákvarðana og athafna og sjá til þess að starfsfólk skólans nýti það sem 

best nemendum skólans til hagsbóta. Berg lýsir skólanum þannig að hann 

samanstandi af þremur ólíkum en samhangandi starfssviðum. Skólinn sem 

fagstofnun, skólinn sem skipulags- og kerfisstofnun og skólinn sem 



 

41 

þvingunarstofnun. Skólamenningin er síðan einhvers konar samnefnari fyrir 

þessi þrjú svið. Til að nálgast skilning á fyrirbærinu skólamenning má reyna 

að greina þá þætti sem eru sýnilegir á hinum fyrrnefndu þremur sviðum 

skólastarfsins og fá þar vísbendingu um hver sé ríkjandi skólamenning. 

Skoðum hvert hinna þriggja sviða nánar.  

Skólinn sem fagstofnun vísar til þeirrar sérþekkingar sem þarf til 

starfseminnar. Sú sérþekking getur eingöngu átt við um einstaklinginn og þá 

þekkingu og færni sem hann þarf að búa yfir til að sinna því hlutverki sem 

hann gegnir innan stofnunarinnar. Slík fagmennska kallast 

einstaklingsbundin fagmennska. Í skólum þar sem starfsemin einkennist af 

einstaklingsbundinni fagmennsku lýsir Berg (2011) tengslum stjórnenda og 

kennara sem svo að á milli þeirra sé óyrtur samningur sem felur í sér að 

stjórnendur og kennarar fara ekki inn á umráðasvæði hvers annars. 

Umráðasvæði kennarans er kennslustofan en umráðasvæði stjórnandans 

eru aðrir hlutar skólans. Litið er svo á að fagmennska kennarans byggi á 

þekkingu á námsefninu og kennslufræðinni en fagmennska 

skólastjórnandans er óljósari en starf hans snýst fyrst og fremst um 

skipulagningu og framkvæmdastjórn. 

Mótvægi við einstaklingsbundna fagmennsku væri samvirk fagmennska 

en í henni felst að horft er til sérfræðiþekkingar mismunandi faghópa innan 

skólans og hvernig störf fagmannanna nái sameiginlega að skila verkefnum 

og markmiðum stofnunarinnar. Þetta dregur ekki úr mikilvægi 

sérfræðiþekkingar hvers faghóps fyrir sig en gerir kröfur um fagmennsku í 

víðari skilningi. Að fagmenn skoði störf sín í ljósi þess hverju þau skila 

heildarmyndinni (Berg, 2011).  

Það gefur auga leið að samvirk fagmennska kallar á annars konar tengsl 

milli kennara og skólastjórnenda. Barth (1990) telur að ef eitthvað eitt í 

störfum skólastjóra er mikilvægara öðru til að auka möguleika skóla til 

umbóta- og þróunarstarfa þá séu það tengsl hans við kennara skólans. Hann 

telur að ef tengslin einkennast af vilja til að miðla þekkingu, hjálpsemi og 

trausti þá lituðu þau önnur tengsl í skólasamfélaginu. Barth segir að 

vissulega finnist skólar þar sem tengslin einkennist af ofangreindu en 

algengara sé að kennarar og skólastjórar séu eins og sitt hvor hliðin á sama 

peningnum. Þrátt fyrir að þeir vinni í sömu stofnun að sömu markmiðum þá 

er eins og það sé gjá á milli þeirra. Hann bendir á að mörg þeirra verkefna 

sem fylgja starfi skólastjóra skapi gjá á milli hans og kennaranna. Hann 

staðhæfir að þótt skólastjórinn sé allur að vilja gerður að bæta tengsl sín og 

kennaranna þá sé eitthvað í uppbyggingu skólans sem vinni gegn opnum 

samskiptum sem byggja á trausti. Í þessu samhengi vitnar hann til 
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ábyrgðaskyldu skólastjóra gagnvart foreldrum og skólayfirvöldum og nefnir 

sem dæmi að ef skólastjóri ákveður að veita kennurunum vítt umboð til 

kennslufræðilegra ákvarðana þá þurfi hann að hunsa ýmis boð yfirvalda. Þar 

með setur hann sig í óþægilega stöðu gagnvart þeim. 

Áhersla á samvirka fagmennsku hefur verið áberandi í skrifum 

fræðimanna þegar þeir fjalla um forsendur eða hæfni skóla til þróunar- og 

umbótastarfa. Það viðhorf er algengt að aukin fagmennska á þessum nótum 

sé lykilatriði þess að víkka innri ramma svigrúms skóla til skólaþróunar og 

umbótastarfa. Hargreaves og Fink (2006), King og Newman (2000) og 

Mitchell og Slackney (2003) hafa allir sett fram þá skoðun að hæfni skólans 

samanstandi af þrem þáttum sem eru einstaklingsbundin hæfni, samvirk 

hæfni heildarinnar og stofnanabundin hæfni. Einstaklingsbundin hæfni vísar 

til þekkingar, færni og viðhorfa kennaranna sem einstaklinga. Samvirk hæfni 

heildarinnar vísar til gæða samskipta og samvinnu kennaranna og 

stofnanabundin hæfni vísar til uppbyggingar og skipulags stofnunarinnar og 

hvort það styðji við fagþróun skólans. Í framhaldi af þessari umfjöllun er 

fróðlegt að skoða hvað einkenni fagmennsku íslenskra kennara. 

Trausti Þorsteinsson (2001) gerði rannsókn á einkennum fagmennsku 

kennara á Norðurlandi eystra. Hann athugaði viðhorf kennara á sex 

mismunandi sviðum starfs þeirra. Niðurstöðurnar bentu til þess að kennarar 

aðhyllist blöndu af samvirkri fagmennsku og einstaklingsbundinni 

fagmennsku. Trausti notar hugtakið sjálfstæð fagmennska í stað 

einstaklingsbundin fagmennska en skilgreining hugtakanna er hin sama. Á 

sviðum umgjarðar kennarastarfsins, innra mats, og ákvarðana og 

endurmenntunar virðast svör kennaranna benda til þess að þeir aðhyllist 

snið samvirkrar fagmennsku. Á sviðum samstarfs við foreldra, starfshátta og 

faglegrar ábyrgðar virðast svörin benda til þess að kennarar aðhyllist 

einstaklingsbundna fagmennsku. Þessar niðurstöður vekja upp spurningar 

um hvort ósamræmi sé milli hugmynda kennara um starfið og hvernig þeir 

framkvæma það. 

    Niðurstöður TALIS (e. Teaching and learning international survey) sem 

framkvæmd var á vegum Efnahags og framkvæmdastofnunar Evrópu veitir 

einnig athyglisverðar upplýsingar um einkenni þeirrar fagmennsku sem 

íslenskir kennarar aðhyllast, tengsl þeirra í millum og tengsl þeirra og 

skólastjóra. Athygli vekur að engir kennarar í þeim tuttugu og fjórum 

löndum sem rannsóknin náði til aðhyllast í ríkari mæli hugsmíðahyggju í 

kennslunni en íslenskir kennarar. Í þessu felst að íslenskir kennarar hafna 

hefðbundinni beinni kennslu en telja vænlegra að nemandinn leiti lausna og 

uppgötvi sjálfur. Um það hvort framkvæmd kennslunnar er í samræmi við 
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þessi viðhorf skal ósagt látið hér en vissulega er það verðugt 

rannsóknarefni. 

Í þessari sömu rannsókn segja kennarar að óformleg skoðanaskipti um 

kennsluna séu algeng milli þeirra og einnig segjast þeir vera duglegir í að 

sækja námskeið, fara í kynnisferðir í aðra skóla og lesa fræðirit. Minna er 

hins vegar um samkennslu en í samanburðarlöndunum. (Ragnar F. Ólafsson 

og Júlíus K. Björnsson, 2009). Þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2008) þar sem samvinna kennara 

snerist fyrst og fremst um undibúning kennslunnar en ekki um framkvæmd 

hennar. Vilji íslenskra kennara til þess að taka þátt í 

starfsþróunarverkefnum umfram það sem þeir gera nú þegar var með 

minnsta móti samanborið við önnur þátttökulönd í TALIS rannsókninni og 

það þrátt fyrir að bil 50 – 80% svarenda telji sig hafa þörf fyrir meiri 

þekkingu á flestum sviðum starfsins. Þessi niðurstaða vekur óneitanlega upp 

spurningar um hvaða skýringar séu á þessu og einnig hversu vel 

starfsþróunaraðferðir íslenskra grunnskóla skili sér í breyttum og bættum 

kennsluháttum. Hér eru verðug rannsóknarefni á ferð.   

Niðurstöður gefa einnig vísbendingar um að tengsl kennara og 

skólastjóra séu byggð á hinu óyrta samkomulagi sem lýst var fyrr í þessum 

kafla. Íslenskir skólastjórar fylgjast lítið með kennslunni og koma sjaldan 

með tillögur um breytta kennsluhætti að sögn kennara. Nú vaknar sú 

spurning hvort þau verk skólastjóra sem snúa að skólanum sem kerfis- og 

skipulagsstofnun taki það mikinn toll af tíma og starfsþreki skólastjóra að 

þeim gefst ekki tóm til að sinna kennslufræðilegu forystuhlutverki sínu. 

Rannsóknin sýnir að skólastjórar verja tæplega helmingi tíma síns í ýmis 

verk sem tengjast starfsmannahaldi, fjármálum og skipulagi. Einungis 

fimmtungur vinnutímans fer í málefni tengdum námskrá og kennslu og það 

sem eftir er af vinnutímanum fer í samskipti við skólayfirvöld og aðra aðila 

utan skólans. Önnur skýring gæti verið sú að þeir vilji einfaldlega veita 

kennurum vítt faglegt svigrúm til ákvarðana og athafna. Í TALIS 

rannsókninni hafna þeir því að svona mikið frelsi geti leitt til lélegrar 

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

 Þótt lítið fari fyrir samkennslu í TALIS könnuninni er ekki þar með sagt 

að hún sé algerlega óreynd á Íslandi. Víða í grunnskólum hafa verið gerðar 

tilraunir með teymiskennslu þar sem tveir eða fleiri kennarar bera 

sameiginlega ábyrgð á nemendahópi og námi þeirra. Svanhildur M. 

Ólafsdóttir (2009) gerði athugun á starfsemi teyma innan grunnskóla og 

kannaði meðal annars hvort teymiskennslan styddi þróun skólanna í átt til 

lærdómssamfélags og hvað þyrfti að vera til staðar í skipulagi og stjórnun 
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svo teymin virkuðu sem vera skyldi. Hennar niðurstöður voru þær að 

stundatöflugerðin væri hér lykilatriði. Tryggja þyrfti að stundatöflur væru 

þannig úr garði gerðar að kennarar fengju samfelldar vinnulotur með 

nemendum og að þær veittu svigrúm innan vinnutímarammans til 

samstarfs. Þrátt fyrir að kennarar lýstu faglegum ávinningi, auknum 

gagnkvæmum stuðningi og vinnuhagræðingu af teymisvinnunni var ekkert í 

rannsókn Svanhildar sem studdi þá fullyrðingu að teymin smituðu því út frá 

sér og styrktu skólann sem lærdómssamfélag. Það rekur Svanhildur til þess 

að teymin í skólunum voru frekar einangruð og og ályktar hún sem svo að 

þar þurfi skólastjórnendur að koma til og sjá til þess að teymin starfi sem 

ein heild. 

Mikilvægi skólastjórnunarinnar fyrir mótun skólamenningarinnar kemur 

ljóslega fram í rannsóknum Ingileifar Ástvaldsdóttur (2009) og Lars Jóhanns 

Imsland (2011). Í báðum rannsóknunum kemur fram mikilvægi þess að 

dreifa forystunni innan skólans og veita kennurum svigrúm til ákvarðana og 

athafna um dagleg störf sín og einnig veita svigrúm til skoðanaskipta um 

kennslufræðileg málefni. Þetta þarf ekki að leiða af sér losaralega 

stjórnunarhætti. Í öllum skólunum sem um ræðir í rannsóknum Ingileifar og 

Lars var kennslufræðileg stefnumörkun skólanna skýr og sveigjanleikinn 

sem í nálgun skólastjóranna felst var var meðvituð leið þeirra til að skapa 

skólamenningu sem styddi best við stefnu skólanna. Í rannsókn Lars kemur 

fram að leiðir skólastjóranna til að styðja við faglegt starf voru að skapa því 

umgjörð með kennslufræðilegri stefnumörkun og fylgja henni eftir með því 

að veita kennurum leiðsögn, tala fyrir henni á óformlegan hátt til að skapa 

sameiginlega sýn á hugmyndafræðina að baki stefnunni, veita þeim svigrúm 

til ákvarðana og athafna, og skipuleggja endurmenntun, nýtingu fjármagns 

og stjórnskipulag skólans þannig að það styðji sem best við skólastefnuna.  

Niðurstöður rannsóknar Ingileifar styðja við ofangreint og bæta við að 

það skipti máli hvernig skólastjóri dreifi forystunni innan skólans og hvernig 

hann bindur valddreifinguna stjórnskipulagi hans. Í öllum skólunum sem 

rannsókn Ingileifar náði til einkenndist skólamenningin af sveigjanleika, 

samvinnu, jákvæðni og vinnugleði. Þetta þýðir ekki að einhver ein leið sé hin 

eina rétta. Verkefnið er flóknara en svo. Skólastjórarnir í rannsókn Ingileifar 

stýrðu ekki skólum sínum á nákvæmlega sama hátt en neðangreind fjögur 

atriði voru til staðar í þeim öllum en framkvæmd á ólíkan hátt. Ásamt þeim 

aðstæðum sem skólarnir bjuggu við voru eftirfarandi fjögur atriði sem 

sköpuðu þá skólamenningu sem einkenndi skólana. 

 Samvinna og virkni formlegra stjórnenda til að mynda 
stjórnunarteymi skólans. 
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 Kennurum og starfsfólki var falin ábyrgð á verkefnum daglegrar 
starfsemi. 

 Í stjórnskipulagi voru deildarstjórar verkefna og sérstök teymi utan 
um einstaka þætti sem sáu um að koma áherslum og sérstöðu 
skólans fyrir í daglegu starfi. 

 Sjálfsmat skólans var nýtt til að fylgja eftir, meta og ígrunda 
skólastarfið. 

(Ingileif Ástvaldsdóttir, 2009, bls. 111) 

Víkjum aftur að hugmyndum Bergs (2011) um þrjú starfssvið skólans og 

tengjum þau römmum skólastarfsins, svigrúmi til athafna og starfi 

skólastjórans. Ef horft er til skólans sem fagstofnunar afmarkast svigrúm 

skólans af einkennum þeirrar fagmennsku sem ríkir í skólanum. Því meira 

sem hún einkennist af samvirkri fagmennsku því víðara er svigrúmið. 

Hlutverk skólastjórans hér er að veita skólanum faglega forystu og leiða 

hann til aukinnar samvirkrar fagmennsku. Þetta svið kallar á 

kennslufræðilega þekkingu og þekkingu á innri og ytri römmum faglegs 

svigrúms.    

 Ef horft er til skólans sem skipulags- eða kerfisstofnunar afmarkast 

svigrúmið af því hvort skipulag hennar er aðgreinandi eða samhæfandi. Því 

meira samhæfandi sem skipulagið er því betur styður það við samvinnu og 

samábyrgð starfsmanna skólans og því meira er svigrúmið. Hlutverk 

skólastjórans er skapa starfseminni nægjanlega sveigjanlega umgjörð svo 

hún styðji við samstarf og samvinnu starfsmanna. Þetta svið kallar á 

þekkingu á skipulagningu og framkvæmdastjórn.  

Ef horft er til skólans sem þvingunarstofnunar afmarkast svigrúmið af því 

hvort nemendur og foreldrar upplifi sig sem áhorfendur að skólastarfinu 

eða virka samverkamenn. Því meira sem þeir upplifa sig sem virka 

samverkamenn því meira er svigrúmið. Hlutverk skólastjóra er hér að efla 

tengsl nemenda og foreldra annars vegar og skólans hins vegar og virkja þá 

til þátttöku í skólastarfinu. Þetta svið kallar á þekkingu á yfirlýstum 

markmiðum skólans eins og þau birtast í opinberum skjölum og duldum 

kröfum samfélags til skólans.  

Ef öll sviðin eru skoðuð í samhengi við hvert annað birtast þau í því sem 

hefur verið kallað skólamenning (Berg, 2011). 

2.9 Samantekt 

Í upphafi kaflans var fjallað um stofnanir og þar eru skólar meðtaldir sem 

opið kerfi sem verður fyrir áhrifum frá umhverfi sínu. Þar af leiðandi telja 
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Fiedler (1967) og Morgan (1997) að aðferðir við stjórnun stofnana hljóti að 

taka mið af þeim aðstæðum sem eru í stofnuninni og umhverfi hennar. Í 

framhaldi af þessari umfjöllun um stofnanir almennt var kastljósinu beint að 

skólastofnunum sérstaklega og hversu flóknar þær eru. Berg (2003a) lýsir 

því hvernig samspil ytri krafna og væntinga til skóla og innra starfsins í 

skólum geri skólastofnanir óvenju flóknar.  

Í framhaldinu var fjallað um ytri kröfur og væntingar um breytingar og 

þróun sem íslenskir skólar hafa sætt og þær kröfur settar í alþjóðlegt 

samhengi. Þeim breytingum á ytri römmum íslenskra skóla sem fylgdu í 

kjölfarið var lýst og hvaða árangri þær skiluðu. Íslenskar rannsóknir á 

árangrinum benda til að nokkur munur sé á sýn stórnenda skóla og kennara 

á áhrifum breytinganna á faglegt svigrúm í skólum (Börkur Hansen o.fl., 

2004; Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008). 

Í seinni hluta kaflans var fjallað um innri ramma skólans og mikilvægi 

þess að greina svigrúmið sem þeir veita svo hægt sé að byggja 

þróunaráætlanir á forsendum skólans. Einnig fjallað um leiðir sem hafa 

verið farnar til að meta hæfi skóla til að takast á við breytingar. Megin 

inntakið í þessari umfjöllun var að fræðimenn leggja áherslu á að 

þróunaráætlanir séu unnar í samstarfi við skólana og telja að áherslurnar 

séu að færast í þá átt  (Barth, 1990; Berg, 2006). Einnig var bent á að ekki sé 

auðvelt að finna hagnýtt verkfæri til að greina forsendur skóla til 

þróunarstarfa sem er nægjanlega vel stutt rannsóknum (Bouchkenooghe 

o.fl., 2009; Cinite o.fl., 2009).  

Stjórnun skólans var næst til umfjöllunar og tengsl hans við skólayfirvöld. 

Í umfjölluninni kemur fram að einkenni stjórnunarinnar hefur áhrif á 

svigrúmið sem skólinn hefur  (Sebring o.fl., 2006; Berg, 2011) og tengsl 

skólans við skólayfirvöld eru flókin og oft er spenna á milli (Dalin, 1993; 

Wilkins, 2002). Í lok kaflans var fjallað um hvað hafi áhrif á svigrúm skóla til 

athafna í innra starfi skóla. Megin áherslan í þeim kafla er á forystuna innan 

skólans og fagmennsku kennara. Rannsóknir á hvernig þessu er háttað í 

íslenskum skólum bendir til þess að skólastjórar líti á kennara sem fagmenn 

og á þeim forsendum veita þeir kennurum mikið svigrúm til athafna (Ragnar 

F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009) og fagmennska kennara einkennist 

frekar að einstaklingsbundinni fagmennsku í þeim þáttum starfsins sem 

snúa að undirbúningi og framkvæmd kennslu (Trausti Þorsteinsson, 2001; 

Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009; Amalía Björnsdóttir o.fl., 

2008). 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir vali á rannsóknaraðferð og hvernig 

framkvæmd rannsóknar verður háttað. Færð verða rök fyrir vali á aðferðum 

til gagnasöfnunar og vali á þátttakendum. Túlkunargrunnur rannsóknarinnar 

verður útskýrður og með hvaða hætti verður unnið úr gögnunum sem 

safnast. Í lok kaflans verður fjallað um takmarkanir og siðferðileg álitamál. 

3.1 Markmið rannsóknar og val á rannsóknaraðferð 

Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast aukinn skilning á svigrúmi eins 

grunnskóla og starfsmanna hans til ákvarðana og athafna um eigin mál. 

Stuðst er við líkan Bergs (2003a) sem hann hefur notað til að meta svigrúm 

skóla og stofnana til athafna. Svigrúmið er metið með hliðsjón af ytri og 

innri römmum skólastarfsins og er það von rannsakanda að niðurstöðurnar 

reynist stjórnendum og starfsmönnum skólans hagnýtur grunnur til að 

byggja áframhaldandi þróun á starfsháttum innan skólans á. 

Val á rannsóknaraðferð helgast af því að með rannsókninni er reynt að 

dýpka skilning á svigrúmi eins skóla til ákvarðana og athafna um sín eigin 

mál með því að draga upp mynd af einkennum skólans með hliðsjón af 

starfsháttum innan hans og þeim reglum og viðmiðum sem honum er ætlað 

að starfa eftir. Eitt af einkennum eigindlegra rannsóknaraðferða er að þær 

reyna að draga upp heildarmynd af viðfangsefninu og dýpka skilning á því 

fremur en að búta það niður í smærri einingar.  Gengið er út frá þeirri 

forsendu eigindlegra rannsóknaraðferða að skilning á félagslegum veruleika 

megi best nálgast í gegnum upplifun þeirra einstaklinga sem lifa og hrærast í 

þeim félagslega veruleika sem er til skoðunar hverju sinni og að sá veruleiki 

þurfi að skoðast í samhengi við umhverfi og aðstæður á hverjum stað (Ary, 

Jacobs, Razavieh og Sorenssen, 2006). 

Rannsóknin kallaði á að gögnum væri safnað með tvenns konar hætti. 

Annars vegar var um að ræða gögn sem marka ytri ramma skólastarfsins. 

Þau gögn eru einhliða texti opinberra skjala og var þeirra aflað með 

skjalagreiningu. Hins vegar er um gögn að ræða sem varða innri ramma 

skólastarfsins og var þeirra aflað með hálfstöðluðum viðtölum. Það snið 

eigindlegra rannsókna sem var valið er kennt við fyrirbærafræðina en hún 

leggur áherslu á reynslu og upplifun þátttakendanna ásamt því hvaða 

merkingu þeir leggja í þá reynslu (Ary o.fl., 2006). 
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3.2 Skjalagreining 

Að baki starfsemi skóla stendur fjöldi skjala sem rituð eru af ýmsum aðilum í 

margvíslegum tilgangi. Sum þessara skjala eru rituð af aðilum utan skólans 

og hafa gjarnan þann tilgang að stýra starfsemi hans eða að leggja einhvers 

konar mat á starfsemina. Önnur skjöl eru rituð af starfsfólki skólans. Þau eru 

einnig rituð í ýmsum tilgangi en mörg þeirra hafa þann tilgang að lýsa 

vinnuferlum, verklagi og áherslum skólans og gefa þeim einhvers konar 

réttlætingu eða réttmæti. 

Flick (2006) bendir á að ef rannsókn á að byggja á skjalagreiningu þarf 

rannsakandi að spyrja sig hvaðan skjölin eru sprottin, hver sé tilgangur 

þeirra, hver nýtir þau, hvaða skjöl skal nýta til greiningarinnar og einnig 

telur Flick að rannsakandi þurfi að spyrja sig úr hvaða félagslega samhengi 

skjölin eru sprottin. 

Skjalagreiningin í þessari rannsókn byggði á fyrrnefndu líkani Bergs 

(2003a) og náði til þeirra skjala sem afmarka ytri ramma skólastarfsins. Berg 

telur að með greiningu og samanburði á þessum skjölum megi öðlast aukinn 

skilning á svigrúmi skóla og starfsmanna hans til ákvarðana og athafna áður 

en innri rammar svigrúmsins eru teknir með í reikninginn. Þessum textum er 

ætlað að stýra starfsemi skóla og áherslum í ákveðna átt en þar sem þeir 

eru afsprengi pólitískra málamiðlana hættir þeim til að vera óljósir og 

jafnvel mótsagnakenndir. Það telur Berg opna fyrir ólíka túlkun þeirra sem 

eiga að yfirfæra textana yfir í kennslufræðilega framkvæmd í skólunum. 

Tilgangurinn með skjalagreiningu af þessu tagi er að veita góðan grunn fyrir 

slíka túlkun. Með því að safna textum úr ólíkum skjölum um sama efni á 

einn stað fæst gott yfirlit yfir það efni sem er til greiningar hverju sinni og 

hvort ónákvæmni eða ósamkvæmni gæti í þeim. 

Þau skjöl sem voru til greiningar í þessari rannsókn eru Lög um 

grunnskóla nr. 91 frá 2008, Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti frá 

2011 og Stefna og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur 2011. Berg (2003a) 

leggur til að greining textanna fari fram á þann veg að þeir séu flokkaðir í 

sex flokka eftir innihaldi þeirra. Hann bendir á að til einföldunar mætti 

fækka þeim niður í þrjá og var sú leið farin hér. Flokkarnir eru eftirfarandi: 

Markmið og sýn: Í þennan flokk fóru textar sem lýsa hugmyndafræðinni 

á bak við texta skjalanna og textar sem vísa til almennrar færni eða 

þekkingar. Dæmi um texta af þessum toga eru textar um jafnræði til náms, 

lýðræðisuppeldi og þess háttar. Dæmi um texta sem vísa til almennrar færni 
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væru til að mynda textar um færni í mannlegum samskiptum eða textar um 

færni í athöfnum daglegs lífs. 

Reglur: Í þennan flokk fóru textar sem eru bein fyrirmæli og einnig textar 

sem beint eða óbeint fjalla um tiltekið efni eða námsgreinar og hvernig 

kennslu í þeim skuli háttað. Dæmi um slíka texta væru textar sem skilyrða 

magn kennslu í námsfögum og textar sem skilyrða samþættingu 

námsgreina. 

Starfshættir og verklag: Í þennan flokk fóru textar sem fjalla um þá sýn 

sem birtist í skjalinu um hvernig starfsemi skóla skuli háttað frá degi til dags 

og hvernig hún skuli útfærð. Hér er verið að vísa til innra vinnulags og 

reksturs. Í þennan flokk fara einnig textar sem vísa í tengsl skólans við ytra 

umhverfi sitt. Dæmi um texta af þessum toga væru textar um að kennslan 

skuli einkennast af fjölbreyttum kennsluháttum og textar um tengsl heimila 

og skóla. 

3.3 Einstaklingsviðtöl 

Gagna um innri ramma svigrúms skóla til athafna var safnað með 

hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum. Með leyfi viðmælenda voru viðtölin 

hljóðrituð. Einkenni óstaðlaðra viðtala í sinni tærustu mynd eru þau að 

einungis umræðuefnið er gefið en enginn fyrirfram ákveðinn viðtalsrammi 

er nýttur í viðtalið. Viðtalið er samtal á milli rannsakanda og þátttakanda 

þar sem rannsakandi skýtur inn spurningum eftir því sem samtalið gefur 

tilefni til (Ary o.fl., 2006). Líkan Bergs gerir ráð fyrir að viðtölin séu af 

þessum toga enda eru þau talin henta vel þegar verið er að leita upplýsinga 

um sameiginlegan reynsluheim þátttakenda og upplifun þeirra af honum 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Helga Jónsdóttir (2003) bendir einnig á að ef 

enginn viðtalsrammi er til staðar eða ef hann er mjög opinn getur úrvinnsla 

gagna orðið tímafrek og flókin. Flick (2006) bendir einnig á að hætta sé á að 

ekki náist nægjanleg dýpt í samtalið eða að þær upplýsingar sem viðtölin 

veita séu ekki nægjanlega tengdar rannsóknarefninu.  

Í þessari rannsókn var settur upp viðtalsrammi til að tryggja að 

upplýsingar fengjust um þau svið starfsemi skóla sem eru talin vera helstu 

áhrifavaldar á svigrúm skóla til athafna. Leitast var við að hafa hann ekki of 

stífan svo hann hefti viðmælendur ekki í að tjá sig um upplifun sína af 

starfsháttum, samskiptum og viðhorfum á sínum vinnustað. Helga 

Jónsdóttir (2003) bendir á að rannsakandi þurfi að hafa í huga að hann 

hefur áhrif á samskiptin. Hann þarf að vera meðvitaður um eigin bakgrunn 

og afstöðu. Eðli viðtala af þessu tagi er að þau eru persónuleg. Rannsakandi 

þarf að gera sér grein fyrir þessu og leitast við að skapa gott andrúmsloft og 
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traust með þægilegri nánd og virkri hlustun. Rannsakandi þarf að stilla sig 

inn á bylgjulengd viðmælanda og láta hann finna að hann hefur 

raunverulegan áhuga á því sem hann hefur að segja. 

 Til að ná ofangreindum markmiðum fylgdu viðtölin þeirra forskrift sem 

Helga Jónsdóttir (2003) mælir með. Viðtölin hófust á opnum spurningum og 

þegar þörf krafði reyndi rannsakandi að dýpka áhugaverð atriði í frásögn 

viðmælenda. Spurningar sem hafa þann tilgang að afmarka ákveðin  atriði 

og beinar spurningar voru geymdar þar til í lok viðtalanna.  

Rannsakandi lauk viðtölunum síðan með því að draga saman það sem hafði 

komið fram til að gefa viðmælendum tækifæri á að bæta við eða leiðrétta. 

3.4 Val á þátttakendum 

Berg (2003a) telur að einstaklega erfitt sé að henda reiður á fyrirbærinu 

skólamenning og þar af leiðandi erfitt að þróa aðferð til greiningar á innri 

römmum skólastarfsins sem fangar óyggjandi hverjir þeir eru. Í þessari 

rannsókn var forskrift Bergs fylgt í vali á þátttakendum og viðtöl tekin við 

stjórnendur og kennara sem annað hvort í krafti formlegrar eða óformlegrar 

stöðu sinnar innan skólans hafa áhrif á starfshættina. Berg (2003a) telur að 

þar sem kennararnir eru ráðandi stétt innan skólans muni viðtöl við þá og 

stjórnendur gefa sterkar vísbendingar um hver sé ríkjandi menning innan 

hans og þar með hverjir innri rammar skólastarfsins eru.  

Helstu forsendur fyrir vali á þátttökuskóla var að hann væri í Reykjavík og 

að tengsl rannsakanda við hann séu eins lítil og mögulegt er. Það var í sjálfu 

sér ekki nauðsynlegt að skólinn væri í Reykjavík en rannsakandi þekkir vel til 

stefnu borgarinnar í menntamálum og lék forvitni á að vita hver upplifun 

kennara og stjórnenda skóla í borginni væri af henni.  

Val á einstaklingum til viðtals byggði á aðferð sem kölluð hefur verið 

veltiúrtak (e. snowball, chain eða network sampling) (Ary o.fl., 2006). Fyrst 

voru tekin viðtöl við stjórnendur og að loknu viðtali voru þeir beðnir um að 

benda á kennara sem þeir telja að hafi faglega vigt innan skólans og 

mótandi áhrif á starfsemi hans. Síðan voru tekin viðtöl við kennarana og 

sami háttur hafður á. Viðtöl voru tekin við þrjá af fjórum stjórnendum 

skólans og þrjá kennara. 

3.5 Greining og túlkun viðtala 

Úrvinnsla og túlkun viðtalanna fylgdi að nokkru leiti þeirri forskrift sem Berg 

(2003a) gefur í líkani sínu til að meta svigrúm skóla til athafna. Úrvinnslan 

fór fram á tvennan hátt. Annars vegar er um að ræða flokkun sem beinist 
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einungis að störfum kennara. Þessi flokkun hefur þann tilgang að rýna í störf 

þeirra og greina hvort þau einkennist af víðri eða þröngri fagmennsku.  

Þessa flokkun kallar Berg Greining á menningu 1 (s. Kulturanalys 1). Hins 

vegar er um að ræða flokkun sem beinist að fleiri atriðum í skólanum en 

störfum kennaranna og hefur þann tilgang að varpa ljósi á fleiri þætti í 

starfseminni sem hafa áhrif á svigrúm skólans til athafna. Þetta getur átt við 

um fjölmargt eins og andrúmsloft, tengsl við foreldra, tengsl við 

stjórnendur, aðstæður, tengsl við þjónustustofnanir og margt fleira. Þessa 

flokkun kallar Berg Greining á menningu 2 (s. Kulturanalys 2). 

 Sami háttur var hafður á við úrvinnslu gagnanna í Greiningu á menningu 

1 og 2. Greining, flokkun og túlkun gagnanna fór fram í þremur skrefum. Í 

skrefi eitt kynnti rannsakandi sér innihald viðtalanna til hlítar án þess að 

flokka þau niður á nokkurn hátt. Að loknu hverju viðtali skráði rannsakandi 

hjá sér eigin hugleiðingar um innihald viðtalanna og viðtalið var afritað 

orðrétt í textaskjal. 

Í skrefi tvö voru viðtölin flokkuð og kóðuð í þemu og skref þrjú fól í sér 

samantekt og túlkun.  Algengast er að rannsakandi flokki innihald viðtalanna 

niður í þemu sem spretta smátt og smátt af innihaldi þeirra. Stundum leggur 

rannsakandi upp með einhver grunnþemu sem hann dregur úr fræðilegum 

bakgrunni rannsóknarinnar (Ary o.fl., 2006). Í þessari rannsókn var sá háttur 

hafður á og að mestu byggt á þeim þemum sem Berg (2003a) notar í líkani 

sínu til að meta svigrúm skóla til athafna. Þeim möguleika var þó haldið 

opnum að bæta við þemum ef innihald viðtalanna gaf tilefni til. 

Í Greiningu á menningu 1 voru staðhæfingar viðmælenda flokkaðar undir 

eitt af þremur sviðum. Sviðin eru samvinna, undirbúningur og breytingar. 

Engin önnur flokkun var fyrirfram gefin heldur voru þemun listuð upp eftir 

því sem viðtölin gáfu tilefni til. Ef til dæmis komu fram staðhæfingar í 

viðtölunum um vinnuaðstæður var sú staðhæfing listuð upp undir einu af 

fyrrgreindum sviðum.  

Fyrsta sviðið hefur með samvinnu innan skólans að gera og túlkast með 

hliðsjón af hvort hún hneigist til einstaklingsbundinnar fagmennsku eða 

samvirkrar fagmennsku. Annar flokkurinn hefur með skipulag og 

undirbúning að gera og túlkast  með hliðsjón af hvort staðhæfingarnar 

hölluðust fremur að óbreyttum vinnubrögðum eða hvort þær bentu til vilja 

til breytinga. Þriðji flokkurinn hefur með breytingar að gera og túlkaðist 

með hliðsjón af hvort staðhæfingarnar hölluðust fremur að íhaldssemi eða 

sveigjanleika. Hér er verið að leita eftir hver séu megin einkenni 

fagmennskunnar innan skólans. Hvort hún sé þröng og ýti undir 

sundurgreiningu eða aðskilnað fagmannanna í stofnuninni eða hvort hún sé 



 

52 

víð, einkennist af samvinnu milli fagmannanna í stofnuninni og ýti undir 

þróun þar sem hver styður annan og lærir af öðrum. 

Í Greiningu á menningu 2 leggur Berg (2003a) til að staðhæfingar 

viðmælenda verði flokkaðar í sjö flokka. 

1. Staðhæfingar sem varða einhvern faghóp eða faghópa innan 

skólans. 

2. Staðhæfingar sem varða  skólann sem heild. 

3. Staðhæfingar sem varða  nemendur og foreldra. 

4. Staðhæfingar sem varða faghópa innan skólans og skólann sem 

heild. 

5. Staðhæfingar sem varða faghópa innan skólans og 

nemendur/foreldra. 

6. Staðhæfingar sem varða  nemendur og foreldra og skólann sem 

heild.  

7. Staðhæfingar sem varða faghópa innan skólans og skólann sem heild 

og nemendur og foreldra. 

Hvað staðhæfingarnar innan ofangreindra flokka sögðu um svigrúm 

skólans skoðaðist frá þremur sjónarhornum. Sjónarhorn á skólann sem 

fagstofnun, sjónarhorn á skólann sem skipulags- eða kerfisstofnun og 

sjónarhorn á skólann sem þvingunarstofnun. 

Fyrsta sjónarhornið er á skólann sem fagstofnun og á við um flokk eitt 

hér að ofan. Staðhæfingar í þeim flokki skoðuðust með hliðsjón af hvort 

starfsmenn vinni störf sín í anda einstaklingsbundinnar fagmennsku eða 

hvort þeir vinni þau frekar í anda samvirkrar fagmennsku. 

Annað sjónarhornið er á skólann  sem skipulags eða kerfisstofnun og á 

við um flokk tvö hér að ofan. Staðhæfingar í þeim flokki skoðuðust í ljósi 

þess hvort dagleg störf innan hans og skipulag þeirra einkennist af 

aðgreiningu eða samhæfingu. 

Þriðja sjónarhornið er á skólann sem þvingunarstofnun og vísar til 

nemenda og foreldra og stöðu þeirra innan skólans. Þetta sjónarhorn á við 

um flokk þrjú hér að ofan. Staða þeirra skoðaðist í ljósi þess hvort þeir séu 

hlutlausir áhorfendur, þátttakendur eða virkir samverkamenn. 

Undir flokka fjögur, fimm, og sex falla staðhæfingar sem fela í sér tvær 

víddir. Dæmi um slíka staðhæfingu væri staðhæfing sem fæli í sér einhverja 

vísun í skólann sem skipulags eða kerfisstofnun (flokkur tvö – skólinn sem 
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heild) og vísun í skólann sem fagstofnun (flokkur eitt – faghópur eða hópar í 

skólanum). Þessar staðhæfingar hafa fjóra túlkunarmöguleika eins og sjá má 

í töflu 1. Í reit I flokkast staðhæfingar sem benda til að starfsmenn vinni 

störf sín af einstaklingsbundinni fagmennsku og vinnulag eða skipulag á 

vinnustaðnum sem heild einkennist af aðgreiningu. Í reit II flokkast 

staðhæfingar sem benda til samvirkar fagmennsku en aðgreinandi 

vinnulags. Í reit III flokkast staðhæfingar sem benda til 

einstaklingsbundinnar fagmennsku en samhæfandi vinnulags eða 

vinnuskipulags. Í reit IV flokkuðust þá staðhæfingar sem bentu til samvirkrar 

fagmennsku og samhæfandi vinnulags eða vinnuskipulags í stofnuninni sem 

heild. 

Í flokk sjö falla staðhæfingar þar sem öll þrjú sjónarhornin úr flokkum 

eitt, tvö og þrjú eru nefnd í sömu staðhæfingunni. 

Tafla 1. Fjórir túlkunarmöguleikar staðhæfinga sem fela í sér tvær víddir  

(Berg, 2003a, bls. 312) 

Skólinn sem skipulags- eða 

kerfisstofnun 

Skólinn sem fagstofnun 

Einstaklingsb. fagm. Samvirk fagm. 

Aðgreinandi I II 

Samhæfandi III IV 

 

Til nánari útskýringar skulum við skoða tvö dæmi um staðhæfingar sem 

fengnar eru úr viðtölum hjá Berg og falla í þann flokk sem tafla 1 tekur til.  

,,Þegar fyrri skólastjóri kynnti nýjungar mættu þær alltaf 

andstöðu. Sumt af því sem hann innleiddi var til bóta eins og til 

dæmis tilkynningakerfið. Til þessa hefur skaðinn af þessu verið 

lítill.“ (Berg, 2003a, bls. 306). 

Þessi staðhæfing myndi flokkast í reit III. Viðmælandi nefnir viðleitni 

skólastjóra til að samhæfa skólann sem heild með því að innleiða einhvers 

konar tilkynningakerfi en jafnframt nefnir viðmælandi að andstaða hafi 

verið við þetta sem bendir til að starfsmenn hallist að einstaklingsbundinni 

fagmennsku. 
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,,Við tungumálakennararnir erum sérstakur hópur. Við vinnum 

ekki saman og erum frekar einangruð frá öðru starfi í 

skólanum. Yfir það heila þá erum við ánægð með þetta.“ (Berg, 

2003a, bls. 304). 

Seinni staðhæfingin myndi flokkast í reit I þar sem viðmælandi lýsir 

starfsháttum eins faghóps í skólanum sem vinnur ekki saman að því fagi 

sem hópurinn kennir né heldur tekur hópurinn þátt í annarri samvinnu 

innan skólans. 

3.6 Framkvæmd rannsóknar – ýmis atriði 

Heimild til að framkvæma rannsókn í þeim skóla sem valinn var fengin hjá 

deildarstjóra grunnskóladeildar skóla- og frístundasviðs. Viðmælendur voru 

beðnir um að undirrita yfirlýsingu um samþykki sitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni (Sjá samþykkiseyðublað í viðauka). Að lokinni rannsókn var 

samþykkiseyðublaðinu eytt ásamt öðrum rannsóknargögnum. 

Rannsóknin tók einungis til eins skóla og niðurstöðurnar byggðu á 

tiltölulega fáum viðtölum. Í viðtölunum lýstu viðmælendur upplifun sinni af 

skólanum sem vinnustað. Af ýmsum ástæðum geta þessar upplýsingar verið 

viðkvæmar og jafnvel komið sér illa fyrir viðmælendur ef þær væru 

rekjanlegar til hans. Þetta á til dæmis við um ef þær fólu í sér gagnrýni á 

starfshætti vinnufélaganna. Af þessum sökum var þess gætt sérstaklega í 

ritun niðurstöðukaflans að tryggja órekjanleika staðhæfinganna. Einungis er 

vitnað til viðmælenda sem vm 1, vm 2,  vm 3 o.s.frv. Skólinn fékk nafnið 

Brautarlækjarskóli sem er ekki hans rétta nafn. 

Til að gefa viðmælendum kost á að draga til baka, útskýra nánar eða 

bæta við upplýsingum sem koma fram í viðtalinu lauk rannsakandi hverju 

viðtali með stuttri samantekt og viðmælanda gefinn kostur á að bæta við. 

Einnig fengu viðmælendur þær staðhæfingar sem hafðar eru eftir þeim í 

rannsóknarskýrslunni sendar og þeim aftur gefinn kostur á að gera 

athugasemdir.   

Áreiðanleiki (e. credibility) eigindlegrar rannsóknar byggir mjög á að 

hægt sé að treysta því að niðurstöður hennar séu trúverðugar. Til að tryggja 

áreiðanleika rannsóknar er mikilvægt að rannsakandi vandi til verka í 

rannsóknarferlinu öllu (Ary o.fl.,  2006).  Í þessari rannsókn fylgdi 

rannsakandi viðurkenndum aðferðum í eigindlegum rannsóknum. 

Framkvæmdaferli rannsóknar var skráð niður og þess gætt að samræmi 

væri í skráningum þannig að það væri skýrt hvað kemur frá rannsakanda og 

hvað frá viðmælanda.  
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Flick (2006) nefnir nokkur atriði sem mikilvægt er að hafa í huga til að 

efla trúverðugleika rannsóknar. Eitt af þeim atriðum eru tengsl rannsakanda 

við rannsóknarvettvang og rannsóknarefni. Í þessari rannsókn þurfti 

rannsakandi sérstaklega að huga að þessu því á tuttugu ára ferli við 

grunnskóla sveitafélagsins hefur hann óneitanlega bæði myndað tengsl við 

starfsfólk innan grunnskóla borgarinnar og þróað með sér skoðun á 

svigrúmi því sem skólar hafa til þróunarstarfa. Tengsl rannsakanda við 

starfsfólk innan skóla eru mismikil og valinn var skóli þar sem tengslin eru 

lítil. Rannsakandi gætti þess einnig að viðra ekki eigin skoðanir og 

hugmyndir í viðtölunum. Rannsakandi þurfti einnig að hafa í huga að 

aðstæður þar sem viðtalið fór fram gat haft áhrif á viðmælanda og litað svör 

hans. Flick (2006) bendir einnig á að staðfesting viðmælanda á innihaldi 

viðtals eftir að því er lokið auki trúverðugleika rannsóknar.  

Rétt er að hafa í huga að yfirfærslugildi rannsóknarinnar er afar 

takmarkað hvað niðurstöður hennar varðar. Þær eru einungis lýsandi fyrir 

þann skóla sem er viðfangsefni þessarar rannsóknar. Aðferðafræðinni 

mætti hins vegar beita við greiningu á öðrum skólum eða jafnvel öðrum 

stofnunum. 
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum sem hér fer á eftir er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Niðurstöðurnar voru fengnar með tvennum hætti. Annars vegar með því að 

bera saman lykiltexta í þeim opinberu skjölum sem marka rammann utan 

um skólastarfið. Þau opinberu skjöl sem hér um ræðir eru Lög um 

grunnskóla nr. 91 frá 2008, Almennur hluti aðalnámskrár frá árinu 2011 og 

Stefna og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur frá 2011. Einnig voru 

niðurstöðurnar fengnar með viðtölum við þrjá skólastjórnendur og þrjá 

kennara sem allir starfa við Brautarlækjarskóla í Reykjavík.  

 Kaflanum er skipt í sex undirkafla þar sem þrír þeirra fjalla um 

niðurstöður skjalagreiningarinnar og þrír þeirra fjalla um niðurstöður 

viðtala. Kaflaskipting þeirra kafla sem fjalla um niðurstöður 

viðtalagreiningarinnar fylgir nokkurn veginn þeirri flokkun sem 

greiningarlíkan Bergs leggur til. Kaflinn um kennara og störf þeirra skiptist í 

þrjá undirkafla í samræmi við Greiningu á menningu 1. Kaflarnir um skólann 

sem heild og tengsl skólans við nemendur og foreldra skiptast í undirkafla 

sem hver um sig fjallar um niðurstöður valinna atriða í innra starfi skólans. 

Hver undirkafli hefst á stuttri útlistun á hvaða upplýsingum var verið að 

leita eftir í gögnunum og heyra undir þann lið greiningarinnar sem kaflinn 

fjallar um. 

4.1  Markmið og sýn í opinberum skjölum 

Að baki þeirra þriggja texta sem marka ytri ramma grunnskólanna í 

Reykjavík er einhver sýn á grunngildin sem skólastarfið skal byggja á. 

Greiningin á textunum hefst á því að skoða hvort textarnir deili sömu sýn á 

grunngildin. Hér er verið að leita eftir textum um hlutverk skóla og hvaða 

kröfur hin opinberu skjöl gera til grunnskóla um þjálfun nemenda í almennri 

færni og athöfnum daglegs lífs. 

Í lögum um grunnskóla segir: ,,Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við 

heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 

2.gr). Kjarninn í þessari grein laganna er að hlutverk grunnskólans er 

tvíþætt. Annars vegar hlutverk gagnvart einstaklingnum, hins vegar hlutverk 

gagnvart samfélaginu. Þetta tvíþætta hlutverk er síðan áréttað í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) þar sem segir: ,,Markmið grunnskóla er 
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samkvæmt lögum tvíþætt. Annars vegar almenn menntun sem stuðlar að 

alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi 

og hins vegar það hlutverk að búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu 

og frekara nám.“ (bls. 25). Báðir textarnir leggja áherslu á að skólastarf skuli 

grundvallast á lýðræðislegum gildum, jafnræði, jafnrétti og þörfum 

nemenda. Þetta sama gildismat er einnig grunntónninn í Stefnu og 

starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur eins og kemur fram í eftirfarandi 

textum: ,,Einstaklingsmiðað nám og markviss samvinna tryggir að komið sé 

til móts við þarfir, áhuga og námsstíl nemenda.“ (Menntasvið Reykjavíkur, 

2011, bls. 7). ,,Allt skólastarf grundvallast á lýðræðislegum gildum, jafnræði 

og jafnrétti.“ (Menntasvið Reykjavíkur, 2011, bls. 8). 

 Þegar textarnir eru skoðaðir með tilliti til hvaða kröfur þeir gera til 

grunnskóla um þjálfun almennrar hæfni kemur eftirfarandi í ljós. Lög um 

grunnskóla leggja áherslu á ábyrgð og hæfni nemenda til sjálfstæðrar 

hugsunar, frumkvæðis og samstarfs, skilnings á íslensku og íslensku 

samfélagi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 2.gr.) en stýra ekki vali 

grunnskóla á efni og inntaki náms á annan hátt en að vísa til aðalnámskrár 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 24. gr.). 

Aðalnámskrá setur fram sex grunnþætti sem ætlast er til að efnisval og 

inntak náms og kennslu taki mið af. Þessir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Grunnþættirnir eru samfélagslega miðaðir  og  miða að því að skólarnir 

stuðli að því að nemendur vaxi upp sem heilbrigðir og hæfir einstaklingar til 

virkar þátttöku í samfélaginu og áframhaldandi þróun þess. (Aðalnámskrá 

grunnskóla – almennur hluti, 2010, bls. 11 - 12). 

Það verður ekki séð að textar Stefnu og starfsáætlunar Menntasviðs 

Reykjavíkur taki einhvern annan sveig hvað varðar inntak náms og 

grunnhæfni þá sem skólar eiga að veita nemendum. Þar er einnig áhersla á 

almennan þroska og hæfni áberandi (Stefna og starfsáætlun Menntasviðs 

Reykjavíkur 2011, bls. 7), læsi í víðum skilningi og áhersla  á 

umhverfismennt, sköpun og jafnrétti  eru einnig áberandi í textanum 

(Stefna og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur 2011, bls. 10 – 11). 

Það verður vart hægt að túlka texta skjalanna um almenna færni á þann 

veg að þeir þrengi á einhvern hátt að svigrúmi grunnskóla til ákvarðana og 

athafna vegna þess hversu almenns eðlis þeir eru. Það er samhljómur í 

þessum skjölum hvað þetta varðar. Einnig er nokkuð góður samhljómur í 

skjölunum um hlutverk grunnskóla en hann er þó ekki alger. Í tvennu má 

greina áherslumun. Hið fyrra er að í 2. gr. laga um grunnskóla segir að 

skólastarf skuli meðal annars mótast af kristilegri arfleifð íslenskrar 



 

59 

menningar en í Stefnu og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur stendur 

ekkert um þetta. Hér má velta upp þeirri spurningu hvort skýringin liggi í 

ólíkum sjónarmiðum ríkis og samfélags hvað þetta varðar og hvort þessi 

texti sé í lögunum vegna pólitískra málamiðlana. Hið seinna er að lög um 

grunnskóla og aðalnámskrá leggja meiri þunga í hlutverk skóla fyrir 

atvinnulíf en Stefna og starfsáætlun Menntasviðs.   

4.2 Starfshættir og verklag 

Að baki þeim skjölum sem hér eru til greiningar er einhver hugmyndafræði 

eða sýn á hvað skuli einkenna starfshættina í skólum. Hér er verið að leita 

eftir textum sem segja ekki endilega til um hvernig eigi að gera hlutina 

heldur eru tilmæli eða ábendingar um hvað sé æskilegt að einkenni 

starfshætti og verklag í skólum. 

Grunnhugmyndafræðin í þeim skjölunum sem marka ytri ramma skólans 

er sú að skólinn eigi að starfa í anda skóla án aðgreiningar og að skipulag 

náms og kennslu þurfi að vera með þeim hætti að skólinn geti mætt ólíkum 

þörfum nemenda. Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti (2011, bls. 

55) kemur fram að til að gera skólum kleift að mæta ólíkum þörfum 

nemenda hafi þurft að auka svigrúm og sveigjanleika og einnig samfellu milli 

skólastiga og það hafi einmitt verið eitt af meginmarkmiðum þeirrar 

menntastefnu sem var mótuð með lögunum frá 2008.   

Þessi markmið um sveigjanleika birtast í 25. gr., 26. gr., og 28. gr. 

laganna. Í 25. gr. laganna er kveðið á um að nemendur eigi að eiga þess kost 

að uppfylla námsmarkmið einstaka námsgreina og námssviða með ólíkum 

hætti. Í 26. gr. laganna er skólum gert að skipuleggja nám og kennslu þannig 

að nemendur hafa allt frá upphafi skólagöngu val í námi sínu.  

Lög um grunnskóla reyna í litlum mæli að stýra kennsluháttum kennara á 

annan hátt en 17. grein laganna gerir. Samkvæmt henni er skólum skylt að 

mæta þörfum allra nemenda án aðgreiningar (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008, 17. gr.). Það er ekki heldur hægt að segja að almennur hluti 

aðalnámskrár sé mjög stýrandi hvað kennsluhætti varðar. Aðalnámskrá 

leggur áherslu á fjölbreytni og einstaklingsmiðun en vísar síðan til faglegrar 

ábyrgðar kennara á vali á kennsluaðferðum. Eftirfarandi texti lýsir í 

hnotskurn áherslum aðalnámskrár: 

Í skóla án aðgreiningar á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum. Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja 

árangursríkustu leiðirnar til að ná sem bestum árangri í 

samræmi við hæfniviðmið sem stefnt er að hverju sinni. Við val 
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á kennsluaðferðum og vinnubrögðum ber að taka tillit til 

aldurs, þroska og getu nemenda sem í hlut eiga og eðlis 

viðfangsefnisins. Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum og 

stöðu einstaka nemanda í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á 

árangri. (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 

35). 

Námsmat verður vart slitið úr samhengi við kennsluna. Í grein 27 í 

gunnskólalögum er fjallað almennt um námsmat og  rétt foreldra og 

nemenda til að fá upplýsingar um námsmat og forsendur matsins en vísar til 

aðalnámskrár um nánari útfærslu. Í aðalnámskrá kemur fram að 

námsmatinu er ekki ætlað að vera stýrandi á kennsluhætti. Aðalnámskrá 

setur í raun sömu kröfur í námsmati og kennsluháttum. Að það sé fjölbreytt 

og síðan að það sé í samræmi við kennsluhættina. Þetta má sjá í eftirfarandi 

texta: 

Form námsmatsverkefna þarf að vera fjölbreytt og í samræmi 

við kennslutilhögun og höfða til sem flestra matsþátta. Þannig 

skal meta munnleg verkefni, verkleg og skrifleg, myndræn, 

stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri athuganir, 

einstaklingsverkefni og hópverkefni, verkefni sem unnin eru á 

afmörkuðum tíma og óafmörkuðum og próf af ýmsu tagi. 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 42). 

Að ofangreindum texta má ráða að ríkjandi viðhorf ríkisins séu að 

kennarar eigi að hafa faglegt sjálfstæði til að velja þær kennsluaðferðir sem 

best henta hverju sinni að því gefnu að þarfir nemenda stýri valinu og að 

aðferðirnar séu vænlegar til að nemandinn nái þeim hæfnimarkmiðum sem 

aðalnámskrá setur fram. Í aðalnámskrá má samt sem áður finna texta sem 

hafa þann tilgang að stýra kennslunni í ákveðinn farveg. Sérstaklega er bent 

á leik sem kennsluaðferð (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, 

bls. 27) og einnig er bent á samþættingu námsgreina sem æskilega leið 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 35).  

Almennur hluti aðalnámskrár grunnskóla heldur einnig möguleikum til 

efnisvals og áherslu í námi opnum en þar segir; ,,Námsgreinar eru 

mikilvægur hluti skólastarfs en ekki markmið í sjálfu sér. Það er ekki 

hlutverk skóla að kenna námsgreinar heldur að mennta nemendur og koma 

hverjum og einum til nokkurs þroska.“ (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur 

hluti, 2010, bls. 37).  
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Ef horft er til grunnskólalaga og aðalnámskrár og hvað textar þeirra segja 

um framgöngu starfsfólks þá segir í 12. gr. laganna að starfsfólk skuli rækja 

starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Hvað felst í því að rækja 

starfið af fagmennsku er ekki skilgreint sérstaklega en í greininni er kveðið á 

um að skólar skuli móta endurmenntunaráætlun  sem tekur mið af 

áherslum skólans og sveitafélaga. Lögin gera jafnframt ráð fyrir að skólar 

leggi kerfisbundið mat á innra starf sitt, sæti ytra mati og bregðist við 

niðurstöðum með umbótum. 

Texti aðalnámskrár skilgreinir eilítið nánar en lögin hvað felst í hugtakinu 

fagmennska kennara. Þar segir: ,,Gæði menntunar og árangur skólakerfisins 

byggir á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum. 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins.“ (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 

2011, bls. 9) og ,,Kennarar vinna í samráði við skólastjórnendur að þróun 

skólanámskrár í samræmi við aðstæður og sérstaka áherslu á hverju 

skólastigi. Það er á ábyrgð kennara að útfæra á faglegan hátt í kennslu sinni 

og öðru skólastarfi fyrirmæli menntalaga og þá stefnu sem birtist í 

aðalnámskrá.“ (Aðalnámskrá grunnskóla –  almennur hluti, 2011, bls. 10). 

Af ofangreindu er augljóst að lög og aðalnámskrá viðurkenna 

kennastéttina sem fagstétt og að starfið geri ákveðnar kröfur um 

sérþekkingu. Aðalnámskrá gerir kröfur til kennara um að þeir fylgist með 

takti breytinga í samfélaginu og aðlagi starfsemi skólanna að þeim 

breytingum.  Í ljósi þessa gerir aðalnámskrá einnig ráð fyrir að kennarar séu 

virkir samverkamenn, við gerð námskrár skóla (Aðalnámskrá grunnskóla – 

almennur hluti, 2011, bls. 10), í innra mati á gæðum starfseminnar 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 21) og umbótum á 

henni (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls.46). 

Aðalnámskrá leggur einnig línurnar um hvernig þróunarstarf í skólum 

geti verið farsælt og tiltekur samstarf allra aðila sem lykilatriði í þeim 

efnum. Starfið þurfi að vera í stöðugri endurskoðun og þróunarstarfið þarf 

að lúta faglegri forystu og leiðsögn (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur 

hluti, 2011, bls. 46 - 47). 

Í lögum um grunnskóla og aðalnámskrá er einnig mikil áhersla lögð á 

víðtækt samráð skóla og foreldra. Allt frá samráði um námslegar og 

félagslegar þarfir einstaka nemanda til samráðs um ákvarðanir sem varða 

stefnu og starfsáætlun skólans. Í ýmsum greinum gildandi laga um 

grunnskóla er skýrt kveðið á um að skólinn og starfsfólk hans beri að eiga 

frumkvæði að samstarfinu. Strax í annari grein laganna segir: ,,Grunnskóli 

skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði að 
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tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda.“ Lög um 

grunnskóla skylda skóla einnig til samstarfs við nemendur. Í 13. grein 

laganna er ákvæði um rétt nemenda til að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri varðandi námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs 

og aðrar ákvarðanir sem snerta þá (Lög um grunnskóla nr. 91/2008.). Lögin 

kveða einnig á um skyldu skóla til að upplýsa og útskýra fyrir nemendum og 

foreldrum um námslega stöðu nemenda (27. gr.) og þau kveða einnig á um 

skyldu skóla og foreldra að hafa samstarf um þætti sem varða skólabrag. 

Hér er verið að vísa í þætti eins og hegðun og líðan (30 gr.). 

 Í almennum hluta aðalnámskrár er skylda skólastjóra og kennara til að 

auka hlutdeild foreldra í skólastarfinu og stuðla að virku samstarfi sem fer 

fram á jafnréttisgrundvelli áréttuð. Að baki þessum áherslum eru þau rök að 

aukin hlutdeild foreldra í skólastarfinu stuðli að betri námsárangri og bættri 

líðan nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 24 og 

33). 

 Textar Stefnu og starfsáætlunar Menntasviðs 2011 eru heldur knappari 

og settir fram með öðrum hætti en textar grunnskólalaga og aðalnámskrár. 

Þeir eru gjarnan settir fram sem lýsing á einkennum framtíðarskólans og 

þeim skrefum sem tekin verða að hálfu Menntasviðs til að fleyta 

grunnskólum borgarinnar í átt að þeim markmiðum sem í sýninni felst. Það 

er samhljómur í þeirri sýn sem birtist í lýsingu Stefnu og starfsáætlunar 

Menntasviðs 2011 á framtíðarskólanum og sýn grunnskólalaga og 

aðalnámskrár á hvað sé æskilegast að einkenni starfshætti og verklag í 

skólum. Á undanförnum árum hefur Menntasvið lagt mikla áherslu á að 

skólar mæti ólíkum þörfum nemenda. Þessi áhersla hefur verið kynnt undir 

heitinu einstaklingsmiðað nám. Þessi kennslufræðilega áhersla er enn 

kjarninn í menntastefnu Menntasviðs samkvæmt Stefnu og starfsáætlun 

Menntasviðs 2011 (bls. 7). Textar starfsáætlunarinnar reyna ekki að stýra 

vali skóla á kennsluaðferðum með afgerandi hætti en eins og í aðalnámskrá 

er fjölbreytni lykilorðið (Menntasvið Reykjavíkur, 2011, bls. 10). 

Í Stefnu og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur 2011 fer lítið fyrir 

textum þar sem reynt er að stýra skipulagi náms og kennslu innan skóla en 

þar er þó að finna eftirfarandi texta. 

Á næstu fjórum árum ætlar menntaráð að ryðja úr vegi 

hefðbundnum skilum á milli skóla og skólastiga og vinna 

markvisst að því að samþætta skóla og frístundastarf. Í 

skipulagi skóladagsins verður litið til aukinnar samkennslu og 

hreyfanleika fagkennara og frístundafræðinga milli skóla og 
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betri nýtingar á húsnæði og fjármagni með tilliti til samreksturs 

og sameiningar stofnanna sem koma að lærdómsumhverfi 

barna. Áfram skal haldið með tilraunir á ólíkum 

rekstrarformum, líkt og í Dalskóla (Menntasvið Reykjavíkur, 

2011, bls. 12). 

Stefna og starfsáætlun Menntasviðs hefur ekki heldur mörg orð um 

fagmennsku kennara. Þar segir einungis að skólastarfið einkennist af 

gæðum og fagmennsku og að í skólum sé virkt sjálfsmat og stöðugt unnið 

að þróun kennsluhátta (Menntasvið Reykjavíkur, 2011, bls. 8). 

Stefna og starfsáætlun Menntasviðs 2011 leggur rétt eins og lög um 

grunnskóla og aðalnámskrá áherslu á mikilvægi samstarfs foreldra og skóla 

(Menntasvið Reykjavíkur, 2011, bls. 8) og boðar að slagkraftur verði settur í 

að efla samstarf við foreldra á næstu fjórum árum (Menntasvið Reykjavíkur, 

2011, bls. 10). 

Svigrúmið sem skólar hafa gagnvart opinberum ákvæðum til að móta 

starfshætti og kennsluhætti virðist vera töluvert. Ljóst er þó að skólum er 

ætlað að skapa fjölbreytni og þar af leiðandi er þeim ekki ætlað að 

skipuleggja starfsemina og kennsluhættina með þeim hætti að þeir séu 

einhæfir og ósveigjanlegir. Eins gera ákvæði skjalanna ákveðnar kröfur um 

samráð bæði innan stofnunar og við foreldra og nemendur um meginatriðin 

í skólastarfinu og þróun þess. Lög um grunnskóla og aðalnámskrá virðast líta 

svo á að fagmennska kennara eigi að veita þeim faglegt svigrúm sem leggur 

jafnframt þá ábyrgð á þeirra herðar að taka virkan þátt í mótun 

skólanámskrár og aðlögun kennsluhátta að þörfum nemenda. Stefna og 

starfsáætlun Menntasviðs er fáorð um fagmennsku kennara og af þeim 

sökum er erfitt að draga einhverjar ályktanir um sýn hennar á faglegt 

svigrúm kennara. 

4.3 Reglur og fyrirmæli 

Hluti texta grunnskólalaga, aðalnámskrár og skólastefnu borgarinnar eru 

reglur og fyrirmæli um ýmsa þætti í starfsemi grunnskóla. Þessum textum er 

ætlað að stýra skólastarfinu í átt að sýn textanna á æskilega starfshætti og 

verklag í skólum. Hér er verið að leita eftir textum sem beinlínis skylda skóla 

til ákveðinna verka og skipulags. 

Ef fyrst er horft til þeirra ákvæða laganna sem eru bein fyrirmæli um 

skipulagningu og inntak náms og kennslu þá kveður 28. grein laganna á um 

lágmark vikulegs kennslutíma í árgöngum en nánari útfærsla kennslutímans 

er lögð í hendur skólastjórans. Í 26. grein laganna er þrengt eilítið að 
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möguleikum skólastjóra til útfærslu vegna þess að hún ætlar skólum að 

skipuleggja kennslutímann með þeim hætti að nemendur hafi frá upphafi 

skólagöngu sinnar val í námi sínu og tilgreinir að val í unglingadeildum skuli 

vera allt að fimmtungur námstímans. Í aðalnámskrá eru sett fram viðmið 

um vægi hverrar námsgreinar eða námssviðs í viðmiðunarstundaskrá en þar 

er  sveigjanleiki skóla til að skipuleggja vikulega stundaskrá nemenda 

áréttaður (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 38 - 39). 

Hvað inntak námsins og og efnisval varðar leggja lög um grunnskóla 

áherslu á ábyrgð og hæfni nemenda til sjálfstæðrar hugsunar, frumkvæðis 

og samstarfs, skilnings á íslensku og íslensku samfélagi (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008, 2.gr.) en stýra ekki vali grunnskóla á efni og inntaki náms á 

annan hátt en að vísa til aðalnámskrár (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 24. 

gr.). 

Í almennum hluta aðalnámskrár fer lítið fyrir textum sem reyna að stýra 

efnistökum og inntaki náms inn á ákveðin svið utan þeirra texta sem eru 

almenns eðlis og vísa til almennrar grunnhæfni. Þó eru þrjú svið sem eru 

nefnd sérstaklega en þau eru íslenskukunnátta, færni í notkun tæknimiðla 

og hæfni í nýtingu umhverfis og náttúru og hér er útikennsla tilgreind sem 

leið til þess (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 26 - 28). 

Áður hefur komið fram að almennur hluti aðalnámskrár grunnskóla 

heldur möguleikum til efnisvals og áherslu í námi opnum en vísar síðan 

áfram í sérstaka kafla námskrárinnar um einstakar námsgreinar og 

námssvið. Þessir kaflar eru enn óútgefnir og þar af leiðandi er óljóst hvort 

þeir muni þrengja svigrúm skólanna umfram þau almennu viðmið sem 

birtast í grunnþáttunum sex.  

Í Stefnu og starfsáætlun Menntasviðs 2011 má finna nokkur atriði sem 

varða efnisval sem Menntasvið ætlar skólum borgarinnar að leggja sérstaka 

áherslu á næstu árin. Þessi atriði eru lestur en skólum er ætlað að skila 

lestrarstefnu til þriggja ára, menning og listir en skólum er ætlað að móta 

sér menningarstefnu og skólum er ætlað að gera umhverfismennt hátt 

undir höfði (Menntasvið Reykjavíkur, 2011, bls. 7 – 8 og 13).  

Í öllum skjölum sem marka ytri ramma grunnskólanna í Reykjavík er mikil 

áhersla lögð á víðtækt samráð skóla og foreldra. Allt frá samráði um 

námslegar og félagslegar þarfir einstaka nemanda til samráðs um 

ákvarðanir sem varða stefnu og starfsáætlun skólans. 

Í ýmsum greinum gildandi laga um grunnskóla er skýrt kveðið á um að 

skólinn og starfsfólk hans beri að eiga frumkvæði að samstarfinu. Strax í 

annari grein laganna segir: ,,Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi 

heimilis og skóla með það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, 
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almenna velferð og öryggi nemenda.“ Í  8. grein laganna kemur fram að 

skólastjórinn er ábyrgur fyrir stofnun skólaráðs, í 9. grein er hann gerður 

ábyrgur fyrir stofnun foreldrafélags og í 10. greininni er hann gerður 

ábyrgur fyrir stofnun nemendafélags. Lög um grunnskóla skylda skóla einnig 

til samstarfs við nemendur. Í 8. grein laganna sem fjallað er um skólaráð er 

gert ráð fyrir setu nemenda í ráðinu og í 13. grein laganna er ákvæði um rétt 

nemenda til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi 

námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir 

sem snerta þá (Lög um grunnskóla nr. 91/2008.). Þau atriði sem hér hafa 

verið nefnd hafa með samráð um stjórn skólans að gera en lögin kveða 

einnig á um skyldu skóla til að upplýsa og útskýra fyrir nemendum og 

foreldrum um námslega stöðu nemenda (27. gr.) og þau kveða einnig á um 

skyldu skóla og foreldra að hafa samstarf um þætti sem varða skólagbrag. 

Hér er verið að vísa í þætti eins og hegðun og líðan (30 gr.). 

 Í almennum hluta aðalnámskrár er skylda skólastjóra og kennara til að 

auka hlutdeild foreldra í skólastarfinu og stuðla að virku samstarfi sem fer 

fram á jafnréttisgrundvelli áréttuð. Að baki þessum áherslum eru þau rök að 

aukin hlutdeild foreldra í skólastarfinu stuðli að betri námsárangri og bættri 

líðan nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 24 og 

33). 

Stefna og starfsáætlun Menntasviðs 2011 er fullkomlega samhljóma 

lögum um grunnskóla frá 2008 og aðalnámskrá frá 2011 um mikilvægi 

samstarfs foreldra og skóla (Menntasvið Reykjavíkur, 2011, bls. 8) og boðar 

að slagkraftur verði settur í að efla samstarf við foreldra á næstu fjórum 

árum (Menntasvið Reykjavíkur, 2011, bls. 10). 

Ef tekið er mið af almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla og Stefnu 

og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur 2011 virðist svigrúm skólanna til 

ákvarðana um inntak náms vera nokkuð mikið. Hversu mikið það er 

gagnvart hverri námsgrein fyrir sig á eftir að koma í ljós. Einnig er óljóst 

hvert  svigrúmið er gagnvart Stefnu og starfsáætlun Menntasviðs 

Reykjavíkur er vegna þess að það er töluvert háð því hvernig sviðið fylgir 

eftir þeim áhersluatriðum sem fram koma í starfsáætluninni. Í henni kemur 

til dæmis fram að farið verði í aðgerðir á næstu árum til að efla starf 

skólanna í ýmsum þeim málum sem sviðið vill leggja áherslu á en óljóst er í 

hverju þau skref felast og hversu stýrandi þau verða fyrir skólanna. 

Hvort ákvæði í lögum og aðalnámskrá um samráð og samstarf við 

foreldra og boð Menntasviðs um sérstakt átak í samstarfi foreldra og skóla 

hafi einhver áhrif á svigrúm skóla til að taka ákvarðanir um eigin mál er 
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auðvitað spurning um hvernig samstarfið gengur í hverjum skóla fyrir sig og 

hvernig átak um eflingu foreldrasamstarf verður framkvæmt.  

Almennt um svigrúm skóla til athafna þegar einungis er horft til texta 

þeirra þriggja skjala sem marka ytri ramma skólans verður ekki annað séð 

en að þau veiti skólum vítt svigrúm. Þess ber þó að geta að textar skjalanna 

einir og sér segja ef til vill ekki mikið um hvaða áhrif þau hafa í raunheimi 

skólanna. Það hlýtur að vera háð hvernig þau eru túlkuð af þeim sem eftir 

þeim vinna og hvernig ákvæðum þeirra er fylgt eftir af yfirvöldum. Í næstu 

köflum verður fjallað nánar um þetta ásamt áhrifum innra starfsins á 

svigrúmið með hliðsjón af niðurstöðum viðtala við stjórnendur og kennara 

Brautarlækjarskóla í Reykjavík. 

4.4 Kennarar 

Í kaflanum sem hér fer á eftir er leitað eftir staðhæfingum úr viðtölunum 

sem varpa ljósi á hvað einkenni störf og starfshætti kennara 

Brautarlækjarskóla. Hér er leitað eftir hvort pendúllinn sveiflist í átt til 

framfarasinnaðrar hugsunar, framþróunar og sveigjanleika eða hvort hann 

sveiflist fremur í átt að hugsun sem er bundin við núið og íhaldsemi. 

Hugtökunum samvirk fagmennska og einstaklingsbundin fagmennska er 

beitt við greiningu niðurstaðna. Á þeim enda kvarðans sem bendir til meira 

svigrúms er samvirk fagmennska en á hinum enda kvarðans sem bendir til 

minna svigrúms er einstaklingsbundin fagmennska. 

 Við greiningu og flokkun þeirra staðhæfinga sem vörðuðu störf og 

starfshætti kennaranna kemur í ljós að heldur fleiri staðhæfingar eða 54 

þeirra hölluðust að samvirkri fagmennsku en 34 þeirra að 

einstaklingsbundinni fagmennsku. Ellefu staðhæfingar voru flokkaðar sem 

hlutlausar vegna þess að ekki var unnt að túlka þær á annan hvorn veginn. 

Rétt er að benda á að þessi niðurstaða segir ekki til um hvort starfshættir 

kennaranna almennt í skólanum hallist almennt að samvirkri fagmennsku 

vegna þess að margar staðhæfinganna lýsa viðhorfum en ekki endilega 

raunveruleikanum. Skoðum þetta nánar. 

4.4.1  Samvinna 

Viðmælendur lýstu samvinnunni sem bæði formlegri og óformlegri. Hin 

formlega samvinna fer fram á árganga- og námsgreinafundum, 

deildarfundum, teymisfundum og síðan kennara- og starfsmannafundum. 

Eðli og dýpt samvinnunnar er síðan háð því hvaða einstaklingar veljast til 

samstarfsins og hvaða hópi kennararnir tilheyra innan húss. Einnig virðist 

skipta máli á hvaða stigi kennararnir kenna. Ef fyrst er horft til 
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samstarfsaðila og hversu vel þeir eiga saman lýsir viðmælandi 1 áhrifum 

þess á samstarf á eftirfarandi hátt: 

Þetta er soldið misjafnt eftir árgöngum. Þetta fer dáldið eftir 

með hverjum þú lendir í árgangi og það er bara voða leiðinlegt 

en svona er þetta bara. Ef kennarar lenda saman sem passa 

saman í vinnu geta verið dynamiskar og skemmtilegar 

breytingar og verkefni í gangi. En svo aftur á móti þegar það er 

ekki. Þegar einn kennari vill aldrei breyta og sér þetta soldið 

inni í kassa þá finnst mér að sá sem vill engu breyta vinni hina 

einhvern veginn. Það er svo mikil vinna að vera einn, alltaf og 

berjast fyrir því að gera skemmtilegt. Þá er bara auðveldar að 

detta í bækurnar í staðinn. 

Fleiri viðmælendur lýstu samstarfinu á svipaðan hátt. Viðmælandi 4 lýsir 

því svona: 

Það er samstarf á milli greina hér. Það fer bara eftir karakterum 

hversu mikið það samstarf er. Það er rosalega mikið samstarf í 

fyrsta bekk. Þar er flott samstarf. Þar er svona samkennsla. Það 

væri óskandi að það gæti haldið áfram upp. Þannig að það væri 

flott starf, tveir bekkir saman og svo stórt teymi af bæði 

kennurum, stuðningsfulltrúum og þroskaþjálfum að kenna 

öllum þessum hóp. En mér finnst það minnka samstarfið eftir 

því sem ofar dregur. Því eldri sem krakkarnir eru. Það er frekar 

mikið samstarf á miðstigi. Þau skipta á milli sín greinum og 

fleira. En þegar ég hugsa um allar þessar greinar í unglingadeild 

þá eru flestir svona einyrkjar eða tvö með grein og svona smá 

samstarf. 

  Á máli allra viðmælenda mátti greina vilja til aukins samstarfs og 

samþættingar með það að markmiði að auka fjölbreytni og skapandi starf. 

Um skýringar á hvers vegna samvinnan væri mis náin meðal kennara kom 

fram að ekki þyrfti að undra það að í hópi yfir 50 kennara væru viðhorf til 

samstarfs ólík. Þrátt fyrir áhuga á að auka samstarf í öllum aldurshópum 

mátti greina óvissu um hvernig það væri hægt. Eins og viðmælandi 5 sagði: 

Þessa gætir einna helst þar sem menn eru að kenna eina 

tiltekna grein og þá einhvern veginn setjast menn bara niður 

með kollegum í sinni grein og hafa minni tíma til að samþætta 
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með öðrum. Ég held að við þurfum í rauninni að bæta 

vinnulagið. Þetta varðar kannski bara skipulagið hjá okkur 

sjálfum. Við gætum hugsanlega komið þessu í betra horf sjálf. 

Og hjá viðmælanda 4 kom eftirfarandi fram: 

Ég held að það sé bæði skipulagið og kennararnir. Það er bara 

erfiðara að ná samstarfi við kennara í unglingadeild. Þeir eru 

svo faglegir. Það fer ekkert hver sem er að kenna lögmál Ohms 

eða eitthvað í tíunda bekk. Ég er ekkert að fara að kenna 

einhverjar óreglulegar danskar sagnir. Það er kannski það sem 

dregur úr þessu. En mér finnst að það mætti alveg vera svona 

þematengt skipulag. Mér finnst það alveg tilvalið. 

 Af ofangreindu mætti ef til vill draga þá ályktun að Brautarlækjarskóli 

væri rótgróinn hefðbundinn bekkjarskóli og á þann veg lýstu flestir 

viðmælendur skólanum fyrst. Sú lýsing dregur samt ekki alveg raunsanna 

mynd upp af skólanum vegna þess að í framhaldi lýstu viðmælendur 

fjölmörgum verkefnum sem voru í gangi eða höfðu verið í gangi og auka 

fjölbreytni í námi nemenda. Hér er um að ræða ýmis samstarfsverkefni 

kennara sem falla ekki alveg að þeirri mynd sem flestir hafa á hefðbundið 

bekkjarfyrirkomulag.  

  Ef horft er til andrúmsloftsins innan skólans þá lýstu kennararnir því 

sem jákvæðu og styðjandi. Þeir sem höfðu lengri starfsaldur við skólann og 

gátu sett það í sögulegt samhengi lýstu þó nokkrum breytingum til hins 

betra undanfarinn áratug eða svo. Þeir sem reynslu höfðu annars staðar frá 

lýstu svipuðum hlutum sem vitnuðu um meiri samvirkni milli kennara. 

Skoðum staðhæfingar sem vitnuðu um þetta: 

Þannig að þegar ég lít til baka þá sé ég hvað maður er búin að 

upplifa. Þá sér maður líka hvað kennararnir eru að glíma við. 

Og þá er svo hættulegt ef þeir lokast inni. Ég held samt sem 

áður að bekkjarkennarinn er ekki eins einangraður og ég 

upplifði það. Fyrir svona tíu árum kannski. Og ég fann þegar ég 

kom í þennan skóla. Mér fannst vera svona meira utanumhald. 

(Vm 3) 

Mér finnst skólinn vera góður skóli. Það er gott að vera hérna. 

Og mér finnst þegar ég lít á starfsfólkið þá er bara góður 
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starfsandi. Fólk reynir, já það er gott hvert við annað og það 

skiptir líka máli að fólki líði vel. (Vm 2) 

Já mér finnst andrúmsloftið mjög gott meðal kennara og 

starfsfólks, svona jákvæður hópur, mikið af ungum kennurum. 

Blandaður hópur, bæði konur og karlar sem mér finnst mjög 

gott. Þetta er náttúrulega rótgróinn skóli. Þrátt fyrir það heldur 

hann ekki mikið í hefðir þannig að það er hægt að gera ýmislegt 

hérna. (Vm 4) 

Viðmælendur lýstu kennslufræðilegri umræðu innan Brautarlækjarskóla 

á ólíkan hátt. Vettvangur fyrir hana er annars vegar formlegur og fer þá 

fram á teymisfundum í teymum sem hafa það hlutverk að fjalla um ákveðin 

viðfangsefni og síðan er oftast einhver þungamiðja í sameiginlegri 

endurmenntun. Núna eru til að mynda teymi um læsi og útikennslu að 

störfum. Viðmælandi 4 staðhæfði að kennslufræðileg umræða væri 

mismunandi eftir tímabilum og að hún væri frekar virk núna. Hins vegar 

væri tími til hennar af skornum skammti. Viðmælandi 6 staðhæfði að 

óformleg kennsluumræða væri töluverð og tengdist dálítið áhugasviðum 

starfsmanna. Einnig er virkur umræðuvettvangur á Facebook sem margir 

starfsmenn skólans eru tengdir inn á. 

4.4.2 Undirbúningur 

Breyttar áherslur í námi og kennslu kalla á tíma til undirbúnings og 

ígrundunar. Í kjarasamningum kennara er nokkuð nákvæmlega skilgreint 

hversu mikill tími skuli fara í hin og þessi störf sem tilheyra starfi kennara. Í 

máli allra viðmælenda kom fram að kjarasamningarnir gætu haft heftandi 

áhrif á svigrúm skólans til skólaþróunar og þá sérstaklega ef kennarar eru 

mjög uppteknir af því að fylgja í hvívetna ákvæðum vinnutímaskilgreininga. Í 

máli viðmælenda kom einnig skýrt fram að kennarar skólans líta 

vinnutímaákvæði kjarasamningana mjög ólíkum augum. Um eitt voru allir 

viðmælendur sammála en það var að kjaramningar kennara væru ekki í takti 

við það starf sem þyrfti að fara fram í skólum.  Í máli viðmælenda kom vel 

fram hversu ólíkum augum kennarar líta þann tíma sem fer í undirbúning og 

úrvinnslu kennslunnar. Í raun lýstu viðmælendur tveim gjörólíkum pólum í 

þessu. Hjá viðmælanda 1 kom fram: ,,En þeir sem eru að byrja, þeim er 

kennt það mjög fljótt að ef þeir eiga að mæta á fund klukkan átta en eiga 

ekki að byrja að vinna fyrr en níu þá eiga þeir að fara fram á eftirvinnu. Þeim 

er kennt það mjög fljótt af umhverfinu. En svo er alveg fólk sem spáir ekkert 

í þessu.“ Viðmælandi 2 vitnar síðan um hinn pólinn með eftirfarandi orðum: 
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,,Og sumir leggja hér ómælda vinnu og það verður frekar að segja fólki. Þú 

verður að slaka á. Þú verður að setja þér mörk.“ 

Þessir tveir pólar komu fram hjá öllum viðmælendum. Viðmælandi 6 lýsir 

áhrifum kjarasamninganna á þátttöku í skólaþróun á eftirfarandi hátt: 

Ég held að kjarasamningarnir virki þannig að það er 

einstaklingsbundið hvernig þeir virka á þig og þína þátttöku í 

skólaþróun. Það eru sumir sem hengja sig ekki á 

kjarasamninginn en það eru einstaklingar sem gera það og hafa 

alveg rétt á því. Sumir vinna hér alla daga til fjögur eða fimm og 

eru ekkert að hugsa um vinnutímarammann sinn. Ef það er 

fundur þá mæta þeir á hann jafnvel þótt þeir séu boðaðir og 

rukka þá væntanlega ekkert fyrir hann á meðan aðrir, þetta er 

fyrir utan vinnutíma og það er yfirvinna. Og það er það eina 

rétta. Það er svo misjafnt hvernig fólk hugsar þetta og það er 

enginn annar sem passar upp á þetta fyrir fólk. Þú verður að 

gera það sjálfur. Í sumum tilvikum virkar þetta þvingandi vegna 

þess að við getum ekki öll hist, kannski vegna þess að það er 

einhver sem man eftir því að vinnutímaramminn hans er búinn 

þarna. Í öðrum tilvikum er fólk ekkert að spá í þetta. 

Í viðtölunum mátti greina vilja til að verja meiri tíma til ígrundunar og 

umræðna um kennslufræðilegar áherslur Brautarlækjarskóla og skólaþróun. 

Á móti kom togstreita um þann tíma sem fer í hagnýtan undirbúning og 

þann tíma sem fer í kennslufræðilegar umræður og skólaþróun. Hagnýtur 

undirbúningur fær forgang og ef einhver tími er aflögu er hann nýttur í hitt. 

Um vilja til aukinnar kennslufræðilegrar umræðu sagði viðmælandi 3: 

Ég myndi vilja fara á kennarafund og brainstorma. Við höfum 

öll allt mögulegt í farteskinu. Bara fara burt þar sem er enginn 

sími, þar sem þeir brainstormuðu um hvernig við getum haft 

skólann. Það eru margir með mjög skemmtilegar hugmyndir. 

Hvernig getum við framkvæmt það? 

Eftirfarandi staðhæfingar vitna um togstreitu milli hagnýts undirbúnings 

og skólaþróunar og tilfinningar viðmælenda á vöntun á tíma til að sinna 

skólaþróun: 

Ég held bara að starfið sé þess eðlis. Það er svo vítt að þú þarft 

frekar að passa þig á að hætta. Það er óendanlegt. Þú þarft 
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eiginlega að passa þig á að hætta. Kennari sem er áhugasamur 

heldur áfram þótt kjarasamningurinn segi annað. (Vm 3) 

Þeir (deildarfundir) snúast svona um, meira og minna, um 

ákveðið skipulag í næsta mánuði og svona um þau málefni sem 

þurfa að berast inn á tiltekið stig. Það er verið að reyna að þróa 

þá dálítið í að taka umræðu eins og um lesturinn og umræðu 

um tiltekin málefni. (Vm 5) 

Tímaramminn er kannski of knappur. Við þyrftum stundum að 

hafa meiri tíma í stefnumótun, til að takast virkilega á um hvað 

okkur finnst. (Vm 5)  

Já, ég meina ef ég er búin að vinna grunnvinnuna og breyti svo 

til þá þarf ég að vinna nýja grunnvinnu. Ég hef sankað að mér 

efni, ég veit hvernig ég á að undirbúa mig þá er það kannski 

auðveldara. En hins vegar ef ég hefði byrjað að vinna í 

glænýjum skóla og öll mín grunnvinna hefði verið innan allt 

öðruvísi ramma þá hefði það ekki verið neitt mál. Þannig að ég 

hugsa að það sé erfiðara að koma breytingum fram í skóla þar 

sem eru eldri kennarar en þar sem eru yngri kennarar. (Vm 4). 

Ég held að það sé oft við sjálf. Við kennararnir. Að fólk mikli 

fyrir sér, enn eitt verkefnið. (Vm 2) 

4.4.3 Breytingar 

Allir viðmældendur staðhæfðu að viðhorf þeirra til breytinga væri jákvætt 

og að það ætti einnig við um bæði kennarahópinn sem heild og stjórnendur. 

Þessar staðhæfingar voru samt ekki algerlega án varnagla. Bæði viðmælandi 

2 og 4 bentu á að fólk hiki við að demba sér út í breytingar á kennslunni 

vegna hræðslu við aukinn undirbúning. Viðmælandi 4 benti á að aukin 

reynsla gerði sig opnari fyrir breytingum. 

  Viðmælendur voru einnig beðnir um að leggja mat á viðhorf annarra 

kennara við skólann til breytinga og voru þeir frekar á því að viðhorf 

kennaranna heilt yfir væri jákvætt. Hið sama staðhæfðu viðmælendur um 

viðhorf stjórnenda.  

Viðmælendur voru allir á því að einstaka viðleitni kennara til breytinga 

fengi stuðning og athygli, bæði stjórnenda og annarra kennara. Þrír 

viðmælenda bentu þó á að það þýddi ekki endilega að allir væru viljugir til 
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þátttöku. Samt sem áður virtust viðmælendur frekar telja að það væri 

þónokkur vilji til að prófa eitthvað nýtt og þónokkrar þreyfingar í þá veru 

eins og eftirfarandi staðhæfingar um viðhorf innan skólans til breytinga 

vitna um: 

Mér finnst fólkið vera tilbúið til að leita að nýjum leiðum, vill 

breyta og vera duglegt við það. (Vm 2) 

Ég held að þeir séu viljugir. Þeir eru að reyna. Þau eru opin fyrir 

að reyna allt mögulegt. (Vm 3) 

Ég held að það sé bara jákvætt. Þegar ég spái í það er svona 

einn og einn sauður sem mun aldrei breyta neinu og mun 

aldrei gera neitt í takt við aðra en það eru kannski bara þrír af 

fimmtíu kennurum. (Vm 4) 

Viðmælendur nefndu mörg nýbreytni- og þróunarverkefni sem kennarar 

skólans höfðu tekist á hendur í gegnum tíðina og fróðlegt að heyra hvernig 

tekist hefði að gera þau hluta af daglegu lífi í skólanum. Viðmælandi 2 hafði 

eftirfarandi að segja: 

Það er ofboðslega mikið af flottu fólki hérna sem breytir og 

gerir hluti en það er oft erfitt að festa það í sessi sem mér 

finnst vanta. Að góðir hlutir verði hluti af því sem við erum að 

gera hér. Við höfum oft rætt hvernig við getum það. 

Viðmælandi 5 tekur í svipaðan streng og segir: 

Vandinn er alltaf með þessi afmörkuðu þróunarverkefni, að 

þau verði hluti af skólastarfinu áfram. Festist í sessi. Sum hafa 

gert það og önnur ekki. Það hlaupa kannski ekki allir til en það 

myndast svona hópur í kringum tilteknar hugmyndir, tiltekin 

verkefni. 

 Af ýmsum staðhæfingum viðmælenda mátti ráða að innan skólans væru 

margir hæfir kennarar til að veita verkefnum faglega forystu og þau verkefni 

sem lifa áfram gera það yfirleitt vegna áhuga einstaklinga sem reyna að fá 

aðra til samstarfs um verkefnin. Þau verkefni sem voru nefnd sérstaklega í 

þessu samhengi voru útikennsla og verkefni sem tengdust starfrænni 

miðlun.  
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Skólaþróun snýst ekki einvörðungu um  að innleiða nýbreytniverkefni. 

Hún snýst einnig um að greina skólastarfið og bregðast við niðurstöðum 

greiningarinnar. Af staðhæfingum viðmælenda að dæma metur skólinn 

ýmsa þætti starfseminnar en er dálítið leitandi í því hvernig nýta megi 

niðurstöður matsins á markvissan hátt. Um viðbrögð við niðurstöðum 

kannana segir viðmælandi 6: 

Við erum ekki að nýta þær alveg nógu vel. Við vitum alveg af 

því. Þetta er kannski bara tímaskortur fyrst og fremst. Ég held 

að við gætum unnið þetta meira. Þetta mætti vera svona 

formlegra. Það væri svona eitthvert formlegt ferli í gangi ef við 

sjáum eitthvað jákvætt, að láta það fréttast út í hópinn. Og 

síðan ef við sjáum eitthvað neikvætt að það fari í eitthvað ferli. 

4.5 Skólinn 

Í þessum kafla er leitað eftir staðhæfingum sem varpa ljósi á skólann sem 

heild. Hér er verið að leita eftir staðhæfingum um innra skipulag og hvort 

þær bendi til skipulags sem ýti undir samhæfingu starfsmanna eða 

aðgreiningu þeirra. Hér er einnig leitað eftir staðhæfingum sem varða 

stjórnunarhætti í skólanum og hversu vel þeir styðja við samvirka 

fagmennsku. Þegar horft er til tengsla skólans við yfirstofnanir sínar er verið 

að leita eftir hversu stýrandi kennarar og stjórnendur upplifa aðgerðir þeirra 

með tilliti til opinberra skjala og menntastefnu yfirvalda. Þegar horft er til 

aðstæðna er verið að leita eftir hvort staðhæfingar viðmælenda sem snerta 

aðstæður og aðbúnað bendi til að viðmælendur upplifi það sem hindrun. 

Af 82 staðhæfingum sem vörðuðu skólann sem heild túlkast 43 þeirra 

sem aðgreinandi en 36 þeirra sem samhæfandi. Þrjár staðhæfingar var ekki 

unnt að túlka á annan hvorn veginn. Við fyrstu sýn mætti draga þá ályktun 

að svigrúm skólans væri ekki ýkja mikið hvað þennan hluta starfseminnar 

varðar en það þarfnast nánari skoðunar vegna þess að viðmælendur voru 

margorðir um aðgreinandi skipulag sem rekja má til kjarasamninga og 

hefða. 

4.5.1 Innra skipulag 

Einhvers staðar sagði að vilji væri allt sem þyrfti. Í kaflanum á undan þessum 

kom fram að viðmælendur töldu töluverðan vilja innan skólans til að reyna 

nýja hluti í kennslunni en þeir lýstu einnig ýmsum hindrunum sem væru í 

veginum. Sú hindrun sem viðmælendur kváðu hvað sterkast að var hversu 

skipulag kennslunnar er stíft og ósveigjanlegt og vitnuðu gjarnan til 
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stundatöflunnar og kjarasamninga í þessu samhengi. Lítum á nokkrar 

staðhæfingar og leggjum út af þeim: 

Mér finnst að einhverju þurfi að breyta í sambandi við 

stundatöflur. Mér finnst þær ofboðslega heftandi. Krakkar 

mæta kannski í hálftíma í skólann, svo eru þau farin í leikfimi, 

svo eiga þau að koma í íslensku og svo eiga þau að fara í 

handavinnu. (Vm 1) 

Mér finnst þetta kerfi algerlega gengið sér til húðar....... Við 

þurfum að hætta þessum bútum, þurfum að geta verið með 

kennslustundina lengri eða að einhverju leiti samþætta en það 

verður að samþætta á þann veg að það verði ekki flopp. (Vm 3) 

Ég held að það sé ótvírætt. Að vísu er náttúrulega svigrúm sem 

skólar hafa nýtt sér. Bókun 5. Það þarf náttúrulega heilmikið í 

gömlum skóla að koma slíku í gegn. Fólk þarf eiginlega að ráða 

sig inn í þannig fyrirkomulag myndi ég halda........En ég er á 

þeirri skoðun að kjarasamningurinn og vinnutímaskilgreining 

kennara hamli skólastarfi. Ég myndi vilja að við hreinlega 

tækjum þetta algerlega upp og breyttum til dæmis skólaárinu. 

(Vm 5) 

Af staðhæfingunum má sjá að viðmælendur höfðu ýmislegt um 

stundatöfluskipulagið og vinnutímaskilgreiningar í kjarasamningum kennara 

að segja. Meðal annars var bent á að stundatöfluskipulagið hefði mjög 

truflandi áhrif á flæðið í vinnunni með nemendum. Einnig var bent á að 

vinnu kennara væri þjappað að mestu leiti á skólaárið og afleiðingin væri 

yfirálag og knappur tími gæfist til stefnumótandi vinnu og umræðna. 

Viðmælendur voru ekki með lausnir á reiðum höndum samt mátti greina 

í viðtölunum að ýmislegt í störfum skólans og innra skipulagi benti til 

viðleitni til að breyta þessu.  Þetta kemur fram á máli skólastjórans þar sem 

hann segir: ,,Það má alltaf velta fyrir sér hvort þessi stífa umsjónakennsla, 

greinakennsla þrengi að. Hver og einn er að hugsa um sitt meira og minna. 

Þó höfum við verið að fara þær leiðir að menn taki ábyrgð á árgöngum og 

jafnvel kenni þá, ef það eru þrír bekkir í árgangi, öllum nemendum til að 

nýta hæfileika hvers og eins.“ Í þessu samhengi nefnir skólastjórinn einnig 

valgreinarnar sem dæmi um leið til að: ,,eyða út öllum þessum mörkum sem 

og 40 mínútna kennslustundamörkum.“ 
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4.5.2 Stjórnun 

Stjórnun skóla má horfa á frá tveimur hliðum. Önnur hliðin er sú sem snýr 

að því að tryggja innri starfhæfni skólans en um það fjallar þessi hluti 

niðurstöðukaflans. Ef við horfum fyrst til þeirra hugmynda stjórnenda 

skólans um hvaða stjórnunarstíll sé vænlegastur þá verður ekki annað séð 

en að hann sé í anda samvirkrar fagmennsku. Í kaflanum um breytingar kom 

vilji stjórnenda til að styðja við nýbreytniverkefni sem einstaka kennarar 

hafa frumkvæði að. Síðan er þetta spurningin um stærri heildstæð 

þróunarverkefni sem varða sameiginlega starfs- og skólaþróun. Að hve 

miklu leiti hleypa stjórnendur kennurum að slíkum ákvörðunum? 

Sýn skólastjórans á þátttöku kennara í ákvörðunum sem varðar 

skólaþróun kristallast í þessum orðum hans: 

Ég er mjög opinn fyrir allri þróun á skólastarfinu. Ég er kannski 

ekki gefinn fyrir það að ég taki einhverja ákvörðun um 

breytingar og segi öðrum, svona á þetta að vera. Breytingar 

þurfa að gerast dálítið innan frá. Maður getur náttúrulega 

komið ákveðnum hugmyndum að inn í kennarahópinn. 

Breytingin verður þannig að fólk þarf að taka þátt í þeim og 

móta hana og finna leiðirnar. 

Aðrir stjórnendur sem rætt var við virtust vera á mjög svipaðri línu hvað 

þetta varðar. Einn stjórnandinn nefndi að fólkið yrði að eiga verkefnið og 

þau verkefni sem heppnuðust best væru þau sem væru tilkomin vegna 

frumkvæðis kennaranna. Sami stjórnandi nefndi jafnframt að það væri 

erfiðleikum bundið að viðhalda slíkum verkefnum og gera þau hluta af 

skólastarfinu vegna þess að þau væru háð þeim persónum sem verkefnin 

ættu.  

Annar stjórnandi nefndi að af og til reyndu stjórnendur að virkja kennara 

til þátttöku í faglegum ákvörðunum með því að standa fyrir umræðu um 

þær á formlegum fundum. Sami stjórnandi lýsti því hvernig hugmyndir hans 

um faglega forystu hafi breyst frá því að telja að hún eigi að mestu að vera í 

höndum kennaranna sjálfra yfir í fullvissu um að það þurfi að vera einhver 

innan skólans sem hafi það formlega hlutverk að veita hana.  

Einn af kennurunum kemur líka inn á þetta þegar hann lýsir starfsemi 

teymanna en teymunum er ætlað að veita ákveðnum kennslufræðilegum 

áherslum í skólastarfinu forystu. Hann segir: 
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Já mér finnst við vera með rosalega góða teymisvinnu. Við 

erum með fullt af teymum og teymin vinna misvel. Það virðist 

vera þannig að ef það er manneskja í teyminu sem sér um að 

skipuleggja teymið og fær greitt fyrir það þá gengur það upp. 

En ef það er hauslaus her þá gerist ekki neitt og ég skil það 

fullkomlega. Ég vinn mun betur í teymi sem hefur eitthvert 

verkefni  eða ég fæ greitt fyrir að hafa stjórnina þá finn ég 

ábyrgðina. 

Staðhæfingar viðmælenda um ákvarðanatöku sýna að það er fín lína milli 

þess að taka ákvarðanir með þeim hætti að kennurum finnist þeir eiga 

hlutdeild í ákvarðanatökunni og þess að taka ákvarðanir með þeim hætti að 

kennurum þyki ákvarðanirnar sífellt berast þeim að ofan án þess að þeir hafi 

neitt um þær að segja. Of mikil þátttaka kennara í ákvarðanatöku getur 

valdið því að langur tími fer í að taka ákvarðanir og jafnvel að kennurum 

þyki að ákvarðanir séu hreinlega ekki teknar. Hinn póllinn er þá sá að of lítil 

þátttaka kennara í ákvarðanatöku getur valdið því að þeim þyki stjórnun 

skólans of gerræðisleg og það þrengi að faglegu svigrúmi þeirra. Síðan er 

það svo að innan kennarahópsins getur verið ólík sýn á hvort stjórnendur 

hleypi kennurum nægjanlega að ákvarðanatöku eða ekki. Þessi klemma var 

greinileg í staðhæfingum viðmælenda. 

Einn af stjórnendunum segir að kennararnir spyrji gjarnan; „Og hver er 

stefna ykkar?“ og eru þá að vísa til ákvarðana stjórnenda: „Vilja fá skýra 

stefnu. Svo kemur á móti að svo vilja þeir náttúrulega hafa áhrif. Þetta er 

alltaf dans að finna þessa línu.“ Í þessu samhengi eru staðhæfingar eins 

kennarans áhugaverðar: 

Mér finnst það mætti vera skýrara, innra skipulagið. Að við 

værum með fastmótaðri stefnu sem maður gæti starfað eftir. 

Þannig að allir séu að stefna í eina átt. En það er svo mikið 

lýðræði að stundum mjakast ekkert áfram. 

 Af ofangreindri staðhæfingu kennarans má ráða að hann kallar eftir 

skýrari römmum til að starfa eftir og skilvirkari ákvarðanatöku. Hins vegar 

staðhæfðu hinir tveir kennararnir að ákvarðanir væru teknar að miklu leiti á 

stjórnunarsviðinu. Annar þeirra vitnaði um að ávallt væri gefinn tími til að 

ræða málin þegar kæmi að ákvarðanatöku um fagleg mál en að endanleg 

ákvörðun væri tekin af stjórnendum. Hann tók sumpart undir orð fyrri 

viðmælanda og sagði að stundum væri fullmikið rætt. Eftirfarandi 

staðhæfing um hvernig ákvarðanir eru teknar vitnar um þetta: 
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Það er yfirleitt svona. Þær eru dálítið mikið teknar á 

stjórnunarsviðinu, endanleg ákvörðun, en það er alltaf gefið 

svigrúm til umræðna. Sem er stundum jafnvel of mikið Af því 

að stundum erum við að taka of mikið af handauppréttingum 

og plammeringum til að fá öll sjónarmið á stórum fundum sem 

skilar engu eiginlega. Það væri kannski effektífara þegar 

hlutirnir eru ræddir á deildarfundum og niðurstöðum safnað 

saman. Ég veit ekki hvernig aðrir upplifa það en mér finnst 

allavegana að hugmyndir sem ég á inni á borði stjórnenda 

koma oft inn í umræðuna á deildarfundum þar sem allir fá að 

segja skoðun sína en á endanum er tekin ákvörðun af 

stjórnanda, eðlilega. En við fáum tækifæri til að rífast og segja 

skoðanir. 

Þriðji kennarinn staðhæfir einnig að ákvarðanir væru teknar á 

stjórnunarsviðinu en kveður heldur sterkar að: 

Ég upplifi það þannig, kannski vegna þess að ég er þannig 

þenkjandi en mér finnst að þetta þurfi að koma neðan frá og 

upp. En þær koma dálítið að ofan en ég veit ekki hvers vegna 

það gerist. Kannski hafa skólastjórnendur líka þessa yfirboðun. 

Svo eiga þeir að sannfæra okkur. Það er ekki mikil umræða, nei. 

Þær koma sama hvað. Já, það er ekki beint lýðræðislegt þannig. 

Ég er ekki að segja þetta endilega sem löst fyrir 

skólastjórnendur. Kannski þurfa þeir að framkvæma þetta 

bara? 

Staðhæfingar kennaranna bregða í rauninni upp þremur ólíkum myndum 

af hvernig ákvarðanir eru teknar í skólanum. Af öðrum staðhæfingum 

kennaranna er erfitt að ráða í hvað veldur þessu. Hugsanlega má rekja það 

til þess að þeir hafi ólíka sýn á sameiginlega ákvörðunartöku, mismunandi 

nálægð þeirra við stjórnendur eða að starfsumhverfi þeirra er ólíkt.  

Viðhorf stjórnenda til þess hvernig ferill ákvarðanatöku um mál sem 

varða skólaþróun ætti að vera var skýr. Þær ákvarðanir átti að taka að 

undangenginni umræðu meðal fagfólksins innan húss. Af þeim sökum höfðu 

þeir stundum frumkvæði að því að taka upp umræðu um mál sem vörðuðu 

kennslufræði og skólaþróun á deildarfundum. Á endanum þarf þó að taka 

ákvörðun sem er stjórnendanna að taka. Hugsanlega upplifa sumir kennarar 

hina endanlegu ákvörðun sem fyrirskipun. 
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4.5.3 Tengsl við yfirstofnanir 

Ef það var skýrt að viðmælendur töldu stundatöfluskipulagið þrengja 

svigrúmið þá var það jafn skýrt að viðmælendur töldu að þeir rammar sem 

skólayfirvöld settu skólanum ekki þrengja það.  Þetta á bæði við um ramma 

laga um grunnskóla, aðalnámskrá og Stefnu og starfsáætlun Menntasviðs 

Reykjavíkur.  

Bæði kennarar og stjórnendur virtust horfa til aðalnámskrár og laga um 

grunnskóla þeim augum að textar þeirra skjala væru það víðir að þeir 

hindruðu hvorki skólann né kennara til að breyta kennsluháttum á neinn 

hátt. Í máli þeirra sem höfðu kynnt sér nýútkomna aðalnámskrá svo 

einhverju nam kom fram það viðhorf að hún veitti enn betra svigrúm en 

hinn fyrri. Einn stjórnandinn benti á að markmið aðalnámskrár væri frekar 

stuðningur en hitt og skólastjórinn sagði að núverandi lög um grunnskóla og 

reglugerðir sem þeim fylgdu styddu betur við skólastarfið en eldri lög. 

Nákvæmlega sama var upp á teningnum þegar talið barst að Stefnu og 

starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkur. Reyndar virtust flestir viðmælenda 

hafa litla þekkingu á innihaldi þeirrar stefnu utan áherslunnar á 

einstaklingsmiðað nám og kennarar sögðust lítið verða varir við 

tilhneigingar skóla- og frístundasviðs1 í þá veru að þrýsta á skólann að 

hrinda þeirri stefnu í framkvæmd. Tveir kennaranna töldu þó að stefna 

borgarinnar styddi frekar við nýbreytni í skólastarfi en hitt. 

 Það var helst að stjórnendur gætu staðhæft eitthvað um samskiptin við 

skóla- og frístundasvið í þessu efni.  Í máli þeirra komu ekki fram neinir 

núningsfletir milli stefnu skólans og stefnu skóla- og frístundasviðs enda 

bentu tveir stjórnendur á að skólinn horfði til menntastefnu borgarinnar við 

mótun eigin skólastefnu. Allir stjórnendur lýstu jákvæðum samskiptum 

skólans og skóla- og frístundasviðs og skólastjórinn telur sig heppinn að 

stýra skóla í Reykjavík. Svigrúmið sem hann telur skólann hafa gagnvart 

skóla- og frístundasviði kemur glöggt fram í eftirfarandi staðhæfingu: 

Það er alls ekki hægt að segja að það sé verið að draga úr. Ég 

held að skólarnir hafi alveg svigrúm til að fara af stað með 

nánast hvaða verkefni sem er. Það er enginn sem kemur til 

með að segja. Þið eigið ekki að gera þetta svona........Það eru 

allavegana engar hindranir í veginum. Við getum farið af stað 

                                                           
1
 Í lok skólaársins 2010 – 2011 breytti borgin skipulagi skólaskrifstofunnar og 

breytti heiti hennar úr Menntasvið Reykjavíkur yfir í skóla- og frístundasvið. 
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með hvaða verkefni sem er. Það kemur enginn og segir. Af 

hverju eruð þið að þessu? 

 Eilítið annar tónn var í staðhæfingum viðmælenda þegar kom að 

umræðum um faglegan stuðning og hvatningu frá skóla- og frístundasviði. Í 

máli stjórnenda mátti greina efasemdir um getu skóla- og frístundasviðs til 

að veita stuðning eins og kemur fram í eftirfarandi staðhæfingu frá einum 

stjórnandanum: ,,Mér finnst í sjálfu sér gott að leita til þeirra. Það er bara 

þetta að þau hafa kannski ekki auka bjargir.“ Sami stjórnandi benti þó á að 

skólinn hefði nýlega fengið stuðning frá skóla- og frístundasviði við að hefja 

starfsháttaverkefni og einnig stuðning tengdum samstarfi heimila og skóla. 

Skólastjóri skólans nefndi þessi sömu dæmi og sagði að vissulega væri 

heilmikinn stuðning að fá inni á skóla- og frístundasviði en bætti við um 

faglegan stuðning: 

Nú segja menn að þetta sé að mestu komið út í 

þjónustumiðstöðvarnar. En ég verð bara að segja að ég held að 

þjónustumiðstöðvarnar séu mjög misvel til þess fallnar að, eða 

búi yfir mjög misjafnri þekkingu til að styðja við skólastarf. Mér 

finnst við stundum standa hreinlega ein þrátt fyrir alla þessa 

umgjörð. Skóla- og frístundasvið og þjónustumiðstöðvarnar, 

mér finnst þetta stundum vera vanmáttugar stofnanir til að 

styðja við mál. Við verðum stundum hreinlega að bjarga okkur 

sjálf. 

4.5.4 Aðstæður 

Eitt af því sem ástæða er að skoða eru þær aðstæður sem skólinn býr við og 

áhrif þeirra á svigrúm skólans til skólaþróunar. Ef fyrst er horft til 

staðsetningar þá er skólinn vel í sveit settur. Stutt er í aðstöðu til að vinna 

að útikennslunni og einnig er auðvelt að komast í vettvangsferðir, á söfn og 

aðra þjónustu sem borgin veitir. 

Skólinn hefur reynt að styðja kennara í að flétta upplýsinga- og 

tæknimennt inn í verkefnavinnu nemenda og lagt töluvert til þess verkefnis. 

Allir viðmælendur bentu samt á að verulega hallaði undan fæti í 

búnaðarmálum. Skólastjórinn benti á að hér þyrfti borgin að gæta að sér 

vegna þess að hlutirnir mættu ekki enda á þann veg að það væri háð því 

hversu vel skólastjórinn væri tengdur inn í fyrirtæki sem gætu veitt 

fjárstuðning svo skólinn gæti uppfyllt skyldur sínar gagnvart námskrám í 

þessum þætti kennslunnar.  
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Einn viðmælandinn lýsti samskiptum Brautarlækjarskóla við upplýsinga- 

og tæknisvið borgarinnar sem verulegum þröskuldi vegna þess að þar væri 

ekki skilningur á sérþörfum skóla þegar kemur að tæknibúnaði. Eftirfarandi 

staðhæfing vitnar um þetta: 

Okkur er bara réttur stífur listi. Þetta getið þið fengið og hann 

tekur ekkert mið af því sem stendur í námskrá. Það er ekki 

endilega gert ráð fyrir því að við eigum myndavélar þótt við 

eigum að kenna þeim að taka myndir og flytja yfir á tölvu. 

Þannig að þetta hefur verið barátta fyrir aurum að byggja í 

kringum þetta sem okkur hefur verið rétt. Og við sem eigum að 

nota búnaðinn höfum ekki haft neitt um það að segja hvaða 

búnaður hentar í kennslu. Þar höfum við mikið lent á veggjum 

og þurft að gera hlutina framhjá. 

Skort á tækjabúnaði má rekja til þess niðurskurðar sem Reykjavíkurborg 

hefur þurft að standa fyrir undanfarin ár. Viðmælendur nefndu öðru hvoru 

þætti sem hugsanlega mætti tengja niðurskurðinum. Einn viðmælandinn 

nefndi að álag í skólanum væri töluvert vegna nemenda með sértæka 

erfiðleika en fjármagn til að sinna þeim stæði í stað. Þetta dregur úr 

þjónustu við þá og þar af leiðandi eykst álagið. Tveir kennaranna tóku undir 

þetta. Annar þeirra nefndi að hættulegt væri að kennarar brynnu inni með 

þessi vandamál og hinn undraðist að ekki væri sett fjármagn í útgáfu 

námsefnis  sem hentaði þessum nemendum. Annar viðmælandi nefndi að 

álag á annað starfsfólk en kennara væri orðið töluvert og það ylli óþarfa 

árekstrum  og álagi.  

Skólastjórinn velti dálítið fyrir sér aðstæðum skólans til að styðja við 

símenntun starfsmanna og benti á að í fjárhagsáætlun skólans er ekki gert 

ráð fyrir neinu fé í hana.  

4.6 Nemendur og foreldrar 

Í þessum kafla er leitað eftir staðhæfingum sem varpa ljósi á stöðu 

nemenda og foreldra innan skólans. Við túlkun niðurstaða verður að hafa 

þann vara á að staðhæfingar endurspegla sýn kennara og stjórnenda þar 

sem engin viðtöl voru tekin við nemendur. Það sem horft er til hér er hvort 

nemendur og foreldrar virka sem þjónustuþegar og áhorfendur, 

þátttakendur eða virkir samverkamenn í daglegu amstri skólastarfsins og 

þróun þess. Hér var einnig leitað eftir upplýsingum um viðhorf nemenda og 

foreldra til breytinga eins og þau birtast kennurum og stjórnendum.  
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Af 33 staðhæfingum sem vörðuðu nemendur og foreldra túlkast 17 

þeirra á þann veg að nemendur og foreldrar séu fyrst og fremst áhorfendur 

og þiggjendur þeirrar þjónustu sem skólinn veitir. Sjö staðhæfingar 

túlkuðust á þann veg að nemendur og foreldrar væru þáttakendur í 

skólastarfinu og níu  staðhæfingar bentu til þess að nemendur og/eða 

foreldrar væru virkir samverkamenn sem sýndu frumkvæði. Athyglisvert er 

að þær staðhæfingar sneru flestar að nemendum en ekki foreldrum og 

margar þeirra beindust að viðhorfum viðmælenda og vonar um breytingar í 

þessa átt.  

4.6.1 Þátttaka nemenda og foreldra í skólastarfi 

Af staðhæfingum viðmælenda má greina að þótt vilji sé til að vinna með 

nemendum og foreldrum og gera þá virkari í skólastarfinu er það ýmsum 

vandkvæðum bundið. Ef fyrst er horft til þess sem formlegt er og lögbundið 

þá starfar skólaráð með þátttöku nemenda og foreldra við skólann, 

nemendaráð starfar einnig í skólanum en ekki hefur enn náðst að ýta 

starfsemi nemendafélags úr vör. Skólastjórinn var eini viðmælandinn sem 

lýsti formlegri þátttöku foreldra og nemenda í skólaráði og hann lýsti bæði 

foreldrum og nemendum sem frekar óvirkum. Hann velti upp ýmsum 

skýringum á þessu eins og þeirri að virkni fulltrúa foreldra og nemenda í 

skólaráði væri mjög háð því hverjir veljast í ráðið. Skólastjórinn velti einnig 

fyrir sér forsendum foreldra til að hafa áhrif í gegnum skólaráðið þegar þeir 

hefðu ekki tíma til að kynna sér málin. Eftirfarandi staðhæfing um áhrif 

foreldra  í skólaráðinu vitnar um þetta: 

Ég held að það fari eftir þeim sem sitja í svona ráðum. Ég held 

að það verði að gefa dálítið svigrúm. Við erum að halda hérna 

sex, sjö, til átta fundi með foreldrum í skólaráði á ári. Ég held 

að fólk þurfi að fá einhverja umbun fyrir að sitja í skólaráði. Þá 

er hægt að gera meiri kröfur. Sumir hafa ekki tíma nema þá til 

að sitja fundina. Það er ekki endilega hægt að mæta hér á fund 

á mánudagsmorgni og hafa svo vit á umbótaáætlun skólans 

sem fólk hafði síðan ekki tíma til að kynna sér. 

Skólastjórinn vitnaði síðan í þrjátíu ára reynslu sína af skólastarfi og taldi 

að foreldrar væru virkastir þegar styrr stæði um skólann en þess á milli væri 

foreldralogn.  

 Staðhæfingar kennaranna benda til þess að þeir verði sáralítið varir við 

formlega þátttöku foreldra og nemenda í skólastarfinu. Kennarar lýstu 

þessum hefðbundnu samskiptum skóla og heimilis og síðan viðleitni til að 
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draga foreldra inn í skólann með verkefnakynningum nemenda. Um áhrif 

nemenda á eigið nám bentu kennarar á einstök tilvik þar sem nemendur 

höfðu frumkvæði að viðfangsefnum. 

 

4.6.2 Viðhorf nemenda og foreldra til breytinga 

Allir viðmælendur staðhæfðu að nemendur væru oftast nær jákvæðir 

gagnvart breytingum þannig að þeir töldu ekki að þeir þrengdu svigrúm 

skólans á neinn hátt. Hins vegar voru meiri efasemdir um stuðning foreldra 

við breytingar. Einn kennaranna velti fyrir sér skýringunni á þessu og sagði: 

Foreldrar þekkja skólann eins og hann var þegar þeir voru í 

honum og skilja hluti eins námsmatið sem við minntumst á 

áðan. Skilja hvað býr að baki því að fá sjö en ekki átta í íslensku. 

Þannig að ég held að þeir kalli svolítið eftir því að fá hlutina 

svona eins og þeir eru vanir og að krakkarnir séu að læra allt 

það sama og þeir lærðu sjálfir. Finnst það mikilvægt. Það er 

ákveðinn svoleiðis þrýstingur í gangi frá foreldrum. 

Fleiri viðmælendur nefndu íhaldssemi foreldra sem hindrun og sá 

viðmælandi sem átti ofangreinda staðhæfingu nefndi námsmat sem dæmi 

um slíkt. Þrátt fyrir að nemendur skiluðu af sér metnaðarfullum verkefnum 

sem kröfðust mikillar vinnu og tíma þá fengju verkefnin lítið vægi þegar 

kæmi að námsmati.  

Allir viðmælendur staðhæfðu að breytingar frá hinu hefðbundna ættu 

erfiðar uppdráttar á unglingastiginu en á yngri stigum. Þar nefndu þeir 

meðal annars mikla áherslu á námsyfirferð sem skýringu og það dregur úr 

svigrúmi skólans til að breyta kennsluháttum í átt til aukinnar 

samþættingar, verkefnamiðunar og skapandi starfs. Eftirfarandi staðhæfing 

eins kennarans lýsir þessu ágætlega: 

Ég held til dæmis að samfélagið sjálft, foreldrasamfélagið, það 

pressi á okkur og sérstaklega þegar við erum komin í 

unglingadeildina. Hvernig stendur á því að við prófum allt 

mögulegt á miðstigi og yngsta stiginu? Um leið og við erum 

komin á unglingastigið, hvert er hugsunin komin? Af hverju 

velja börnin þá, það þykir mikilvægara að þú veljir innan 

ákveðinna bóklegra faga og þá sértu að undirbúa þig betur 

undir menntaskólann og lífið. 
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Ofangreint bendir til þess að hefðbundin nálgun þar sem megináherslan 

er á þekkingu nemandans sé sú nálgun sem helst eigi upp á pallborðið hjá 

foreldrum. Engu að síður bentu fleiri en einn viðmælandi á að þegar 

foreldrar fengju kynningu í skólanum á vel unnum metnaðarfullum 

verkefnum mættu þau áhuga og velvilja foreldra. Ef til vill er það einfaldlega 

hlutverk skólans að vinna nýjum nálgunum fylgi meðal foreldra. Eftirfarandi 

staðhæfing lýsir þessu í hnotskurn: 

Þegar ég hef farið og kynnt fyrir foreldrasamfélaginu verkefni 

sem nemendur eru að gera hér þá hefur komið alveg svakalega 

sterk og mikil velvild. Skólinn hefur fengið stórar og mjög góðar 

gjafir úr foreldrahópnum til að styðja á bak við svona nýtt starf 

og nýjar hugmyndir í kennslunni. Þannig að það er stuðningur 

við að gera hlutina nútímalega, að nútímavæða skólann. En um 

leið togar á móti: „Þegar ég var í skóla þá gerðum við hlutina 

svona.“ Í einhverjum tilvikum fáum við ekki bæði haldið og 

sleppt. Við höfum ekki tíma fyrir allt. Einhversstaðar hljótum 

við að breytast og þá hættum við að gera hlutina eins og þegar 

foreldrarnir voru í skóla. 

4.7 Samantekt 

Hvaða svigrúm hafa stjórnendur og kennarar Brautarlækjarskóla til þróunar- 

og umbótastarfa? Þessari spurningu verður tæplega svarað með því að 

merkja strik á mælikvarða sem segir hvert svigrúmið er. Hér verður samt í 

lok niðurstöðukaflans leitast við að draga niðurstöðurnar saman í stuttan 

kafla og svara með almennum orðum þeim þremur lykilspurningum sem 

greiningarlíkani Bergs (2003a) er ætlað að svara. Hér eru lykilspurningarnar: 

 Hvað ákvarðar ytri ramma skólastarfsins og hverjir eru þeir?  

 Hvað ákvarðar innri ramma skólastarfsins og hverjir eru þeir?  

 Hvert er mögulegt svigrúm og hvernig má nýta það? 

Með hliðsjón af niðurstöðunum skjalagreiningarinnar verður svar 

þessarar rannsóknar við fyrstu spurningunni eftirfarandi: Lög um grunnskóla 

og aðalnámskrá veita Brautarlækjarskóla vítt svigrúm til ákvarðana og 

athafna. Það svigrúm er samt ekki án skilyrða. Skilyrðin eru fyrst og fremst 

þau að skólinn geri hvað hann getur til að mæta ólíkum þörfum nemenda 

og skipuleggi nám og kennslu á þann veg að nemendur hafi eitthvert val í 

námi og að kennsluhættir séu fjölbreyttir. Lögin og aðalnámskrá horfa til 

skólans sem fagstofnunar og líta á kennara hans sem fagmenn og veita 
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þeim sem slíkum fullt umboð til að ákveða kennsluhætti sína. Ekki verður 

annað séð á textum þessara skjala en að umboðið sem þau veita 

kennurunum og skólanum til ákvarðana og athafna sé skilyrt við samvirka 

fagmennsku vegna þess að þau fara fram á víðtæka samvinnu og samábyrgð 

stjórnenda, kennara, foreldra og nemenda.  

Stefna og starfsáætlun Menntasviðs 2011 þrengir ekki svigrúm 

Brautarlækjarskóla þegar horft er til helstu áhersluatriða stefnunnar sem 

hafa með skipulag náms og kennslu og kennsluhátta að gera. Áhersluatriðin 

eru mjög samhljóma áherslum aðalnámskrár.  

Með hliðsjón af niðurstöðum greiningar á viðtölunum svarið við annarri 

spurningunni eftirfarandi: Þekking viðmælenda á innihaldi fyrrgreindra 

skjala var misjöfn en ef hugmyndir þeirra endurspegla hugmyndir annarra 

kennara í Brautarlækjarskóla um svigrúmið sem skólinn hefur gagnvart þeim 

má ætla að svigrúmið sé mjög vítt í huga þeirra. Í rauninni litu viðmælendur 

svo á að stefnumótun og markmiðssetning skjalanna væru nauðsynleg 

viðmið fyrir skólann til að starfa eftir og í þeim fælist styrkur frekar en 

hindrun. 

Þegar horft er til þeirra atriða sem snúa að kennurunum og störfum 

þeirra er ýmislegt sem veitir skólanum vítt svigrúm til athafna en á móti 

kom að ýmislegt í störfum þeirra þrengir svigrúmið. Jákvætt viðhorf til 

breytinga, stuðningur við kennara sem eru að reyna eitthvað nýtt, áhugi á 

þátttöku í kennslufræðilegri umræðu og skólaþróun og áhugi á 

samþættingu eru allt atriði sem víkka út svigrúm skólans til athafna. Á móti 

þrengja atriði eins og mismikil dýpt í samvinnu milli kennara og sérstaklega 

var bent á unglingastigið. Einnig var bent á skort á tíma til samvinnunnar og 

þá samvinnu sem sneri að skólaþróun. Hagnýtur undirbúningur hefur 

forgang.  

Þegar horft er til skólans sem heildar og stjórnun hans voru ýmis atriði 

sem víkka svigrúm skólans en einnig ýmislegt sem þrengir það. Það sem 

helst hefur áhrif til víkkunar svigrúmsins eru jákvæð viðhorf stjórnenda til 

breytinga, samhæfandi stjórnunarstíll og jákvæð samskipti við starfsfólk 

skóla- og frístundasviðs. Það sem helst hefur áhrif til þrengingar eru 

kjarasamningar kennara og aðgreinandi stundatöfluskipulag. Einnig var bent 

á að aðstæður til að sinna upplýsinga- og tæknimennt svo vel sé fari stöðugt 

versnandi því enginn skilningur sé á þörfum skólans til að sinna þeirri 

kennslu sé til staðar hjá þeirri stofnun sem á að þjónusta skólann í þeim 

efnum. Einnig var bent á takmarkaða getu skóla- og frístundasvið til að veita 

skólanum faglegan stuðning en bent var á að þar á bæ væru starfsmenn allir 

að vilja gerðir til að veita þann stuðning sem þeir gætu veitt. 
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Þegar horft er til foreldra og nemenda og stöðu þeirra í skólanum var 

bent á fleiri atriði sem þrengja svigrúmið en atriði sem víkka það. Það sem 

helst telst víkka svigrúmið voru jákvæð viðhorf nemenda til breytinga og 

þess að þegar foreldrar fengju kynningu á nýbreytniverkefnum fengi skólinn 

jákvæð viðbrögð. Það sem helst þrengir svigrúmið er hversu óvirkir 

foreldrar eru nema þegar þeir vilja gagnrýna það starf sem fer fram í 

skólanum og hversu fast þeir vilja halda í hefðbundið skólastarf. Einnig var 

bent á að formleg lögbundin þátttaka foreldra og nemenda í skólaráði 

skilaði litlu vegna þess að þeir hefðu takmarkaðar forsendur til að vera virkir 

vegna skorts á þekkingu og tíma til að afla hennar. 

Þriðju spurningunni hefur verið svarað með hinum tveimur en þá er það 

spurningin um hvernig má nýta það svigrúm sem skólinn hefur. Þeirri 

spurningu verður látið ósvarað hér enda var það markmið þessarar 

rannsóknar að greina svigrúmið. Framhaldið er í höndum stjórnenda og 

kennara Brautarlækjarskóla. 
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5  Umræða 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar í samhengi við 

fræðileg skrif og rannsóknir sem tengjast viðfangsefni hennar.  Rétt er að 

hefja kaflann á því að rifja upp rannsóknarspurninguna sem var: „Hvaða 

svigrúm hafa skólastjórnendur og kennarar í Brautarlækjarskóla til 

ákvarðana og athafna sem varða dagleg störf, skólaþróun og umbætur á 

skólastarfinu?“ Rannsóknin skoðar svigrúmið frá þremur hliðum. Fyrst er 

horft til þeirrar hliðar sem snýr að störfum kennaranna og hvernig þeir nýta 

sér það umboð sem þeir hafa til athafna og hvaða skilning þeir leggja í það. 

Næst er horft til þeirrar hliðar sem snýr að skólanum sem skipulagsheild, 

stjórnun skólans og svigrúminu sem skólinn hefur gagnvart yfirstofnunum 

sínum. Þriðja hliðin er svigrúmið sem skólinn hefur gagnvart nemendum og 

foreldrum.  

Grunnurinn undir rannsóknina er kenning Gunnars Berg (2003a) um 

skólann sem staka skipulagseiningu og skólann sem hluta af skólakerfi. 

Samkvæmt kenningunni er skólinn flókin stofnun sem sætir formlegri og 

óformlegri stýringu og formlegri og óformlegri forystu sem allar hafa áhrif á 

athafnir og störf í skóla frá degi til dags. Rannsóknin beinist að því að greina 

styrkleika og veikleika Brautarlækjarskóla í samhengi við þessi öfl. Dalin 

(1993) hefur bent á að öflin sem vilja hafa áhrif á störfin í skólanum eru 

fjölmörg. Þess vegna er svið rannsókna sem kenningin og þar með þessi 

rannsókn byggir á æði víðfemt. Rannsóknir sem liggja til grundvallar 

kenningunni liggja á eftirfarandi sviðum: 

 Tengsl milli kennslufræði og kenningar um stofnanir. 

 Skólinn sem stök stofnun og skólinn sem hluti af skólakerfi. 

 Kennarar sem fagstétt. 

 Skólaþróun. 

 Skipulagning og innleiðing umbóta. 

 Starf leiðtoga og starfsumhverfi.  

(Berg, 2003a, bls. 11)  

Víkjum fyrst að kennurunum og störfum þeirra. 
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5.1 Kennarar og störf þeirra 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er ekki langur vegur milli 

hugmynda opinberra skjala um starfshætti kennara og hugmynda kennara 

og stjórnenda Brautarlækjarskóla um hið sama. Staðhæfingar viðmælenda 

benda til vilja til aukinnar fjölbreytni, samþættingar og samvinnu, aukinnar 

kennslufræðilegrar umræðu og þátttöku kennara í skólaþróun.  Til 

staðfestingar á þessu bentu viðmælendur á ýmislegt sem er til vitnis um 

viðleitni bæði einstaka kennara og stjórnenda til að leiða dagleg störf innan 

skólans í þessa átt. Þessu til viðbótar er andrúmsloftið innan skólans hagfellt 

þeim kennurum sem vilja takast á hendur einhver nýbreytniverkefni. 

Viðmælendur staðhæfðu allir að þeir ættu stuðning annarra kennara og 

stjórnenda vísan. 

    Margar staðhæfingar viðmælenda sýndu að það er öllu lengri vegur 

milli hugmynda opinberra skjala um æskilega starfshætti og kennara og 

raunveruleikans. Viðmælendur bentu á ýmislegt sem sýndi fram á þetta. 

Þær niðurstöður koma ekki alls kostar á óvart vegna þess að fleiri 

rannsóknir á viðhorfum og starfsháttum íslenska kennara benda til þess að 

það sé ósamræmi á milli viðhorfa til starfshátta og hvernig hlutirnir eru 

framkvæmdir. Trausti Þorsteinsson (2008) bendir á þetta í rannsókn sinni á 

fagmennsku kennara á Norðurlandi eystra. Hans niðurstöður sýndu að 

kennarar aðhylltust samvirka fagmennsku í þeim þáttum kennarastarfsins 

sem ekki snúa beint að framkvæmd kennslunnar. Þegar kemur að 

kennslunni sjálfri og samskiptum við foreldra virtust kennararnir frekar 

aðhyllast einstaklingsbundna fagmennsku. Fleiri rannsóknir á starfsháttum 

íslenskra kennara benda í sömu átt. Þar má nefna rannsókn Amalíu 

Björnsdóttur o.fl. (2008) sem sýndi að samvinna milli kennara sneri frekar 

að undirbúningi kennslunnar en ekki framkvæmd hennar og TALIS 

rannsóknin sýndi fram á að samkennsla væri lítil í íslenskum skólum og hún 

sýndi einnig að áhugi íslenskra kennara á þátttöku í starfsþróunarverkefnum 

umfram það sem þeir gerðu nú þegar var minni en víðast annars staðar. 

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

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til svipaðrar tilhneigingar í 

Brautarlækjarskóla. Ekki er mikið um samkennslu í skólanum en þó er vísir 

að henni. Formlegir fundir snúast fremur um hagnýt atriði og nemendamál 

frekar en umræðu um skólaþróun og kennslufræði. Ástæður þessa töldu 

viðmælendur vera tímaskort. Þrátt fyrir þetta er farvegur fyrir 

kennslufræðilega umræðu í skólanum og kennarar hafa tækifæri til að 

rökræða og takast á um kennslufræðileg mál. Stjórnendur skólans reyna 

öðru hvoru að taka upp kennslufræðilega umræðu á formlegum fundum til 
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að heyra viðhorf kennara til ýmissa skólaþróunarverkefna og miðlæg 

endurmenntunar- og skólaþróunarverkefni eru einnig skipulögð öðru hvoru. 

Berg (2011) telur einmitt að það sé mikilvægt fyrir möguleika skóla til 

skólaþróunar að það sé svigrúm innan hans til að rökræða um 

skólaþróunaáherslur og kennslufræði. Þetta kallar hann, „hið góða 

kennslufræðilega samtal“ og telur mikilvægt að rökin á bak við það sem sagt 

er eigi að fá að ráða en ekki valdastaða þess sem færir rökin fram. Hann 

telur að til að fá nægjanlega dýpt í þau megi þau ekki einungis snúast um 

tæknilega eða skipulagslega þætti starfsins heldur þurfa þau einnig að 

snúast um skólaþróun og ramma skólastarfsins og leikreglurnar sem skólinn 

þarf að vinna eftir. Hann fjallar um starfendanám í þessu samhengi og 

hvernig góð kennslufræðiumræða getur ýtt undir starfsþróun starfsmanna. 

Hann nefnir möguleika skólastjórnenda til að nýta sér kennslufræðiumræðu 

sem aðferð í skólaþróun.  

 Hið góða kennslufræðilega samtal sem hér er vitnað til kemur gjarnan í 

kjölfar einhvers konar greiningar á styrkleikum og veikleikum í starfsemi 

skólans. Tilgangurinn er auðvitað sá að finna veikleikana og bregðast við 

þeim. Þetta hljómar einfalt en Stimpson (2006) bendir á að þótt greiningin 

geti verið hvati til úrbóta þá getur hún haft þveröfug áhrif. Ef kennarar 

upplifa hana sem áfellisdóm um störf sín þá er hætta á að umræðan fari að 

snúast um varnir kennaranna í stað þess að horft sé fram á veginn og leiða 

leitað til úrbóta. Fullan (2001) segir að þetta snúist um að skapa 

sameiginlegan skilning á þörf til úrbóta og hvernig verði brugðist við.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að innan Brautarlækjarskóla er 

áhugi á að nýta þær greiningar sem gerðar eru á ýmsum þáttum 

starfseminnar betur en gert er í dag en niðurstöðurnar sýndu einnig að 

skólinn á enn eftir að finna leiðir til að það geti gerst með markvissum 

hætti. Skólastjórinn kannaðist ágætlega við hversu snúið það getur verið að 

kynna niðurstöður greininga fyrir kennarahópnum vegna þess hvað það 

getur verið erfitt að gera það án þess að koma við kauninn á einhverjum og 

missa umræðuna inn á lítt skilvirkar brautir. 

Ef við víkjum nú að kennslunni sjálfri og þeirri fullyrðingu Bergs (2003a) 

að þróun undanfarinna áratuga hafi gert faglegt starf í skólum flóknara 

vegna þess að bæði hefðbundin kennslufræðileg nálgun með mikilli stýringu 

kennara og kennslufræðileg nálgun sem felur í sér mikla þátttöku nemenda 

sé viðurkennd í einum og sama skólanum. Æði margt í niðurstöðum 

rannsóknarinnar bendir til þess að fullyrðing Bergs eigi við nokkur rök að 

styðjast. Í öllu falli eru báðar nálganirnar viðurkenndar innan 

Brautarlækjarskóla. Það virðist vera áhugi og nokkur þrýstingur á að skólinn 
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feti sig meira að kennslufræðilegri nálgun sem felur í sér meiri þátttöku 

nemenda.  

Í könnun Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2007) um hversu vel skólum í 

Reykjavík gengur að innleiða stefnu borgarinnar um einstaklingsmiðað nám 

kom fram að þeir eru mislangt komnir en greinilegt að Brautarlækjarskóli er 

á þeirri vegferð. Í rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2004) og einnig í rannsókn 

Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2008) koma fram vísbendingar um að kennarar í 

Reykjavík upplifi að kennslufræðileg stefnumótun borgarinnar og eftirfylgni 

hennar þrengi að faglegu svigrúmi þeirra. Þetta er ekki hægt að heimfæra 

upp á Brautarlækjarskóla. Niðurstöðurnar benda til að þessu sé þveröfugt 

farið.   

Hér hefur verið fjallað um þá mynd sem rannsóknin dregur upp af 

störfum kennara við Brautarlækjarskóla og viðhorfum þeirra. Rétt er þó að 

setja hér þann fyrirvara að á bak við þessa mynd standa tiltölulega fá viðtöl 

en nákvæmari mynd hefði fengist með fleiri viðtölum. Einnig er rétt að 

benda á að niðurstöður rannsóknarinnar  segja ekki til um dýpt 

kennslufræðilegu umræðunnar innan skólans. Þrátt fyrir að jákvætt viðhorf 

kennaranna við skólann virðist veita þeim vítt svigrúm var bent á ýmislegt 

sem þrengir það. Þar kveður einna mest að hindrunum sem hafa með innra 

skipulag að gera. Nánar verður fjallað um það í næsta kafla. 

5.2 Skólinn sem heild og stjórnun hans 

Það er ekki úr vegi að hefja þennan kafla þar sem kaflanum á undan sleppti. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að kennarar Brautarlækjarskóla eru 

ekki mjög uppteknir af stefnu sveitafélagsins og sáu hana ekki þrengja að 

faglegu svigrúmi sínu. Niðurstöðurnar sýndu einnig að stjórnendur skólans 

eru samhljóma kennurunum hvað þetta varðar og sáu ekki að stefnan 

þrengdi að svigrúmi skólans. Að þessu sinni er niðurstaðan í samræmi við 

fyrri rannsóknir á viðhorfum skólastjóra. Í því samhengi má benda á 

niðurstöður rannsóknar Guðmundar Ó. Ásmundssonar o.fl. (2008) þar sem 

hann kannaði hugmyndir skólastjóra á áhrif skólanefnda á skólastarfið og 

einnig á rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2010) þar sem viðhorf skólastjóra til 

faglegs sjálfstæðis skóla voru könnuð. Niðurstöður þessara rannsókna bentu 

til þess að skólastjórar upplifi nokkuð gott faglegt svigrúm gagnvart 

skólayfirvöldum í héraði. Að mati Cullingford (1997) er nauðsynlegt að 

stefna skólayfirvalda sé sveigjanleg til að hægt sé að byggja umbótastarf á 

sérstöðu skólans. Greinilegt að stjórnendur og kennarar Brautarlækjarskóla 

upplifa stefnu skólayfirvalda þannig. 
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Fræðimenn hafa gjarnan vitnað um spennu milli skólayfirvalda og skóla 

vegna miðlægra umbótaáætlana. Wilkins (2002) vitnar um þessa spennu á 

báða vegu. Annars vegar vegna tregðu skóla til að innleiða miðlægar 

umbótaáætlanir og einnig vegna spennu sem myndast þegar stefna 

skólayfirvalda og skólans fara ekki saman. Í þessari rannsókn varð ekki vart 

við þessa spennu enda fara stefna skólayfirvalda og Brautarlækjarskóla 

saman. Í niðurstöðunum varð hins vegar vart við spennu milli skólans og 

foreldra. Nánar verður fjallað um það í næsta kafla. 

Berg (2007 og 2011) hefur bent á að ábyrgðarskylda skólans gagnvart 

skólayfirvöldum hafi aukist á undanförnu vegna aukinnar árangursstýringar 

af hálfu skólayfirvalda. Afleiðing aukinnar árangursstýringar er minna 

svigrúm skólans. Þótt tengsl skólayfirvalda og þess skóla sem hér er fjallað 

um beri merki aukinnar árangursstýringar sem birtist í meiri áherslu á 

gæðamat þá er megin einkenni stýringarinnar sem skólinn sætir 

rammastýring. Rammastýring veitir meira svigrúm og þar af leiðandi er ekki 

hægt að segja að aukin ábyrgðarskylda skólans gagnvart skólayfirvöldum 

þrengi svigrúm hans.  

Keating, Marshall og Rudd (2009) telja að tengsl sveitastjórna og skóla 

sem einkenndust af stuðningi og samstarfi á jafningjagrunni væru þau sem 

vænlegust væru til að styðja við skólaþróun. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að stjórnendur Brautarlækjarskóla upplifi samskiptin við 

skóla- og frístundasvið á þessum nótum. Þó mátti greina efasemdir um getu 

skóla- og frístundasviðs til að veita faglegan stuðning og einnig skort á 

skilningi á þörfum skólans en þar var fyrst og fremst verið að vísa í 

þjónustuna sem skólinn fær frá upplýsinga- og tæknideild borgarinnar. 

Ef við lítum næst á forystuna innan skólans þá telja Sebring o.fl. (2006) 

að hún vegi þyngst af öllum þeim þáttum sem skólastarf samanstendur af 

þegar meta skuli hæfni skóla til að takast á við umbóta- og þróunarstarf.  Að 

mati Bergs (2011) er skólaþróun þungamiðjan í starfi skólastjórans og þar af 

leiðandi hlýtur hann að leggja töluverða áherslu á að auka hæfni skólans til 

að takast á við umbóta og þróunarstarf. Ýmsir fræðimenn, þar á meðal 

Hargreaves og Fink (2006) og Mitchell og Slackney (2003), aðgreina hæfni 

skóla í þrennt og hæfni skólans í heild er samnefnari þessara þriggja 

hæfnisviða. Skoðum Brautarlækjarskóla með hliðsjón af þessum þremur 

hæfnisviðum. 

Fyrsta hæfnisviðið er einstaklingsbundin hæfni og samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar bera tengsl skólastjóra og kennara skólans 

merki hins óyrta samkomulags sem Berg (2011) telur að sé algengt milli 

skólastjóra og kennara. Skólastjórinn og aðrir stjórnendur 
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Brautarlækjarskóla hafa þá sýn á skólaþróun að kennarar skólans þurfi að 

eiga hlutdeild í henni ef hún eigi að skila árangri. Skólastjórinn lítur svo á að 

það skili litlu að skólastjórinn segi kennurum að hlutirnir eigi að vera svona 

eða hinsegin. Einnig lítur skólastjórinn svo á að fagmennska kennaranna geri 

þær kröfur til þeirra að þeir beri ábyrgð á sinni eigin endurmenntun. Ekkert í 

rannsóknarniðurstöðunum benti til þess að stjórnendur hafi mikil afskipti af 

hvernig kennarar skólans framkvæma kennsluna. Þetta er mjög í takt við 

niðurstöður TALIS rannsóknarinnar þar sem kom fram að þessi viðhorf eru 

algeng meðal íslenskra skólastjóra (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2009). 

Þetta þýðir samt ekki að starfsþróun og endurmenntun sé algerlega í 

höndum einstaka kennara. Stjórnendur Brautarlækjarskóla leitast við að 

styrkja annað hæfnisviðið sem er samvirk hæfni heildarinnar með ýmsu 

móti. Þar skal fyrst nefna ýmis starfsþróunar- og skólaþróunarverkefni sem 

taka til allra kennara. Gefið er svigrúm til umræðna áður en stjórnendur 

taka endanlega ákvörðun um að fara í slík verkefni. Einnig eru teymi að 

störfum í skólanum sem halda utan um ýmsa áhersluþætti í námi og 

kennslu í skólanum og má líta á þau sem viðleitni til að dreifa faglegri 

forystu innan skólans. Í rannsókn Ingileifar Ástvaldsdóttur (2009) og 

rannsókn Lars Jóhanns Imsland (2011) kom einmitt fram að mikilvægt er að 

dreifa forystu innan skóla og veita svigrúm til umræðna um kennslufræðileg 

málefni.  

Þriðja hæfnisviðið er stofnanabundin hæfni en í niðurstöðunum kom 

sterklega fram hversu kennarar og stjórnendur upplifðu 

stundatöfluskipulagið sem mikla hindrun. Þessi niðurstaða er samhljóma 

niðurstöðu Svanhildar M. Ólafsdóttur (2009) í rannsókn hennar á starfsemi 

teyma.  

5.3 Tengsl við nemendur og foreldra 

Greiningarlíkan Bergs (2003a) gerir ráð fyrir að svigrúm skóla sé kannað frá 

þremur hliðum. Í þessari rannsókn er megináherslan á svigrúmið sem 

skólinn hefur gagnvart skólayfirvöldum og síðan svigrúmi skólans gagnvart 

tengslum stjórnenda skólans og kennara hans og hvernig störfin eru unnin í 

skólanum frá degi til dags. Þriðja hliðin er svigrúmið gagnvart nemendum og 

foreldrum. Rannsakandi taldi nauðsynlegt að skoða eilítið hvernig tengslum 

milli nemenda og foreldra og síðan skólans væri háttað. Berg (2003a) færir 

rök fyrir því að skólinn sé í eðli sínu þvingunarstofnun sé horft á hann út frá 

sjónarhóli nemenda og foreldra vegna skólaskyldunnar. Hann bendir einnig 

á að nemendur og foreldrar láti þessa þvingun yfir sig ganga vegna þess að 
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verðmætin sem skólinn færir nemendum vegi þyngra en þvingunin. Í 

greiningarlíkaninu gerir Berg ráð fyrir því að svigrúm skólans aukist ef 

honum tekst að virkja nemendur og foreldra til ábyrgðar og samstarfs um 

nám nemendanna og þróun skólastarfsins. 

Tengsl nemenda og foreldra og Brautarlækjarskóla voru einungis skoðuð 

út frá sjónarhóli kennara og stjórnenda sem vissulega takmarkar gildi 

niðurstaðna rannsóknarinnar hvað þessa hlið svigrúmsins varðar. Engu að 

síður er það mat rannsakanda að niðurstöðurnar gefi vísbendingar um þessi 

tengsl og einnig gefa þær vísbendingar um að fullyrðing Bergs (2003a) um 

ólíkar áherslur ríkis og samfélags eigi við nokkur rök að styðjast. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar eru áherslur skólans nokkuð 

nemendamiðaðar og áhersla er á að börnunum líði vel í skólanum. Einnig er 

viðleitni til breyttra kennsluhátta sem birtist í formi aukins vals, útikennslu 

og verkefnamiðaðrar vinnu nemenda. Greinilegt er að þegar skólinn eða 

einstaka kennarar breyttu áherslum í kennslunni frá hinni hefðbundnu 

nálgun er það auðveldar í yngri deildum en þeim eldri. Þátttaka foreldra var 

helst í formi efasemda um að hin nýja nálgun gagnist börnum þeirra í 

framtíðinni. Þetta ágerðist eftir því sem nemendur voru eldri.  

Ef til vill má túlka þetta á þann veg að foreldrar líti svo á að verðmætin 

sem skólinn veiti börnum þeirra sé aukin hæfni til að takast á við 

áframhaldandi nám og atvinnulíf. Rétt er þó að benda á að þegar skólinn 

kynnir hvað felst í breyttum áherslum mætir hann miklum velvilja foreldra 

þannig að aukið svigrúm skóla er jafnvel spurningin um að skólinn leggi 

meiri áherslu á að kynna fyrir foreldrum hvaða verðmæti felast í breyttum 

áherslum.  
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6 Lokaorð 

Í inngangi þessarar rannsóknarskýrslu setti ég fram almennar hugleiðingar 

um forsendur einstaklinga og stofnana til að breytast. Ég gaf mér eina 

forsendu sem var að til að breytast þyrfti svigrúm til þess að vera til staðar 

og fullyrti ég síðan að fjölmargt í umhverfinu hefði áhrif á það. Þessar 

hugleiðingar voru sprottnar af tuttugu ára reynslu af störfum við stofnun 

sem hefur á þessu tímabili sætt töluverðum þrýstingi á að breyta 

starfsháttum sínum. Stofnunin heitir grunnskóli og eftir að hafa tekið þátt í 

og fylgst með viðleitini þeirra skóla sem ég hef starfað við til að þróa og 

bæta störfin sem eru unnin innan þeirra vaknaði forvitni á að skoða hvað ylli 

því að svo erfiðlega gengi að innleiða breytingar á starfsháttum sem raun 

ber vitni. 

Það var mikill fengur í kenningu Gunnars Berg um skólastofnanir enda 

reynir hún að lýsa öllum lögum skólakerfisins og hugsanlegum áhrifum afla 

innan þeirra á svigrúm skóla til  að þróa starfshættina í takt við þarfir hans. 

Þessar óljósu rannsóknarhugmyndir sem lagt var af stað með í upphafi  um 

forsendur skóla til breytinga fengu á sig skýrari mynd með greiningalíkani 

Bergs sem byggt er á kenningu hans. Þar með var óljós 

rannsóknarhugmyndin komin í vinnanlegan farveg. 

Það er mitt mat að heildstæð greining á svigrúmi skóla til ákvarðana og 

athafna sé mjög gagnlegur undanfari skólaþróunar- og umbótaverkefna. 

Greiningin getur verið grunnur undir hina góðu kennslufræðilegu umræðu 

sem er nauðsynlegur undanfari umbótaaðgerða. Það væri mikill fengur í því 

ef greiningarlíkan Bergs eða álíka verkfæri yrði prófað í fleiri skólum þannig 

að smátt og smátt byggðist upp þekking á hvernig greining sem þessi gæti 

nýst skólum til markvissrar skólaþróunar sem byggði á forsendum skólans 

og væri hvatning til áframhaldandi þróunar nemendum til hagsbóta. 
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Viðauki A 

Viðtalsrammi 
Inngangur að viðtali 

Í upphafi viðtals kynni ég mig, rannsóknina og markmið hennar, árétti 

trúnað, nafnleynd og lengd viðtals. Fæ undirskrift viðmælanda á 

samþykkiseyðublað og fæ leyfi til að hljóðrita viðtalið. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er greining á svigrúmi grunnskóla í Reykjavík 

til athafna með tilliti til ytri og innri ramma skólastarfsins. Spurningin sem 

lögð er til grundvallar er: Hvaða svigrúm hafa skólastjórnendur og kennarar 

í Xxxxskóla til ákvarðana og athafna sem varða dagleg störf, skólaþróun og 

umbætur á skólastarfinu? 

Viðtalið 

Allir skólar starfa eftir sömu lögum og reglugerðum og allir skólar sem 

tilheyra sama sveitafélagi starfa eftir stefnumörkun sveitafélagsins í 

menntamálum. Þrátt fyrir þetta hefur hver skóli sín sérstöku einkenni sem 

aðgreinir hann frá öðrum skólum. Það er vegna þess að skólarnir nýta sér 

það svigrúm sem lög, reglugerðir og stefna sveitafélagsins veitir á ólíkan 

hátt. Nú langar mig að spyrja þig nokkurra spurninga um skólann þinn, 

hvernig þú upplifir hann, starfshættina í honum og hvaða svigrúm þú telur að 

skólinn og kennarar hans hafi til að taka ákvarðanir og framkvæma þær í 

daglegum störfum sínum. 

 Fyrst langar mig til að biðja þig um að lýsa fyrir mér hvernig þú 

upplifir skólann þinn sem vinnustað? 

 

 Hafið þið verið með einhver þróunarverkefni í gangi á 

undanförnum árum eða er eitthvað sem þið leggið sérstaka áherslu á 

í skólastarfinu. 

 

 Nú langar mig til að biðja þig um að leiða hugann að ytra 

starfsumhverfi skólans og áhrif þess á svigrúm skólans til 

skólaþróunar. 

o Veltum fyrst fyrir okkur áhrifum ríkisins á svigrúmið. Finnst þér 

að grunnskólalög og aðalnámskrá þrengi svigrúm þitt og skólans 
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til að taka ákvarðanir um skólaþróun, umbætur og hvernig 

dagleg störf eru framkvæmd?  

o Ef við horfum til stefnu og starfsáætlunar Menntasviðs í 

menntamálum finnst þér eitthvað í skólastefnu borgarinnar og 

framkvæmd hennar þrengi að svigrúmi þínu og skólans til 

ákvarðana og athafna. 

 Hvað með aðbúnað þann sem borgin býr skólanum? 

 En faglegan stuðning frá skóla- og frístundasviði? 

 Þrýstingur á að kennsla fari fram efir ákveðinni 

hugmyndafræði. 

 Þrýstingur á að leggja sérstaka áherslu á tiltekna 

námsþætti.  

o  Ef við horfum til kjarasamninga kennara telur þú að þeir þrengi 

að svigrúmi þínu og skólans á einhvern hátt? 

o Er eitthvað annað í ytra umhverfi skólans sem þú telur að hafi 

áhrif á svigrúmið? 

 

 Ef þú leiðir hugann að möguleikum skólans til skólaþróunar hvað 

telur þú að hafi helst áhrif í innra starfi skólans á svigrúm hans og 

kennaranna til skóla- og starfsþróunar? 

o Er eitthvað í innra skipulagi á starfsemi skólans sem þú telur að 

þrengi svigrúmið? 

o Getur þú lýst fyrir mér viðhorfi þínu til breytinga? 

o Getur þú lýst viðhorfum kennara skólans til breytinga? 

o Getur þú lýst viðhorfum  stjórnenda skólans til breytinga? 

 Áhugi á að prófa eitthvað nýtt. 

 Stuðningur við breytingar. 

o Getur þú lýst viðhorfum nemenda og foreldra til breytinga? 

o Getur þú lýst fyrir mér aðstæðum í skólanum og hvernig þær 

annað hvort auka svigrúm skólans til skólaþróunar eða þrengja 

það. 

 Búnaður 

 Fjármagn 

 Álag 

 

 Veltum aðeins fyrir okkur samstarfi kennaranna við skólann. Getur 

þú lýst fyrir mér hvernig því er háttað? 
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o Fer undirbúningur og skipulagning kennslunnar fram í teymum? 

o Er einhver samkennsla í skólanum? 

o Skiptast kennarar á skoðunum um kennslufræðilegar áherslur 

skólans? 

 

 Getur þú lýst fyrir mér hvernig ákvarðanir eru teknar í skólanum? 

o Eru ákvarðanir ræddar á fundum? 

o Er gefin tími til umhugsunar og undirbúnings áður en ákvarðanir 

eru teknar? 

o Vita kennarar á hvaða forsendum ákvarðanir eru teknar? 

 

 Getur þú lýst fyrir mér hvernig samstarfi við nemendur og foreldra 

er háttað í skólanum? 

 

 Getur þú lýst fyrir mér hvernig gæðamati og eftirliti með kennslu í 

skólanum er háttað? 

o Hvernig er árangur af starfseminni metinn? 

o Hvernig nýtir skólinn sér það gæðamat sem fer fram? 

o Hvernig fer endurskoðun á áherslum í námi og kennslu fram? 
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Viðauki B 

Samþykkisyfirlýsing          Reykjavík,_______________ 

 

Samþykki á þátttöku í rannsókn á svigrúmi skóla til ákvarðana og 

athafna. 

Rannsóknin er hluti af M.Ed ritgerð frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Viðfangsefni hennar er greining á svigrúmi grunnskóla í Reykjavík til 

athafna og ákvarðana um eigin mál með tilliti til ytri og innri ramma 

skólastarfsins. Rannsóknin skiptist í tvo hluta. Annar hluti hennar felur í sér 

greiningu á svigrúmi sem lög, reglugerðir og stefna sveitafélags veita. Hinn 

hluti hennar er greining á svigrúmi sem innra starfið í skólanum veitir. 

 Þátttaka þín felst í að veita viðtal við rannsakanda um þína upplifun 

af starfsumhverfi þínu. Viðtalið verður síðan nýtt til að greina svigrúm 

skólans til athafna hvað innri ramma skólastarfsins varðar.  

 Fullum trúnaði er heitið. Samþykkisyfirlýsingin verður ekki geymd 

með rannsóknargögnunum né hún notuð við greiningu á gögnunum. Henni 

verður eytt um leið og rannsókn er lokið. Við ritun niðurstöðukafla 

rannsóknar verður nöfnum breytt, bæði á skóla og persónum, og þess gætt í 

hvívetna að tryggja órekjanleika. 

 

Ég undirrituð/undirritaður veiti heimild til að viðtal sem ég tók þátt sé nýtt í 

þeim tilgangi sem lýst er hér að ofan. 

 

Nafn:______________________________________________________ 

 

Kennitala _____________________________________   

 

Kærar þakkir fyrir þáttökuna 

__________________________________________________ 

Þorkell Daníel Jónsson, M.Ed. nemi 


