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ÁGRIP 

Markmið þessarar rannsóknar var að rannsaka samhengið milli forystu og forystuhæfni annars 

vegar og þróunarferlis skóla hins vegar og skýra betur hvaða leiðir má fara til að bæta árangur 

af skólaþróun. Í því skyni var litið til þess hvernig og að hvaða marki forystuhæfni hefur verið 

byggð upp samfara jákvæðri skólaþróun í einum grunnskóla á Íslandi. Hugtakalíkön Lambert 

(2003a, 2006) af forystuhæfni skóla eru notuð sem hugtakagrunnur rannsóknarinnar og 

forystuhegðun skólastjórans í skólaþróunarferlinu og forystuhæfni hópa innan 

skólasamfélagsins; kennara, annars starfsfólks, nemenda og foreldra sem og skólans í heild, 

metin út frá þeim. Kenningar Lambert fela í sér að mikilvægt sé að allir innan 

skólasamfélagsins þrói með sér forystueiginleika þar sem forysta felist í gagnkvæmu 

stefnuföstu námi innan skólasamfélags. Litið er svo á að forysuthegðun og persónulegir 

eiginleikar skólastjórans séu grundvöllur þess að slík forystuhæfni skóla þróist. Um leið felst í 

forystuhæfni sýn á skólaþróun þar sem litið er svo á að forystuhæfni skólans sé grundvöllur 

varanlegs árangurs í skólaþróun.  

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn og valinn var grunnskóli sem féll að markmiðum 

rannsóknarinnar. Gögnum var safnað sem miðuðu að því að varpa ljósi á skólaþróun skólans á 

því tímabili sem liðið hefur síðan skilgreind skólaþróun hófst og fram til dagsins í dag. Var 

það gert með hálf-formgerðum viðtölum, vettvangsathugunum, spurningakönnun og skoðun 

gagna. Þátttakendur sem taldir voru líklegir til að dýpka skilning á viðfangsefninu voru valdir 

úr breiðum hópi skólasamfélagsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að í þróun forystuhæfni skólans sé komin 

nokkuð langt á veg en að forystuhæfni sé misjöfn meðal hópa innan skólasamfélagsins og 

forysta mismikil meðal einstaklinga og að þann mismun megi að einhverju leyti skýra með 

misjafnlega mikilli þátttöku einstaklinga og hópa í þróunarferlinu. Niðurstöður benda einnig 

til þess að forystuhegðun og persónulegir eiginleikar, þekking og færni skólastjórans hafi 

skipt sköpum í því að byggja upp forystuhæfni skólans og að skólastjórinn búi yfir þeim 

eiginleikum sem til þarf og hafi beitt sér í samræmi við það. Skólastjóri, ásamt öðrum 

stjórnendum, setur skýran ramma um skólastarfið sem felst í sameiginlegri menningu og sýn 

og stefnu byggðri á trausti, virðingu og sameiginlegum gildum en innan þess ramma hefur 

starfsfólk og nemendur frelsi til að starfa og hafa áhrif á starf sitt og starfsumhverfi. Í 

skólanum er dreifð forysta og kennarar og stjórnendur starfa af metnaði og áhuga. Meðal 

stjórnenda, kennara og nemenda fer fram sameiginlegt nám í formi markvissra umræðna og 

þróunarvinnu. Forystuhæfni er mikil meðal stjórnenda, töluverð meðal kennara og nemenda 

en minni meðal skólaliða og foreldra. Niðurstöður benda til þess að það stafi af því að 

skólaliðar og foreldrar hafa ekki verið þátttakendur í skólaþróuninni á sama hátt og 

stjórnendur, kennarar og nemendur. Til þess að viðhalda og þróa enn forystuhæfni skólans 

þarf að skýra markmið hvað varðar forystu kennara og nemenda og skapa starfsumhverfi þar 

sem skólaliðar og foreldrar hafa sömu tækifæri og aðrir til að þróa forystuhæfni sína. 

Rannsóknin var gerð í einum skóla og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður hennar. 

Þess er þó vænst að með rannsókninni skýrist frekar tengsl forystu skólastjóra og annarra 

hópa skólasamfélagsins og skólaþróunar við íslenskar aðstæður og hvaða leiðir megi fara til 

að bæta árangur í íslensku skólastarfi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru mjög í samræmi við 

niðurstöður erlenda rannsókna sem gefur vísbendingu um að þær eigi einnig við hér á landi. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to investigate the coherence between leadership and leadership 

capacity and school development. It was done by an inquiry into how and to what extent 

leadership capacity has been built up in school improvement projects in one Icelandic 

elementary school. This is done by studying how the leadership capacity of the school is in 

agreement with a conceptual framework of leadership capacity developed by Lambert (2003a, 

2006). The conceptual framework highlights the importance of broad-based, skillful 

participation in the work of leadership as the fundament for further school development. 

Personal attributes and the leadership behavior of the principal are seen as the foundation for 

leadership capacity to take place.  

The research method is a qualitative case study in an elementary school that fulfils the aim 

of the research. Information was gathered about planned improvement efforts in the school 

from the time such efforts commenced until the present day. Data was collected by 

observations, examining documents, semi-structured interviews and a survey. Data was 

collected from a wide range of respondents from all sectors of the school community. 

The findings indicate that the personal attributies and leadership behavior of the principal 

is of great importance in the process of developing leadership capacity, that the principal 

possesses the capacity needed and has taken actions according to this. The findings also 

indicate that the school has come close to developing high leadership capacity but it varies 

between groups and persons. There exists a strong culture and clear sense of purpose built on 

trust, respect and common values. The leadership team sets clear frames which represent the 

core of the school´s culture and within that frame the staff and students are given a great deal 

of freedom to have control over their work and affairs. Leaders, teachers and students are 

involved in collective learning trough purposeful discussion and developmental work. High 

leadership capacity is found among leaders, teachers and students but to lesser degree among 

support staff and parents. The findings indicate that the reason for difference in leadership 

capacity is that the support staff and the parents have not been involved in the development 

the same way as others. To maintain and develop further the leadership capacity of the school 

it is nessesary to set clear goals considering the leadership of teachers and students and 

develop ways in which support staff and parents are granted access to the development of the 

school in the same way as teachers and leaders are.  

The findings are based on a small sample and do not support generalization. Nevertheless, 

the findings are expected to shed further light on the relations between leadership of the 

principal and school development under Icelandic conditions and which directions could be 

taken to improve school development and leadership in Icelandic schools. The findings of this 

study in many ways match the findings of similar research abroad, which indicates that they 

can also be useful in an Icelandic context. 
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FORMÁLI 

Þessi rannsóknarritgerð er 60 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi með áherslu á 

stjórnun við kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar er skóli sem sýnt hefur framfarir í skólaþróun og tengsl forystu við þá þróun. 

Rannsóknin sjálf fór fram veturinn 2008–2009 en undirbúningur að rannsóknarefninu hefur 

verið langur og hugmyndin að því að skoða skólaþróun í einum skóla varð fyrst til seinnipart 

vetrar 2004 sem og fyrstu drög að rannsóknaráætlun. Sökum þess hve skólaþróun nær yfir 

víðfeðmt svið hefur viðfangsefnið þrengst og þróast í þá átt að taka sérstaklega fyrir þátt 

forystu í skólaþróuninni. 

Leiðsögukennari minn var Rúnar Sigþórsson, dósent við kennaradeild HA, og ég kann 

honum innilegar þakkir fyrir styrka og persónulega leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni. 

Ráðunautur var Trausti Þorsteinson, forstöðumaður skólaþróunarsviðs HA, og kann ég honum 

sömuleiðis bestu þakkir fyrir hjálpina.  

Ég þakka skólasamfélaginu þar sem rannsóknin var gerð hlýlegar móttökur og 

viðmælendum mínum fyrir þann tíma sem þeir gáfu sér til að sinna mínum óskum, það traust 

sem þeir sýndu mér og þá sýn sem þeir veittu mér á þá sjálfa og skólasamfélagið.  

Einnig vil ég þakka frænku minni og vinkonu, Margréti Þóru Einarsdóttur fyrir að eiga 

með mér ófáar umræður um efnið og vera mér innan handar meðan á verkinu stóð og 

manninum mínum, Stip Bos, fyrir mikla þolinmæði og stuðning. 
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1. INNGANGUR 

Rannsóknir benda til þess að forysta sé lykilþáttur í skólaþróun og árangri nemenda en skiptar 

skoðanir eru um það hver sú tenging er, sem og í hverju forystan felst og hvernig megi byggja 

hana upp (Harris, 2005). Í dag er þó einkum horft til sameiginlegrar eða dreifðrar forystu þar 

sem einstaklingar innan stofnunarinnar sinna til skiptis eða saman forystuhlutverki (Gronn, 

2002; Harris, 2005; Sergiovanni, 2009). Litið er á forystu sem hópvirkni sem verður af þeim 

sökum einungis til sem afleiðing samvinnu tveggja eða fleiri einstaklinga (Harris, 2008; 

Lambert 2003b; Owens og Valesky, 2007). Samfara þessu er farið að líta á nauðsyn þess að 

samvirkt nám fari fram milli einstaklinga innan skólasamfélags þannig að sameiginleg og ný 

þekking skapist (Bush, 2008; Bush og Glover, 2004; Lambert, 2003a).  

Þessi einkenni má kalla forystuhæfni og í þessari ritgerð er það hugtak notað um 

sameiginlega hæfni á sviði forystu sem hópar innan skólans eða skólinn í heild hafa tileinkað 

sér. Lambert (1998, 2003a, 2006) skilgreinir forystuhæfni þannig að forysta sé ekki lengur 

tengd einni eða fáum persónum heldur sameign hópa innan stofnunar eða stofnunar í heild þar 

sem allir sem hlut eiga að máli þróa með sér forystueiginleika og litið er á forystu sem 

gagnkvæmt (e. reciprocal) stefnufast nám. Um leið felst í hugtakinu ákveðin sýn á þróun 

skólastarfs þar sem því er haldið fram að skólar þurfi að byggja upp forystuhæfni til að ná 

viðvarandi árangri í skólaþróun. Í tengslum við kenningu sína á forystuhæfni hefur Lambert 

(2003a, 2006) þróað hugtakalíkön þar sem forystuhegðun og persónulegir eiginleikar 

skólastjórans eru metnir í þróun forystuhæfni skóla annars vegar og hins vegar þar sem 

forystuhæfni skóla er metin út frá virkni skólastjórans og skilningi og færni í forystu innan 

skólans.  

Í þessari rannsókn voru hugtakalíkön Lambert (sama heimild) lögð til grundvallar sem 

nokkurs konar hugtakagrunnur rannsóknarinnar. Það helgast af því að mér finnst vit í því 

samhengi sem hún setur upp á milli forystu skólastjórans annars vegar og skólaþróunar hins 

vegar þar sem gert er ráð fyrir að til þess að skólar nái framúrskarandi árangri þurfi virka 

forystu og þátttöku allra aðila innan skólasamfélagsins í þróuninni. 

Undirbúningur að rannsókninni sem greint er frá í þessari ritgerð hefur verið langur en 

hugmyndin að því að skoða skólaþróun í einum skóla sem talinn væri hafa náð árangri á því 

sviði, varð fyrst til seinnipart vetrar 2004, sem og fyrstu drög að rannsóknaráætlun. Í 
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meðförum hefur áherslan færst frá því að fjalla um skólaþróun almennt yfir á þátt forystu í 

skólaþróun með áherslu á hlutverk skólastjórans í ferlinu. 

Rannsóknarefnið mótast af því að trú mín á forystu og þeim möguleikum sem í henni felast 

sem grundvallarþáttum í skólaþróun hefur styrkst jafnt og þétt. Ég sótti kennaramenntun til 

Danmerkur og hef frá árinu 1998 starfað hérlendis sem grunnskólakennari, námsráðgjafi og 

skólastjóri. Reynslan hefur sýnt mér að hlutverk skólastjóra er flókið og oft gengur erfiðlega 

að ná þeim árangri í skólastarfinu sem að hefur verið stefnt. Margt spilar þarna inn í og meðal 

annars hlutdeild annarra sem að skólanum koma, sem mér finnst oft og víða hafa verið 

vanmetin í þróunarstarfinu. Mér er því hugleikið hvert samspil forystu skólastjórans er við 

þátttöku og forystu þeirra mörgu aðila sem mynda skólasamfélagið þegar unnið er að 

skólaþróun.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka samhengið milli forystu og forystuhæfni annars 

vegar og þróunarferlis skóla hins vegar og skýra betur hvaða leið má fara til að bæta árangur í 

skólastarfi. Rannsóknin er gerð í ljósi þess að mikilvægt er að dýpka vitneskju um forystu og 

samband hennar og skólaþróunar í íslensku skólaumhverfi en fáar íslenskar rannsóknir á 

sambandi forystu og skólaþróunar eru til og að mér vitandi engin sambærileg þessari. 

Í ljósi framangreindra markmiða verður leitað svara við eftirfarandi meginspurningum: 

Hvernig og að hvaða marki hefur forystuhæfni verið byggð upp í tengslum við þróunarstarf í 

einum grunnskóla og hvernig hefur sú forystuhæfni átt þátt í þróun skólans?  

Þessar meginspurningar eru nánar afmarkaðar með eftirfarandi undirspurningum: 

 Í hverju felst sú forystuhæfni sem byggð hefur verið upp í skólanum? 

 Hvernig hefur forystuhæfni haft áhrif á skólaþróunina? 

 Hver var þáttur mismunandi aðila og hópa innan skólasamfélagsins í skólaþróuninni? 

 Hvað hefur einkennt forystuhegðun skólastjórans og hvernig hefur hún átt þátt í að 

byggja upp forystuhæfni í skólanum? 

Ritgerðinni er deilt í sex meginkafla. Í inngangi er gerð grein fyrir því á hvaða forsendum 

rannsóknin er gerð og markmið og rannsóknarspurningar settar fram. Í öðrum kafla er 

fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar gerð skil sem og lykilþáttum er varða skólaþróun, 

forystu og forystuhæfni og grein er gerð fyrir hugtakalíkönum Lambert (2003a, 2006). Þriðji 

kafli fjallar um snið rannsóknarinnar, gagnasöfnun og úrvinnslu. Þá tekur við kafli þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru raktar. Í fimmta kafla eru niðurstöður ræddar og m.a. settar í 

samhengi við hugtakalíkön Lambert (sama heimild). Í lokakaflanum er litið yfir farinn veg. 
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2. FRÆÐILEG UMGJÖRÐ RANNSÓKNARINNAR 

Í þessum kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi er snertir forystu, forystuhæfni og 

skólaþróun. Kaflanum er skipt í tvo undirkafla auk samantektar. Sá fyrri fjallar um skólaþróun 

og skilvirkni og hvernig þessi hugtök vinna saman. Gerð er grein fyrir hvernig þróunin hefur 

verið í þá átt að líta til mannlegra þátta í því skyni að þróa og byggja upp hæfni skóla. Í öðrum 

kafla er þróun forystu rakin í átt til hugmynda um forystuhæfni skóla og hugtakið sett í 

samhengi við mismunandi tegundir forystu. Í því skyni er rætt um dreifða forystu sem og 

undirflokka hennar; kennaraforystu, forystu annars starfsfólks en kennara, nemendaforystu, 

foreldraforystu sem og forystu tengda námi. Þá er forystu skólastjóra gerð skil sem hluta af 

forystuhæfni skóla sem og hugtakalíkani Lambert (2006) um framgöngu skólastjóra í því að 

byggja upp forystuhæfni skóla. Að lokum er hugtakalíkan Lambert (2003a, 2006), þar sem 

hún flokkar forystuhæfni skóla í fjórar skólagerðir eftir innri einkennum skólanna, sett fram. 

2.1 Skólaþróun 

Skilvirkni (e. effectiveness) má skilgreina sem það að ná eftirsóknarverðum árangri eða 

markmiðum. MacGilchrist, Myers og Reed (2004) skilgreina skilvirka skóla sem þá sem ná 

betri árangri eða framförum nemenda en búast mætti við út frá upphafsstöðu nemendahópsins 

og þar sem framfarir nemenda eru meiri en í skólum með sambærilegan nemendahóp. 

Rannsóknir á skilvirkni beinast að því hvaða einkenni á starfi skóla leiða til gæða; tengslunum 

milli þess sem gerist í skólanum – leiðanna sem þar eru farnar – og árangursins af 

skólastarfinu; m.ö.o. hvað veldur því að skólar eru misjafnlega skilvirkir. Á grundvelli 

skilvirknirannsókna hafa verið settir fram listar um sameiginleg einkenni skilvirkra skóla 

(Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis og Russel, 1988). 

Skilvirkni skóla má enn fremur skilgreina út frá gæðum (e. quality); þannig að starf hans 

skili tilteknum námsárangri og sem mestum virðisauka af skólaveru nemenda þegar tekið er 

tillit til bakgrunns þeirra og út frá jöfnuði (e. equity); þannig að skólinn sé þess megnugur að 

koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir allra nemenda (Creemers, 1996). Meðan 

rannsóknir á skilvirkni beinast að einkennum skilvirkra skóla beinast rannsóknir á skólaþróun 

að breytingarferlinu og því hvernig skólar þróast. Hopkins og Lagerweij (1996) segja 

skólaþróun hafa tvö meginmarkmið sem eru að leiða til árangursríkara náms og að styrkja 

innviði skólans sem stofnunar og þar með varanlega hæfni hans til að takast á við breytingar. 
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Þeir skilgreina skólaþróun sem skipulagða og varanlega breytingu á vinnubrögðum og innri 

skilyrðum í skóla.  

Framan af hafa rannsóknir á þessum tveimur fræðasviðum verið aðgreindar. Í dag er þó 

farið að líta á samverkandi þætti þeirra enda sameiginlegt markmið beggja sviðanna að 

komast að því hvernig bæta megi árangur skólastarfs (Reynolds og Stoll, 1996). 

Löngum hefur reynst erfitt að ná þeim árangri með skólaþróun sem stefnt er að. Margar 

skýringar eru á því. Fullan (1993) segir að sú mynd sem við höfum af skólastofnunum sé of 

einföld og taki til fárra og einfaldra þátta. Dæmigert sé að hugsa sér þróunarferlið sem röð 

atriða sem hafa áhrif á sérhverja breytingu eins og hlekkir í keðju þar sem hver hlekkur hefur 

sinn ákveðna stað, stærð, styrk og lögun. Það sé of mikil einföldun og vænlegra sé að líta á 

breytingastarfið sem óreglulegan vef fjölda flókinna áhrifaþátta. Hann segir að framkvæmd 

breytinganna feli í sér eftirfarandi megináherslur: 

 Ekki er hægt að sjá eða ákveða alla hluti fyrirfram. 

 Breytingastarf er líkara ferðalagi en því að skoða landakort. 

 Líta ber á vandamál sem vin frekar en óvin. 

 Framtíðarsýn og markviss áætlanagerð skipta einkum máli þegar fram líður. 

 Áherslur á einstaklinginn og hópinn verða að haldast í hendur. 

 Miðstýring og dreifstýring vinni saman. 

 Sérhver stofnun verður að vera í nánum tengslum við umhverfi sitt. 

 Sérhver einstaklingur skiptir máli. 

Fullan (2007) skiptir þróunarferlinu niður í þrjá hluta sem hann kallar kveikju, 

framkvæmd og festingu. Fyrsti hluti ferlisins, kveikjan, felur í sér að þörf fyrir ákveðna 

breytingu er viðurkennd og hvatt til hennar, þrýstingur og vilji til skólaþróunar er fyrir hendi 

og meðvituð ákvörðun tekin um að fara af stað í þróunarverkefnið. Á öðrum hluta ferlisins, 

framkvæmdinni, er leitast við að framkvæma og læra að nota nýju aðferðina. Í þriðja hluta 

ferlisins, festingunni, felst það að þátttakendur hafa lært að nota sér nýja þekkingu þannig að 

hún verður sjálfsagður hluti starfsins og hluti af menningu stofnunarinnar. Árangur ferlisins á 

fyrst og fremst að koma fram í árangri nemenda annars vegar og styrkingu innviða 

stofnunarinnar hins vegar. 

Nýjustu rannsóknir á sviði skólaþróunar benda til þess að til að ná mestum árangri í 

skólaþróun og viðhalda honum þurfi að byggja upp hæfni (e. capacity) skóla (Fullan, 2007; 

Harris, 2005, 2008; Lambert, 1998). Hæfni skóla til skólaþróunar eru þau einkenni sem þurfa 

að vera til staðar til að styðja við þróun virks námssamfélags. Þessi einkenni fela í sér 

ákveðnar kennsluaðferðir og sjónarmið er snúa að skólastarfi og skólagerðum og haldast í 

hendur við skólamenningu, viðhorf og afstöðu (Bush og Glover, 2004; Hughes, Copley, 

Howley og Meehan, 2005; King og Newmann, 2001). Í slíku faglegu samfélagi taka kennarar 
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þátt í ákvörðunum, hafa sameiginlega tilfinningu fyrir tilgangi vinnunnar, vinna í samvinnu 

og bera sameiginlega ábyrgð á afrakstri starfsins. Þar eru athafnir og ákvarðanir miðaðar út frá 

niðurstöðum rannsókna, lögð er áhersla á að skapa grunn byggðan á stuðningi við skólastarfið 

sem í felst m.a. ferli starfsmannaráðninga, bjargir, þjálfun starfsfólks, skipulagning vinnunnar, 

stefna skólans og skólayfirvalda sem og aðgengi að ytra stuðningsneti (Lambert, 1998).  

Þessar kenningar hafa sprottið upp í kjölfar þess að rannsakendur hafa beint augum sínum 

að mikilvægi mannauðs í tengslum við stofnanaþróun (Owens og Valesky, 2007; Sergiovanni, 

2009). Samkvæmt Owens og Valesky (sama heimild) bera mannauðskenningar í sér að eðli 

starfandi fólks sé slíkt að:  

 Veiti starfið fullnægju líti starfsmenn á vinnuna sem jafn eðlilega og ásættanlega og 

leik. 

 Sé fólk skuldbundið markmiðum stofnunarinnar muni fólk sýna frumkvæði, 

sjálfskipulagningu og sjálfstjórn í starfi. 

 Við réttar aðstæður læri hver og einn að taka ábyrgð og leiti eftir henni. 

 Hver og einn starfsmaður kunni að meta skapandi starf og hæfni til að taka góðar 

ákvarðanir og leiti tækifæra til að vera skapandi í starfi. 

Litið er svo á að hegðun og frammistaða kennara í kennslustofunni skipti sköpum um það 

að ná markmiðum skólans og því þurfi kennarar að fá að hafa áhrif á það hvernig er staðið að 

breytingum og hvað er gert til að geta gert þær að sínum. Þannig leiði meðvituð hugsun 

einstaklinga stofnunarinnar um starfshætti sína til öflugri skuldbindingar við markmið 

stofnunarinnar svo að hæfileikar þeirra og orka nýtist til fulls við að ná þeim. 

Peters og Waterman (1982) gerðu rannsókn á fyrirtækjum í vexti sem meðal annarra slíkra 

rannsókna er talin hafa haft veruleg áhrif á hugmyndir fræðimanna um stjórnun og viðhorf til 

starfsmanna (Börkur Hansen, 2003; Sergiovanni, 2009). Þeir komust að því í rannsókn sinni 

að stofnanamenning skipti sköpum fyrir hagsæld fyrirtækjanna og ein undirstaða þess fólst í 

því að líta á starfsfólk sem lykil að framförum. Sergiovanni (2009) heimfærir niðurstöður 

þeirra yfir á skólafólk og segir að í skólum þar sem árangur er mikill sýni kennarar meiri 

skuldbindingu við málstað skólans, leggi meira á sig í vinnu og séu ánægðari í vinnunni en 

kennarar í skólum þar sem árangur er síðri. Sergiovanni (sama heimild) segir rannsóknir 

Peters og Waterman (1982) og annarra sýna að það gerist þegar kennarar upplifa að vinna 

þeirra sé innihalds- og tilgangsrík, skynsamleg, táknræn og metin að verðleikum og þeim 

finnst þeir geta haft áhrif bæði á starfið og aðstæður og upplifa að þeir beri persónulega 

ábyrgð á vinnunni og útkomu hennar. Sergiovanni (2009) segir að í skólum sem ná árangri 

séu bæði til staðar einkenni laus- og fasttengdra eininga. Fasttengingin felist í þéttu 

utanumhaldi sem lýsi sér í sterkri menningu og skýrri sýn á tilgang starfsins þar sem unnið er 
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á grundvelli trausts milli fólks. Laustengingin veiti fólki hins vegar töluvert frelsi innan þessa 

ramma til að útfæra þessi grundvallargildi í samræmi við eigin túlkun. Sergiovanni (sama 

heimild) telur að þessi blanda laus- og fasttengdra eininga geti verið lykilástæða að baki 

árangri sumra skóla umfram aðra því hún samræmist mjög grundvallareinkennum hvað varðar 

starfshvatningu, skuldbindingu, vinnugleði og tryggð við skólann. Í fyrsta lagi samræmist það 

þörf kennara, nemenda og annars starfsfólks fyrir að finnast starf sitt og persónulegt líf hafa 

tilgang og þýðingu og vera skynsamlegt og merkingarmikið. Í öðru lagi samræmist það þörf 

þess sama hóps fyrir það að hafa skynsamlega stjórn yfir og áhrif á  starf sitt og 

starfsumhverfi. Í þriðja lagi samræmist það þörf þeirra fyrir að upplifa árangur, hugsa um 

sjálfa sig sem sigurvegara og hljóta viðurkenningu fyrir árangur sinn. 

2.2 Forystuhæfni 

Hefðbundnir stjórnunarhættir hafa löngum verið lagðir til grundvallar skólastjórnunar. Þeir 

felast meðal annars í valdaforystu en undir hana falla hefðbundin sjónarmið um þrepaskipta 

stjórnun þar sem stjórnunarhættir grundvallast af regluveldi (e. bureaucratic) og 

valdayfirráðum. Slíkir stjórnunarhættir byggja m.a. á reglum, tilskipunum, reglugerðum, og 

formlegum væntingum sem miða að því að fá einhvern til að gera eitthvað (Owens og 

Valesky, 2007; Rúnar Sigþórsson og félagar, 1999; Sergiovanni, 2009).  

Í kringum 1980 fóru að koma fram vísbendingar um það að hefðbundnir stjórnunarhættir 

væru ekki árangursríkasta leiðin til að ná árangri í stjórnun fyrirtækja og stofnana eins og 

skóla (Gronn, 2002). Þrátt fyrir það var áfram lögð áhersla á einkenni árangursríkra 

skólastjórnenda í stað þess að skoða eðli sambandsins milli forystu annars vegar og þróunar- 

og breytingarferli stofnana hins vegar (Harris, 2005). Um 1990 varð mikil gróska í 

rannsóknum á forystu sem leitt hefur til þess að hugmyndir og kenningar um einhvers konar 

sameiginlega forystu fólks innan skólasamfélagsins hafa hlotið sífellt meira vægi (Gronn, 

2002). Í kjölfarið hafa mismunandi skilgreiningar og hugtök um forystu komið fram og má 

þar nefna tengslaforystu (e. connective leadership), dreifða forystu ( e. distributed leadership) 

og kennaraforystu (e. teacher leadership) (Lambert, 2002; Little, 2003). Oft og víða skarast 

skilgreiningar á þessum tegundum forystu og ein fellur jafnvel undir aðra (Bennett, Wise, 

Woods og Harvey, 2003). Þær eiga það þó sameiginlegt að lögð er áhersla á að unnið sé í 

samvinnu, rétt allra til að taka ákvarðanir og sameiginlegt umboð allra aðila (Muijs og Harris, 

2003).  

Annar sameiginlegur þáttur er sú áhersla sem lögð er á nám til að raungera forystu af þessu 

tagi enda benda rannsóknir til þess að nám eigi afgerandi þátt í þróun forystu sem leiðir til 
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skólaþróunar. Hefur sjónum þá verið beint að forystu í þágu náms (e. leadership for learning) 

sem forystu sem stuðlar að námsárangri nemenda (Bush og Glover, 2004; Bush, 2008) og 

forystu byggðri á hugsmíði (e. constructivist leadership) þar sem lögð er áhersla á mikilvægi 

stefnufasts náms í því skyni að þróa forystu sem flestra (Lambert, 2003a, 2003b). 

Samfara þessum breytta skilningi sem lagður er í forystu er sjónum frekar beint að ferlinu í 

kringum forystu heldur en hæfileikum og athöfnum eins leiðtoga (Harris, 2008; Harris og 

Lambert, 2003; Lambert, 2003b; Owens og Valesky, 2007). Skilningur á forystu hefur þar 

með breyst frá því að litið sé svo á að forysta sé tengd ákveðinni persónu og feli í sér 

fyrirfram ákveðna kunnáttu einstaklings til þess að forysta sé afleiðing þekkingarsköpunar þar 

sem samvinna er grundvöllur forystunnar. Forysta er þannig hluti af menningu stofnunarinnar, 

samofin öllu skólastarfinu og lífæð stofnunarinnar og verður til í gegnum stefnufast, 

sameiginlegt nám þeirra sem mynda skólasamfélag ( Harris, 2008; Harris og Lambert, 2003; 

Lambert, 2003b). 

Forystuhæfni (e. leadership capacity) getur tekið til hópa innan skólans sem og skólans í 

heild. Forystuhæfni er skilgreind sem gagnkvæm (e. reciprocal), víðtæk og fagleg þátttaka á 

sviði forystu (Lambert, 1998, 2003a) þar sem litið er svo á að varanleg skólaþróun geti 

einungis átt sér stað sé forystuhæfni skólans til staðar. Þannig er litið á forystuhæfni skóla sem 

nauðsynlegan grunn að árangursríkri skólaþróun. Merking hugtaksins á rætur að rekja til 

þeirra fræðasviða sem fjalla um skólaþróun og námsfærni í samfélagi fullorðinna og hvernig 

þessir þættir er snúa að námi fullorðinna stuðla að árangri nemenda (Lambert, 2006). 

Forystuhæfni skóla byggir á víðtækri og faglegri þátttöku allra innan skólasamfélagins og 

sameiginlegri sýn sem skapar samhug. Hún krefst þess að ákvarðanir séu byggðar á 

rannsóknum og athugunum og að þær taki mið af raunverulegri þörf og ástandi. Jafnframt 

gerir hún ráð fyrir hlutverkum og skyldum sem byggja á samvinnu og leiða til sameiginlegrar 

ábyrgðar, mati á eigin vinnu og annarra sem eðlilegum þætti starfsins og góðum eða stöðugt 

betri árangri nemenda (Lambert, 2003a). Þróun forystuhæfni skóla hefur eftirfarandi atriði að 

markmiði: 

 Þróun og þroska allra fullorðinna innan skólasamfélagsins, kennara, annars starfsfólks, 

foreldra o.s.frv. sem íhugulla, faglegra forystumanna. 

 Stöðugan og vaxandi árangur, þroska og frammistöðu nemenda. 

 Uppbyggingu skóla og bæjarfélaga þannig að þau verði fær um að vaxa og viðhalda 

árangri af eigin rammleik (Lambert, 2003b). 

Skólar þurfa að búa yfir mikilli forystuhæfni til að ná hámarksárangri í skólaþróun og vera 

færir um að viðhalda gæðum, óháð starfsmannabreytingum og áföllum sem þeir geta orðið 

fyrir (Lambert, 1998, 2003a, 2003b, 2006). Nái forystuhæfni að festa rætur er hún ekki 
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einungis gagnvirk og stefnuföst heldur felur í sér sjálfbært nám. Þegar nám er viðvarandi, og 

þátttaka í slíku námi er víðtæk og fagleg, verður til skólasamfélag þar sem forystuhæfni er á 

háu stigi og þar með aukast möguleikarnir á viðvarandi skólaþróun (Lambert, 2006).  

2.2.1 Tegundir forystu sem eiga þátt í að byggja upp forystuhæfni skóla 

Dreifð forysta 

Bennett og félagar (2003) skilgreina dreifða forystu á grunni samantektar sinnar á 

rannsóknum á dreifðri forystu. Þeir telja að þrátt fyrir ósamræmi í skilgreiningum séu til þrír 

ákveðnir meginþættir dreifðrar forystu sem geri kleift að skilgreina hana sem sérstakt 

fyrirbrigði innan forystugeirans. Í fyrsta lagi er dreifð forysta afleiðing sameiginlegrar 

hegðunar sem er eign hóps eða kerfis. Dreifð forysta er því eignuð hópi eða liði einstaklinga 

sem eiga samskipti innbyrðis og gengið er út frá því að samverkandi áhrif hóps séu meira 

virði og sterkara en afl hvers og eins einstaklings væri eitt og sér. Í öðru lagi er gert ráð fyrir 

því að opna landamæri forystunnar þannig að hún nái til fleiri aðila en oftast er, þannig að 

nýjar hliðar á málunum nái fram að ganga og framfarir sem áður voru óhugsandi séu 

mögulegar. Getur það þá átt við ekki einungis kennara heldur starfsfólk skólanna almennt, 

nemendur og foreldra og ýmis samtök og hópa. Í þriðja lagi gerir dreifð forysta ráð fyrir því 

að mismunandi sérfræðiþekking sé dreifð meðal fólks og hópa í skólasamfélaginu. Hana megi 

best nýta með því að virkja sem flesta frá mismunandi hópum og þannig sé líklegast að 

hópurinn verði fjölbreyttur og þar með líklegra að góðar hugmyndir komi upp og verði að 

veruleika sem og að lausn finnist á viðfangsefnum. 

Skilgreining Bennett og félaga (2003) hefur mikinn samhljóm með þeim skilningi sem 

Gronn (2002) leggur í dreifða forystu en hann lítur á dreifða forystu sem heildarkerfi þar sem 

forystuaðilar eiga mikil og eðlileg samskipti innbyrðis og eru þannig háðir hver öðrum. Með 

slíku flæði sameiginlegrar forystu skapist forysta sem er virk og kraftmikil, nær til margra 

þátta, beinist í margar áttir og snýr líka að félagslegum málefnum. Gronn telur að slíkt 

birtingarform forystu stuðli að gagnkvæmum áhrifum bæði á milli þeirra sem eru í samvinnu 

og út til annarra sem eru fyrir utan, hvort heldur sem er til annars samstarfsfólks eða 

stofnunarinnar í heild. Það verði til þess að einstaklingar læri stöðugt eitthvað nýtt og af hver 

öðrum sem verði til þess að ný þekking skapist sem nýtist bæði stofnuninni og 

einstaklingunum. 

Þar sem dreifð forysta er viðhöfð gefst betri mynd af því daglega starfi sem fram fer í 

stofnuninni og reynsla hinna ýmsu starfsmanna nýtist betur en ella. Jafnframt minnka líkur á 

því að mistök séu gerð við ákvarðanir og að þær séu teknar af þeim sem hefur mesta þekkingu 
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á málefninu hverju sinni og á grundvelli upplýsinga (Leithwood, Louis, Anderson, og 

Wahlstrom, 2004). Við það að veita fólki meiri aðild að ákvarðanatöku skapast aukin 

samkennd með stofnuninni og einstaklingurinn upplifir sterkar að hann er hluti af þeirri heild 

sem hún er og á þar með auðveldara að fylgja markmiðum stofnunarinnar. Þannig verður til 

frekari áhugi hjá starfsmönnum á að leysa verkefni sem þeir standa frammi fyrir og um leið 

þjálfast þeir í því. Fólki gefst þar með kostur á að sýna meira frumkvæði og fylgja betur eftir 

þörfum stofnunarinnar og sjá fyrir þarfir hennar (Bennett og félagar, 2003; Gronn, 2002). 

Jafnframt læra einstaklingar innan stofnunarinnar betur að meta kosti þess að vera háðir hver 

öðrum og skilja betur hvaða áhrif framkoma hvers og eins hefur á stofnunina (Leithwood og 

félagar, 2004).  

Harris (2008) telur að með dreifðri forystu megi brjóta upp hefðbundin form forystu og um 

leið færa forystuna nær námi og kennslu. Samkvæmt Stoll og Louis (2007), er lokatakmark 

dreifðar forystu að tengja saman fagleg námssamfélög (e. professional learning community) 

og framfarir í kennslu og námi. Þannig eru fagleg námssamfélög óhjákvæmilega tengd 

forystuhæfni skóla og til þess að forystuhæfni geti byggst upp í skólanum þarf einnig að 

byggja upp fagleg námssamfélög. Harris (2008) skilgreinir grundvallarþætti faglegra 

námssamfélaga á eftirfarandi hátt: Í fyrsta lagi að skólastjórinn vinni með öðrum meðlimum 

skólans að þróun starfsins og að því að útvega nauðsynlegar bjargir. Hann deilir forystu og 

þar með valdi með öðrum meðlimum skólasamfélagsins með því að sjá til þess að raddir 

starfsfólks séu gildandi í ákvarðanatöku. Í öðru lagi að unnið sé út frá sameiginlegri sýn sem 

hefur þróast út frá skuldbindingu starfsfólks við nám nemenda þar sem sýninni er stöðugt 

haldið á lofti og í raunverulegum tengslum við starf fólksins. Í þriðja lagi að sameiginlegt nám 

fari fram meðal starfsfólks þar sem lagt er upp með að finna lausnir út frá þörfum nemenda. Í 

fjórða lagi að stuðningur sé veittur til þess að aðstoða einstaklinga og samfélag við að þróast 

og að vitneskju um starfsemi hvers kennara í kennslustofu sé aflað í gegnum jafningjamat þar 

sem pör kennara vinni saman og veiti hvort öðru endurgjöf. Í fimmta lagi að skipulag og 

aðstæður í stofnuninni sem og mannleg hæfni styðji slíkar aðgerðir. 

Kennaraforystu má skilja sem einn anga dreifðrar forystu. Kennaraforysta á sér langa 

sögu (Lambert, 2003b; Little, 2003) en síðustu tuttugu árin hefur hún orðið sífellt 

þýðingarmeiri hluti stefnumörkunar í skólastarfi (Little, 2003). Kennaraforysta byggir á 

grunni víðtækrar og fagmannlegrar forystu sem felur annars vegar í sér að opna þarf leið til 

þess að gera mörgum mismunandi einstaklingum og hópum kleift að taka þátt í 

ákvarðanatöku um málefni sem þá varða. Er þá um að ræða kennara, foreldra, nemendur, 

meðlimi samfélagsins, háskóla o.s.frv. Hins vegar felur hún í sér fagmannlega þátttöku sem 
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byggir á víðtækum skilningi og sannanlegri færni þeirra sem þátt taka í forystustörfum, sem 

og þekkingu og hæfileikum (Lambert, 1998).  

Skólastjórnendum og yfirmönnum hefur löngum fundist kennaraforysta snúin í 

framkvæmd. Það stafar meðal annars af þeirri rótgrónu hugmyndafræði að forystumaður hafi 

formlegt vald (e. hierarchical view). Það byggir á því að vald komi með yfirvaldi og þeirri 

útbreiddu hugmynd að hægt sé að finna n.k. gulrót sem geri að verkum að kennarar fáist til að 

gera hitt og þetta, þar með talið að taka að sér forystuhlutverk. Slíkar hugmyndir leiða af sér 

skammtímalausnir og grunnhyggnar hugmyndir og árangurinn nær ekki að festa rætur 

(Lambert, 2003b). 

Lykillinn að því að virkja fólk til að taka að sér forystu felst í því hvernig hún er skilgreind 

og þegar forysta snýr að einni manneskju í ákveðinni stöðu sjá kennarar sig ekki í þeirri 

ímynd. Þegar forysta er viðtækt, menningarlegt fyrirbæri er líklegra að kennarar samsami sig 

hlutverki forystumanns. Þáttur í því að virkja kennara og þroska þá sem forystumenn er að 

skapa viðeigandi aðstæður. Kennarar þurfa tækifæri til að taka þátt í verkefnum sem reyna á 

hæfileika þeirra, sinna rannsóknum og eiga samtöl um viðfangsefni sín og þeir þurfa jafnframt 

að fá svigrúm til ígrundunar. Forystan gefur kennurum tækifæri til að þroskast og finna farveg 

fyrir hæfileika sína og lífsorku sem upphaflega varð til þess að þeir fóru í þessa starfsgrein. 

Þeir sækja orkuna til eigin forvitni, til samverkamanna og nemenda. Þeir öðlast ánægju og 

hvatningu í daglegri glímu sinni í kennslu, og eru hvattir áfram af þeirri áskorun sem 

skólaþróun er í samfélagi fullorðinna (Lambert, 2003b). 

Lambert (2003a) og Harris og Lambert (2003) segja að til að þróa forystuhæfni skóla þurfi 

að þróa forystuhæfni alls starfsfólks. Bolam, Stoll og Greenwood (2007) segja að faglegt 

námssamfélag einkennist af aðild alls starfsfólks skólans. Fólk vinnur saman þvert á 

hefðbundin hlutverk í stað þess að einskorða sig við ákveðin störf, hlutverk eða stig. 

Starfsfólk ber sameiginlega ábyrgð á námi og þroska allra nemenda þar sem allir taka þátt og 

eru metnir á grundvelli reynslu og þekkingar. Flest það sem skrifað hefur verið um fagleg 

námssamfélög gerir einungis ráð fyrir þátttöku kennara. Rannsókn Bolam, McMahon, Stoll, 

Wallace, Hawkey, Greenwood, Ingram, Atkinson,og Smith (2005) á faglegum 

námssamfélögum í skólum á Englandi leiddi í ljós að í skólum þar sem byggð höfðu verið upp 

fagleg námssamfélög var litið á annað starfsfólk en kennara sem jafnmikilvæga þátttakendur 

og virðing borin fyrir framlagi þeirra jafnt sem annarra. Bolam og félagar (2007) segja 

nauðsynlegt að skapa á markvissan hátt tækifæri fyrir annað starfsfólk en kennara til þátttöku 

í námi til að auka sjálfstraust þeirra og færni. Það megi gera með því að gera það að 
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þátttakendum í teymum innan skólanna, veita starfsþjálfun og skapa því tækifæri til að sinna 

sérhæfðu námi. Tilgangurinn er að bæta námsskilyrði nemenda. 

Lambert (2003a) segir að nemandi sem forystumaður sé sá sem viti hvað hann vill segja 

og segi það, leggi sitt af mörkum, taki virkan þátt í heiminum í kringum sig og skilji að 

framtíð hans sé óaðskiljanlegur þáttur í farsæld samfélagsins og þjóðfélagsins. 

Nemendaforysta verður til þegar lýðræði er viðhaft í skólastofum og skólanum öllum þar sem 

nemendur fá að tjá sig og hlustað er á þá. Sömu forsendur liggja að baki námi barna og 

fullorðinna og því þróast nemendur í námsmenn og forystumenn á sama hátt og t.d. kennarar. 

Þar sem forysta er skilgreind sem stefnufast nám innan samfélags má beita sömu aðferð til að 

þróa forystu nemenda sem og nám þeirra. Lambert (2006) segir að í skólum þar sem 

forystuhæfni er mikil sé litið svo á að nemendaforysta sé nauðsynleg til að nemendur nái 

hámarksárangri. Lambert (2003a) segir að til að þróa forystu nemenda þurfi að hafa í huga að 

öll börn eiga rétt á að sýna forystu, þeim ber skylda til þess og þau búa yfir hæfileikum til að 

veita forystu. Hún segir jafnamt nám og forystu haldast í hendur og námsamfélög eiga að vera 

hönnuð til að laða fram forystu allra barna enda geti öll börn veitt forystu á sama hátt og öll 

börn geti lært. Enn fremur segir hún að hæg séu heimantökin þar sem nám og forysta 

nemenda sé í raun hefð í skólum að því leyti að skólar hafi löngum haft það að markmiði að 

byggja upp menntaða borgara, hæfa til að bæta lýðræðislegt samfélag. 

Í rannsókn Lambert (2006) á skólum sem bjuggu yfir forystuhæfni kom í ljós að kennarar 

kenndu nemendum sérstaklega forystuhegðun og voru þeim fyrirmynd sem og að nemendum 

var á víðtækan hátt gert kleift að taka þátt í stjórnun ýmissa þátta skólastarfsins. Þetta var gert 

m.a. þannig að nemendur tóku þátt í að skapa sýn skólans og viðmið, ræða um ýmis málefni 

skólans og koma með athugasemdir til skólanefndar, aðstoða aðra nemendur, skipuleggja 

viðburði í skólanum og í samfélaginu o.fl.  

Löngum hefur verið umdeilt hver þátttaka foreldra ætti að vera í skólastarfinu. Fullan 

(2007) heldur því fram að mikil þörf sé á að bæta samband milli foreldra, samfélags og skóla 

og það sé hlutverk kennara og skólastjóra að ná til foreldra. Foreldrar og aðrir meðlimir 

samfélagsins búi yfir vannýttum auðlindum sem nauðsynlegt sé að virkja til að bæta árangur 

nemenda. Foreldrar hafi þekkingu á börnum sínum sem aðrir hafa ekki, þeir hafa sannan 

áhuga á árangri þeirra og búi yfir verðmætri þekkingu og færni sem þeir hafa öðlast í gegnum 

áhugamál, starf og stöðu í samfélaginu. Lambert (2003a) segir mikilvægt að rugla ekki saman 

almennri þátttöku foreldra í skólastarfinu og forystu foreldra. Þátttaka eins og hún þekkist 

best er þegar foreldrar vinna sjálfboðavinnu í skólanum, sýna áhuga á börnum sínum, safna fé 

eða lesa fréttabréf frá skólanum. Forysta foreldra á sviði skólamála felur hins vegar í sér: 
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 hlutdeild í ákvarðanatöku og þróun skólastarfsins með börnum, kennurum, 

stjórnendum og öðrum foreldrum með virðingu fyrir öllum nemendum skólans að 

leiðarljósi 

 þátttöku í námi ásamt öðrum innan skólasamfélagsins 

 að stuðla að menntun annarra foreldra, samfélagsins og þeirra sem marka stefnuna 

 sameiginlega ábyrgð á námi allra barna. 

 Til að hlutdeild foreldra sé á slíkum forsendum verður að ríkja gagnkvæmni í samskiptum 

og til þess þarf að líta á foreldra sem félaga með allri þeirri ábyrgð og forréttindum sem því 

fylgir (Lambert, 2003a). 

Fullan (2007) segir forystu sveitarstjórna mikilvæga í því að byggja upp fagleg 

námssamfélög. Ef sveitarstjórnir hafi ekki á stefnuskrá sinni að skapa námssamfélag drepi 

þær niður árangur með vanrækslu sinni. Til að koma í veg fyrir þetta segir Lambert (2003a) 

að sveitarstjórnir þurfi sömuleiðis að byggja upp eigin forystuhæfni. 

Samband forystu og náms 

Rannsóknir sýna að bein áhrif forystu skólastjóra skipta næstmestu í frammistöðu nemenda. 

Aðeins kennslan sjálf skiptir meira máli. Rannsóknir sýna einnig að frammistaða kennara í 

kennslustofunni ræðst að miklu leyti af forystunni sem veitt er (Leithwood og félagar, 2004). 

Þannig er hægt að færa rök fyrir því að þegar allt kemur til alls skipti forysta í skólanum 

mestu um árangur nemenda.  

Rannsóknir á forystu í þágu náms (e. leadership for learning) felast í því að skoða 

hvernig forysta hefur áhrif á frammistöðu nemenda og hvernig sé hægt að ýta undir þá þætti 

forystu sem stuðla að því að nám og kennsla taki framförum (Leithwood og félagar, 2004; 

Lieberman, Saxl og Miles, 2000; O'Banion, 2007). Mikil áhersla er lögð á að árangur 

nemenda sé metinn á markvissan hátt og athuganir notaðar markvisst til að bæta kennslu og 

aðbúnað og þegar ákvarðanir eru teknar um skólastarfið (Earle og Fullan, 2003).  

Forysta byggð á hugsmíðum (e. constructivist leadership) leggur áherslu á að það að vera 

mannlegur sé að læra og að það að læra sé að skipuleggja og byggja upp sýn og þekkingu á 

heiminum sem gerir fólki kleift að framkvæma á innihaldsríkan hátt. Þegar hver og einn 

nemur kemur hann með eigin reynslu og tengir hana við það sem hann er að læra og úr verður 

ný þekking og hæfni. Nemendur og fullorðnir læra á sama hátt. Því er ferlið sem þarf til að 

efla kennara sem forystumenn það sama og þarf þegar efla á nemendur sem námsmenn. 

Forysta byggð á hugsmíði og hugsmíðahyggja (e. constructivist learning) eru byggðar á sama 

grunni. Það má skilja þannig að forysta verði til og lærist með gagnkvæmu og skilvirku námi í 

samfélagi þar sem hver og einn kemur með sitt framlag inn í hópinn (Lambert, 2003b). 
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Sé forysta sett í samhengi við nám verður forystan hluti af kennslu og námi. Í raun eru 

kennarar alltaf að veita forystu í kennslustofunni og þetta form forystu felur í sér að kennarinn 

víkkar út forystusvið sitt þannig að það nái til samverkamannanna. Mikilvægasta atriðið í 

þessari skilgreiningu á forystu liggur í tengslum hennar við nám. Einkenni þeirrar forystu sem 

byggist á námi og gerir ráð fyrir forystu kennara felst í eftirfarandi: 

 Forystu má skilja sem gagnkvæmt nám í samfélagi. 

 Allir eiga rétt á að veita forystu, hafa hæfileika til að vera forystumenn og ber skylda 

til þess.  

 Veigamesti þátturinn í að þróa forystu er að skapa umhverfi í skólum og 

sveitarfélögum sem byggist á námi fullorðinna. 

 Í slíku umhverfi er mikilvægast af öllu að skapa tækifæri til faglegrar þátttöku. 

 Það fer eftir því hvernig forysta er skilgreind hvernig tekst til að fá fólk til að taka þátt 

í henni.  

 Kennarar hafa þörf fyrir að finnast að þeir hafi tilgang og forysta ýtir undir þá 

tilfinningu (Lambert, 2003b). 

Fagleg þátttaka á þessu sviði forystu er líklegri til að leiða til námssamfélags (e. learning 

community) vegna þess að kennarar sem læra hver af öðrum eru líklegri til að veita forystu 

(Lambert, 1998, 2003b; Little, 1990). 

Forysta skólastjórans 

Skólaþróun er stofnanalegt fyrirbæri og þess vegna er forysta skólastjórans lykillinn að góðu 

eða slæmu gengi (Fullan, 2007) og fá ef nokkur dæmi um það að skóli nái árangri í 

skólaþróun til lengdar án hæfs skólastjóra (Fullan, 2007; Leithwood og félagar, 2004; 

Sergiovanni, 2009). Í ljósi nýrra kenninga um skólastjórnun og forystu er hlutverk 

skólastjórans jafnvel enn mikilvægara en áður. Stafar það af því að vinnan við að þróa skóla 

er flóknari og krefst meiri faglegrar hæfni af hálfu skólastjórans en áður var talið því það er 

mun erfiðara að byggja upp forystuhæfni skólans en að segja samstarfsmönnum hvað þeir eigi 

að gera og það er erfiðara að vera í fullri samvinnu við annað fullorðið fólk en að meta og 

hafa eftirlit með öðrum (Harris og Lambert, 2003; Lambert, 1998). 

Samkvæmt Sergiovanni (2009) þarf skólastjórinn að sinna mörgum hlutverkum vel til að 

skóli nái árangri. Sergiovanni skiptir hlutverkum skólastjórans upp í fimm mismunandi svið 

þar sem forystumaðurinn er stjórnandi, starfsmannastjóri, menntafrömuður, sameiningartákn 

og boðberi menningargilda. Fyrstu þrjú hlutverkin eru grundvallarhlutverk skólastjórans og til 

þess að skólastarfið gangi snurðulaust þarf skólastjórinn að búa yfir færni á öllum þremur 

sviðunum. Sé eitt þeirra laskað verður árangur skólans slakur. Til þess að framúrskarandi 

árangur náist í skólastarfinu þarf skólastjóri þó einnig að búa yfir hæfni forystumannsins sem 
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sameiningartákns og sem boðbera menningargilda. Einungis skólar þar sem skólastjórinn 

ræður við öll fimm hlutverkin eiga möguleika á að verða framúrskarandi.  

Hlutverk forystumannsins sem stjórnanda felst í tæknilegum atriðum eins og 

skipulagningu, samhæfingu, áætlanagerð og tímastjórnun. Forystumaðurinn þarf að búa yfir 

hæfileikum til að hafa áhrif á áætlanir og aðstæður til að geta tryggt góðan árangur. Stjórnunin 

þarf að vera í lagi til að almennt skipulag í skólanum gangi, því að slæm stjórnun hefur 

neikvæð áhrif á siðferði stofnunarinnar og skapar neikvætt andrúmsloft.  

Forystumaðurinn sem starfsmannastjóri sinnir mannlegum þætti stofnunarinnar og nýtingu 

mannauðsins. Í því felst að tryggja starfsþroska, starfsþróun og starfsánægju starfsmanna og 

sjá til þess að starfshvatar séu til staðar. Í því felast einnig félagsleg og persónuleg samskipti 

og meðhöndlun árekstra og ágreinings. Þetta hlutverk skólastjórans er mikilvægasta hlutverk 

hans og skiptir sköpum fyrir árangur skólans. Það er undirliggjandi í öllu sem skólastjórinn 

tekur sér fyrir hendur því skólar eru byggðir á og í kringum manneskjur og líðan þeirra, hvort 

sem er starfsfólks, nemenda eða annarra innan skólasamfélagsins.  

Hlutverk forystumannsins sem menntafrömuðar er hlutverk eins konar yfirkennara sem ber 

að hafa sérþekkingu á og reynslu af námi og kennslu, veita faglega forystu, taka þátt í þróun 

námskrár og kennslu og samsama sig kennslustarfinu og taka þátt í því. Það fer hins vegar 

eftir því í hvaða aðstöðu skólastjórinn er eða með hverjum hann vinnur hvert birtingarform 

þessarar sérþekkingar er. Sé hann að vinna með óreyndum starfsmönnum eða þeim sem eru 

tvístígandi í afstöðu sinni kemur hann fram sem öflugur leiðbeinandi og leiðtogi. Sé hann hins 

vegar að vinna með reyndum og öflugum samstarfsmönnum eða forystumönnum tekur hann 

þátt í umræðunum um kennslu og nám á jafnræðisgrundvelli.  

Þegar kemur að forystumanninum sem sameiningartákni er skólastjórinn í hlutverki „hins 

vitra höfðingja“. Hann sýnir með daglegum athöfnum sínum, orðum og æði fordæmi og er 

fyrirmynd og boðar, skýrir og skapar samstöðu um tilgang og innihald starfsins. Til þessa þarf 

hann að vera sýnilegur, fara í skólastofur, eyða tíma með nemendum, halda vörð um viðburði 

o.fl. Mikilvægi þessa þáttar í starfi skólastjóra felst að miklu leyti í því að fólk þarf á því að 

halda að hafa tilfinningu fyrir því hvað er mikilvægt og hvað hefur gildi sem og að finna í 

hvaða átt á að stefna og að geta deilt þessum tilfinningum með öðrum. Við það skapast trú á 

málstað og þá eykst áhugahvöt og skuldbinding. Sú trú sem skapast er kraftur sem skiptir 

miklu máli þegar skólar þróast.  

Í hlutverki forystumanns sem boðbera menningargilda er skólastjórinn í hlutverki nokkurs 

konar „æðstaprests“. Það felst í því að skapa og festa í sessi menningu sem einkennir skólann, 

að skapa samstöðu um tilgang skólastarfsins og gildi sem eiga að vera í hávegum höfð, og 
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skapa þeim stöðu sem starfsmenningu skólans. Einnig að sameina alla í skólasamfélaginu í 

hollustu við gildismat og sýn skólans þannig að þeir verði skuldbundnir því að viðhalda þeim. 

Takmarkið er að fólk trúi á skólann sem hugmyndafræðilegt kerfi og sé meðlimir sterkrar 

menningar sem veitir því tilfinningu fyrir því að það sjálft og störf þess skipti máli og séu 

mikilvæg en slíkt umhverfi er hvetjandi. Skólamenning felur í sér gildi, tákn, tiltrú og 

sameiginlegan skilning foreldra, nemenda, kennara og annarra í skólasamfélaginu. Menning 

hefur áhrif á hvað hefur gildi fyrir þennan hóp og hvernig meðlimir ættu að hugsa, líða og 

hegða sér. Í menningu felast siðvenjur og hefðir; saga skólans, opinber og óopinber 

skilningur, venjur, viðmið, væntingar, sameiginlegar skoðanir og staðalhugmyndir. Forysta í 

formi menningargilda stefnir að því að breyta skólanum í samfélag byggt á siðfræði og er 

lykillinn að því að skapa límið í skólamenningu. 

Leithwood, Harris og Hopkins (2008) skipta sameiginlegum eiginleikum skólastjóra þeirra 

skóla sem búa yfir dreifðri forystu og ná árangri í fjóra flokka. Þau segja skólastjóra slíkra 

skóla leggja mismikla áherslu á hvern þátt fyrir sig á hverjum tíma í skólaþróuninni og eins 

breyta aðferðunum eftir því hvar í þróunarferlinu skólinn eða einstaklingar innan hans eru 

staddir. Undir þetta taka Fullan (2007), Lambert (2006) og Sergiovanni (2009). 

Fyrsti flokkur þeirra Leithwood og félaga (2008) á sameiginlegum eiginleikum 

skólastjóra felur í sér að skapa sýn og marka stefnu sem síðan þarf að festa betur í sessi 

þannig að hver og einn nái að gera hana að sinni þannig að hún sé ekki háð duttlungum nýrra 

forystuaðila. Slíkt feli í sér að skapa sameiginlega sýn, ýta undir hugmyndir um sameiginleg 

markmið, sýna að ætlast sé til framúrskarandi starfshátta, hvetja, hrífa, skýra hlutverk og 

tilgang, áætla og skipuleggja. Þau eru á því að þessi þáttur sé sá mikilvægasti hvað varðar 

framhaldið því í því felist að skapa sameiginlegan tilgang um skólastarfið og grunninn að 

þeirri örvun sem nauðsynleg er hverjum og einum til að sinna starfi sínu vel.  

Annar flokkur felst í hæfileika skólastjóra til að skilja fólk og þróa hæfni þess. Þá vinnur 

hann að því að vekja áhugahvöt kennara og annarra starfsmanna með það fyrir augum að 

stuðla að aukinni þekkingu og færni þeirra til að uppfylla markmið stofnunarinnar; stuðla að 

skuldbindingu, hæfni og sveigjanleika hjá starfsmönnum sem nauðsynlegur er til að gefast 

ekki upp og halda ótrauðir áfram í að öðlast þekkingu og færni. Í þessu felst að skólastjóri 

veitir persónulegan stuðning, stuðlar að íhugun, ýtir undir vitsmunalega örvun og er 

fyrirmynd hvað varðar gildi og hegðun. Hann er styðjandi, þróar hæfni, er leiðbeinandi, 

viðurkennir og veitir athygli og umbunar og þróar tengsl milli þess starfstengda og 

persónulega.  

Þriðji flokkurinn snýr að endurskipulagningu stofnunarinnar sem felur í sér að koma á 
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vinnuskilyrðum sem gera kennurum kleift að gera sem mest úr áhugahvöt sinni, 

skuldbindingum og hæfni. Til þess þarf skólastjóri að stuðla að samvinnumenningu, byggja 

virk tengsl við foreldra og samfélag og tengja skólann við víðara umhverfi; taka á ágreiningi 

og koma á teymisvinnu, fela öðrum ábyrgð, vera ráðgefandi og byggja upp samofna heild.  

Fjórði flokkurinn hjá Leithwood og félögum felur í sér hæfileika skólastjórans til að leiða 

vinnu við kennslu- og námsáætlanir. Þessi þáttur snýr eins og endurskipulagning 

stofnunarinnar að því að skapa hvetjandi vinnuskilyrði fyrir kennara sem ýtir undir 

stofnanalegan stöðugleika og styrkir grunngerð skólans. Það felst m.a. í því að útvega 

kennslufræðilegan stuðning, meðal annars í formi námskeiða og persónulegs stuðnings og 

draga úr áföllum sem geta orðið til þess að hindra starfsfólk í þróunarstarfinu. 

Lambert (2006) segir að til þess að skólastjóri sé til þess fallinn að stuðla að forystuhæfni 

skóla þurfi hann að búa yfir ákveðnum skilningi og eiginleikum. Hann þarf að; hafa skýra sýn 

á eigin persónu og gildi; hafa mikla trú á lýðræði; vera skipulagður í hugsun um framvindu 

skólaþróunar; vera íhugul og tilfinninganæm persóna; hafa þekkingu á kennslu og námi; búa 

yfir hæfileika til að þróa hæfni hjá öðrum og í stofnuninni sjálfri. Lambert (sama heimild) 

hefur skipt forystuhegðun slíkra skólastjóra upp í þrjú stig í samræmi við hvar í ferlinu 

skólinn er staddur hverju sinni; stig tilsagnar, stig breytinga og stig mikillar forystuhæfni 

(sjá töflu 2.1). Lambert telur leið skólastjórans að því að þróa skóla sem býr yfir mikilli 

forystuhæfni vera í gegnum þessi stig. Hún segir það fara eftir ástandi hvers skóla fyrir sig í 

hvaða þrepi skólastjórinn þurfi að byrja þegar hann hefst handa við að þróa forystuhæfni 

skólans þannig að sem bestur árangur náist. Skólastjórinn fikri sig upp þrepin eftir því sem 

forystuhæfni skólans eykst en haldi jafnframt áfram að vinna á neðri stigum í þeim aðstæðum 

sem það á við. 

Stig tilsagnar er dæmigert fyrir upphaf skólaþróunar þar sem skólastjóri kemur að skóla 

þar sem samvinnu vantar milli fólks, skólastarf er ómarkvisst og óskipulagt og framfarir 

engar. Skólastjórinn er í hlutverki kennara, ábyrgðarmanns og framkvæmdastjóra og þarf að 

koma á samvinnu og teymisvinnu, skapa skólasýn og grundvöll fyrir sameiginlegar 

væntingar, endurskilgreina viðmið og hefja notkun gagna og athugana í skólastarfinu. 

Hlutverk skólastjóra í þessu ferli er oft þess sem veit best. Hann þarf að krefjast þess að litið 

sé á árangur, hefja samræður, leysa erfið vandamál, skora viðtekin viðmið á hólm, taka á 

vanhæfni, beina athygli að vinnu, koma á verkefnum sem krefjast þátttöku vinnufélaga, kenna 

nýja kennsluhætti og koma orðum yfir þá stefnu sem að lokum verður hluti af skólanum 

(Lambert, 2005, 2006). Á þessu stigi þarf að vernda og styðja við starfsfólk þannig að 
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sambönd fólks og hlutverk innan stofnunarinnar geti þróast í samræmi við breyttar áherslur í 

skólastarfinu og nýja þekkingu (Lambert, 2006).   

Á stigi breytinga er skólastjórinn í hlutverki leiðsögumanns og þjálfara. Það er hans að 

losa smám saman tökin, gefa frá sér hluta af valdi og stjórn til annarra en jafnframt að halda 

áfram að veita stuðning og þjálfun samfara því að kennarar taka á sig aukna ábyrgð. Kennarar 

eru í hraðri þróun á þessu tímabili en finna oft fyrir löngun til að hætta við þróunarverkefni 

sem verið er að vinna að þar sem það virðist oft og tíðum of erfitt. Hlutverk skólastjórans er 

að styðja þá með því að halda áfram samræðum, taka þátt í ferlinu, þjálfa og leysa mál sem 

upp koma innan hugblæs trausts og öryggis. Stig breytinga er þýðingarmikið en tvísýnt 

tímabil og til að stýra skólasamfélaginu í gegnum það þarf skólastjóri að hugsa á markvissan 

og þaulskipulagðan hátt, skilja á hvaða leið menningin er og skynja hvenær tímabært er að 

draga sig til baka jafn óðum og kennarar verða forystumenn (Lambert, 2005, 2006).   

Á stigi mikillar forystuhæfni er skólastjórinn í hlutverki starfsbróður, gagnrýnins vinar og 

lærimeistara. Öll umgjörð skólans hvetur kennara til að taka að sér forystuhlutverk. 

Skólastjórinn dregur sig að miklu leyti í hlé sem forystumaður og einbeitir sér að því að 

útvega bjargir og koma fram sem samverkamaður frekar en yfirdrottnari. Kennarar fara að 

eiga frumkvæði að ýmsum verkefnum og taka ábyrgð. Áhrif og athafnir kennara fara að eiga 

samhljóm með skólastjórnendum um leið og báðir hópar ná betri tökum á gagnkvæmum 

samskiptum og samræðum (Lambert, 2005, 2006). 

Samkvæmt rannsóknum Lambert (sömu heimildir) á forystuhæfni skóla sýna skólastjórar 

og kennarar á stigi mikillar forystuhæfni líkari hegðun en á neðri stigum og jafnræði meðal 

þeirra verður meira um leið og þeir ná betri tökum á gagnkvæmum samskiptum. Kennarar 

þora að láta heyrast í sér, þeir verða öruggari í því á hvað þeir trúa og eru jákvæðir gagnvart 

endurgjöf. Skólastjórar þurfa ekki lengur einir að koma á samræðum eða miðla þar málum, 

setja fram vandamál eða bjóða viðteknum viðmiðum byrginn heldur deila kennarar og 

stjórnendur orðið sömu áhyggjum og vinna saman að sameiginlegum markmiðum. Þessi 

lýsing fellur vel að lýsingu Sergiovanni (2009) á sambandi skólastjórans við samstarfsfólk sitt 

sem hann nefnir fylgismenn sem eru drifnir áfram af hugmyndum, gildum, tiltrú og tilgangi. 

Innri áhugahvöt verður þess valdandi að viðkomandi er tilbúinn að ganga lengra en að 

uppfylla það lágmark sem ætlast er til af honum og gerir hann að fylgismanni sem sýnir 

frumkvæði í stað óvirks áhanganda. Fylgismenn hafa til að bera einlæga trú á málstað og 

verða líkari forystumanninum eftir því sem viðhorf og skuldbindingar þeirra og skólastjórans 

þróast saman. Að sama skapi eru árangursríkir skólastjórnendur einnig fylgismenn þar sem 

þeir þurfa á sama hátt að vera fylgismenn hugmynda.
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Tafla 2.1  Forystuhegðun skólastjóra við að þróa forystuhæfni skóla 

Stig tilsagnar:  
Skólastjóri sem kennari, 

ábyrgðarmaður og 

framkvæmdastjóri  

Stig breytinga: 
Skólastjóri sem 

leiðsögumaður og þjálfari 

Stig mikillar forystuhæfni: 
Skólastjóri sem starfsbróðir, 

gagnrýninn vinur og lærimeistari 

Persónulegir eiginleikar og forystuhegðun skólastjóra 

Skólastjórinn 

 lærir stöðugt 

 hugsar á skipulagðan hátt 

 drifinn áfram af gildum/sýn 

 setur starfsfólki viðmið 

 hefur eftirlit með/tryggir 

ábyrgðarskyldu starfsfólks 

 kallar á samræður 

 virðir söguna 

 ýtir undir þroska starfsfólks 

 viðurkennir ábyrgð 

 berst gegn ósjálfstæði 

 skýrir hlutverk 

 setur áætlanir skýrt fram 

 fær aðra til að vera 

þátttakendur í ákvarðanatökum 

 skapar öruggt umhverfi 

Skólastjórinn  

 lærir – fær uppljómanir 

 hugsar á skipulagðan hátt 

 breytir tali um gildi yfir í 

tal um hugsjónir og sýn 

 hvetur og hefur 

frumkvæði, útvegar 

stuðning og er til staðar 

 bregst á styðjandi hátt við 

hugmyndum/spurningum 

 semur um hlutverk 

 þróar formgerð sem 

byggir upp gagnkvæm 

tengsl 

 leiðbeinir um umbætur í 

kennslu 

Skólastjórinn 

 lærir stöðugt 

 hugsar á skipulagðan hátt 

 byggir starf sitt á 

gildum/hugsjónum/sýn 

 heldur áfram og þróar enn frekar 

framgöngu sem lýst er á fyrri stigum 

Forystuhegðun skólastjóra við vinnu með öðrum 

Segir starfsfólki til (eða sér til þess 

að tilsögn fáist) um 

 samvinnu, hópvinnu og 

liðsanda 

 samræður og umræður 

 eftirgrennslan/notkun 

upplýsinga 

 uppbyggingu trausts 

 bestu kennsluaðferðir 

 samskiptahæfileika 

 aðbúnað 

 lausn ágreiningsefna 

 ábyrgðarskyldu 

Leiðbeinir starfsfólki til að 

 þróa sameiginlega sýn 

 koma á ferli þar sem 

starfshættir/starfsreglur 

eru skoðaðar 

 taka þátt í forystu 

 nýta athuganir/ rannsóknir 

 draga í efa fyrirfram 

gefnar hugmyndir 

 leiða uppbyggjandi 

samræður 

 greina og leysa vandamál 

 draga fram/leitast við að 

sætta ágreining 

 finna bjargir (tíma, 

faglegan þroska, peninga) 

 skipuleggja 

 

Vinnur með öðrum meðlimum 

samfélagsins að því að 

 hugsa á skipulagðan hátt 

 deila áhyggjum/málefnum 

 deila ákvörðunartöku 

 hafa eftirlit með og koma í 

framkvæmd sameiginlegri sýn 

 taka þátt í ígrundaðri framkvæmd 

(íhygli, rannsóknum, umræðum) 

 fylgjast með starfsháttum og bæta 

sjálfan sig  

 byggja upp samvirka menningu 

 og efla persónulega skipulagshæfni 

 auka fjölbreytni og deila hlutverkum 

 setja viðmið um eigin ábyrgðarskyldu 

 deila valdi og ábyrgð (veltur á sér- 

fræði og áhuga frekar en hlutverkum) 

 gera áætlanir um hvernig nýir 

starfsmenn samlagist menningunni á 

varanlegan hátt 

Forystuhegðun skólastjóra við beitingu valds 

Beitir formlegu valdi til að koma á 

og viðhalda samræðum, bjóða 

sjálfsánægju eða vanhæfni byrginn 

og taka ákveðnar ákvarðanir. 

Beitir formlegu valdi til að 

ákvarða hraða endurbóta, 

viðhalda samræðum, krefjast 

faglegrar framþróunar og 

skipulegra athugana, vinna 

með vanhæfu starfsfólki og 

samþætta skólastarf og kröfur 

og pólitískan þrýsting t.d. 

sveitarstjórna og ríkis.  

Beitir formlegu valdi til að vinna að 

umbótaverkefnum, vinna með vanhæfu 

starfsfólki, koma samfélagslegum 

ákvörðunum í framkvæmd, bregðast við 

pólitískum þrýstingi og takast á við kröfur 

laga. 
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Sú forysta sem Lambert (2006) lýsir fellur undir það sem Sergiovanni (2009) kallar 

áhrifaforystu (e. transformative leadership). Sergiovanni fjallar um hvernig skólastjóri byggir 

upp skólastarfið með því að beita mismunandi forystutækni sem hentar hverju tímabili 

skólaþróunar fyrir sig. Eins og Lambert (2003a, 2006) talar Sergiovanni (2009) um að 

skólastjórar þurfi að geta beitt valdaforystu til að vinna með kennurum sem bera hvorki sömu 

hagsmuni né markmið í brjósti. Þá er farin n.k. vöruskiptaleið þar sem þarf að semja um að 

verk séu gerð þannig að bæði skólastjórnendur og kennarar hagnist og er þá um að ræða ytri 

umbun einstaklingsins. Sergiovanni (2009) segir að oft þurfi skólastjórar að byrja þarna til að 

komast yfir á næstu víddir forystu. Áhrifaforysta byggir á sameiginlegu gildismati, 

stefnumörkun og sýn. Hún leggur áherslu á að skapa umhverfi þar sem hugmyndir kvikna, 

sátt er um þær og frumkvæði einstaklinga og hópa er virkjað til að framkvæma þær. Hún 

stuðlar að skólamenningu sem einkennist af samábyrgð og samvinnu. Slík samvinna stuðlar 

að starfsmögnun (e. synergy) þar sem afrakstur hópsins verður meiri en hvers einstaklings. 

Áhrifaforysta leggur áherslu á að vald og ábyrgð sé framselt til einstaklinga og hópa og kallar 

þá um leið til ábyrgðar en krefst þess jafnframt að hinn formlegi stjórnandi starfi eftir 

aðstæðum hverju sinni ýmist sem forystumaður eða fylgismaður þar sem hann lætur öðrum 

eftir forystuna. 

Sergiovanni (sama heimild) skilgreinir þrjár víddir innan áhrifaforystu sem taka við hver af 

annarri og af vöruskiptaaðferðinni sem áður var nefnd. Fyrsta vídd áhrifaforystu er forysta 

sem byggir upp (e. building). Hún felst í því að skapa andrúmsloft og félagslegan stuðning 

sem hvetur og gefur kennurum tækifæri til að þróa og styrkja þörf sína fyrir árangur, ábyrgð, 

hæfni og styrkari sjálfsmynd. Áhersla skólastjórans er því á að koma á starfsháttum sem 

hvetja til sálfræðilegrar fullnægju starfsfólks. Þegar þessu hefur verið náð er líklegra að innri 

umbun komi í stað ytri umbunar. Slík forysta hvetur til dáða og er líkleg til að sameina 

væntingar og markmið skólastjóra og kennara og skuldbinda þá markmiðum skólans sem 

leiðir til aukins áhuga og bættrar frammistöðu starfsmanna.  

Önnur vídd áhrifaforystu er forysta sem tengir saman (e. bounding) og í henni felst límið 

sem bindur saman laustengdar einingar skólans. Skólastjórar og kennarar vinna saman að því 

að skapa sameiginleg gildi þeirra tengsla og þau bönd sem þeir vilja eiga saman til að geta í 

sameiningu skapað samfélag starfsbræðra sem náms- og forystumanna. Á þessu stigi er 

áherslan á að byggja samband sem einkennist af sameiginlegum áhuga og samábyrgð sem 

verður til af sameiginlegum skyldum og skuldbindingum og skuldbindur skólastjórnendur og 

fylgismenn/kennara/starfsmenn sameiginlegu ætlunarverki og sáttmála skólans. 
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Starfsmaðurinn hverfur því frá því að vera n.k. undirmaður stjórnenda sem gerir bara eins og 

honum er sagt en verður þess í stað fylgismaður stefnu eða sýnar.  

Þriðja vídd áhrifaforystu er forysta sem skuldbindur (e. binding) og er jafnframt hæsta stig 

forystu sem stuðlar að jákvæðri skólaþróun. Á þessu stigi skuldbinda bæði kennarar og 

skólastjórar sig sameiginlegum gildum og hugmyndum sem gerir þá að heildstæðri heild. Sú 

heild gefur af sér siðferðisleg gildi sem skipta mestu máli í að skapa vald byggt á siðferði sem 

síðan er lykilatriði í að skapa samfélög byggð á siðferði. Forysta byggð á skuldbindingu 

leggur áherslu á að þróa sameiginlega skuldbindingu og sýn er varðar tilgang, kennslu og 

nám, sem og á að leiða til samfélags þar sem hugur, hjarta og athafnir allra í skólasamfélaginu 

fylgjast. Markmiðið er að upp byggist umbótasinnuð starfsmenning þar sem allir skuldbinda 

sig því ætlunarverki að gera skólann betri. Um leið og bæði skólastjórar og kennarar verða 

fylgismenn sameiginlegra hugmynda og sýnar dregur úr þörfinni á stífri stjórnun og eftirliti 

með daglegum störfum og við það skapast svigrúm fyrir kennara að viðhafa forystu í eigin 

málum.  

Áhrifaforysta ber um margt merki karismatískrar forystu (Sergiovanni, 2001) og raunar 

benda athuganir til þess að skólastjórar þeirra skóla sem búa yfir mikilli forystuhæfni hafi 

einkenni karismatísks leiðtoga (Jackson, 2003). Sergiovanni (2001) segir slíka leiðtoga búa 

yfir hæfileika til að snerta við fólki þannig að það finni að það sem viðkomandi hefur fram að 

færa skipti raunverulegu máli. Samkvæmt Conger, Kanungo og Menon (2000) er karismatísk 

forysta eiginleiki sem fylgismenn eigna leiðtoga og byggir á skynjun þeirra á hegðun 

leiðtogans. Fylgismennirnir túlka sýnilega hegðun leiðtogans sem persónutöfra í réttu hlutfalli 

við hversu mjög hegðun leiðtogans endurspeglar þarfir og langanir fylgismannanna.  Til að 

slíkt eigi sér stað þurfa orð og athafnir leiðtoga að eiga samleið með þörfum og hugmyndum 

væntanlegra fylgismanna. Slíkir leiðtogar eru líklegri til að fá fólk til að fylgja sér ef þeir tala 

fyrir sýn sem er ólík ráðandi viðmiðum en er samt sem áður nógu nálægt þeim til að höfða til 

fylgismanna. Þeir eru líklegir til þess að fara óhefðbundnar leiðir að því að koma hugsjónum 

sínum í framkvæmd og sýna á sannfærandi hátt að þeir eru tilbúnir að taka persónulega 

áhættu, kosta miklu til og jafnvel færa sjálfsfórnir í því ferli. Þeir eru mjög næmir á umhverfi 

sitt og gagnvart gildum, hugmyndum og þörfum fylgismanna og bregðast við þeim á réttum 

tímum og eru vakandi fyrir þeim tækifærum sem skapast í þróuninni og nýta þau. Þeir 

bregðast við óánægju eða jafnvel ýta undir óánægju með þá stöðnun sem hugsanlega er. Þeir 

miðla hugmyndum sínum af sannfæringu og öryggi og eru fullir eldmóðs varðandi þá 

jákvæðu framtíðarsýn sem þeir sjá í því að innleiða hugsjónir sínar. Jafnframt reiða þeir sig á 
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sérfræðiþekkingu sína til að hafa áhrif á aðra með því að sýna að þeir viti hvað þeir eru að tala 

um og geti hjálpað öðrum að ná árangri. 

Conger og félagar (2000) segja að flokka megi það ferli sem karismatískir leiðtogar fara í 

gegnum í þrjú stig. Fyrsta stig felur í sér að skynja ónýtt tækifæri, skort eða vandamál og þróa 

sýn sem bregst við því. Lykilatriði er að vera næmur fyrir þörfum fylgismanna og annarra sem 

hlut eiga að máli. Hvort vel tekst til fer síðan eftir því hversu vel sú sýn sem boðið er upp á 

nær að fullnægja þörfum þeirra sem breytingarnar varðar. Annað stig felur í sér að miðla 

hugmyndum sínum þannig að það verði ljóst að óbreytt ástand sé óásættanlegt og að sú sýn 

sem lögð sé fram sé eftirsóknarverður kostur. Ef sá kostur svarar til þarfa fylgismanna og 

annarra hlutaðeigandi er líklegt að hann sé viðurkenndur þrátt fyrir að hann feli í sér róttækar 

breytingar þar sem sýnin er í takt við hugmyndir fylgismanna og felur í sér breytingar í 

samræmi við óskir þeirra. Stig þrjú felur í sér að byggja upp traust á leiðtoganum með því að 

sýna í verki einlægni og skuldbindingu gagnvart sýninni. Í þessu skyni verður leiðtoginn að 

byggja upp einstakt traust milli sín og allra hlutaðeigenda og á þeim markmiðum sem hann 

hefur sett fram. Það gerir hann með því að vera fyrrimynd, taka persónulega áhættu og færa 

sjálfur fórnir, sýna óvenjulega snilli, beita óhefðbundnum aðferðum við innleiðingu markmiða 

sinna um leið og hann leitast við að efla þátttöku annarra. 

2.2.2  Skólagerðir í ljósi forystuhæfni 

Á grundvelli eigin rannsókna og annarra á skólaþróun lýsir Lambert (2006) fjórum gerðum 

skóla eftir því hvað einkennir forystuhæfni þeirra, þ.e. hvernig virkni, skilningur og færni 

vinna saman (sjá töflu 2.2). Hver þáttur innan hvers fjórðungs lýsir hlutverki skólastjórans og 

annarra í forystuhlutverki hvað varðar samvinnu, lausnaleit, ákvarðanatöku, faglegt nám, 

samræður, sýn og samhengi, upplýsingar og rannsóknir, tengsl og árangur nemenda. Að hve 

miklu leyti hvert einkenni er til staðar í skólanum, hver styrkur þess er og hvernig einkennin 

raðast saman og mynda heildarmynd segir til um forystuhæfni skólans.  

Á fyrsta fjórðungi er dregin upp mynd af skóla þar sem virkni skólastjórans sem 

forystumanns er lítil og fagmennska/færni og skilningur á því hvað felst í forystuhæfni er 

lítill. Skólastjórinn beitir yfirráðavaldi og flæði upplýsinga er í eina átt, þær eru stjórnunarlegs 

eðlis og krefjast hlýðni starfsfólks. Tengsl milli fólks eru í eðli sínu skilyrt. Starfsfólk sem er 

ósammála sýnir það á hljóðlátan hátt. Lítil nýbreytni er í kennsluháttum og námi meðal 

kennara. Árangur nemenda er slakur og ef hann batnar er hann fljótur að falla í sama farið. 

Kennarar sitja eftir með sárt ennið og eru vonsviknari en nokkru sinni áður.  
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Tafla 2.2    Forystuhæfni fjögurra skólagerða 
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      Lítil                             Stig 1 
 
 Skólastjóri sem einráður stjórnandi 

 Takmarkað (í eina átt) flæði 

upplýsinga; engin sameiginleg sýn 

 Ósjálfstæð,  föðurleg/móðurleg 

tengsl; ósveigjanleg skilgreining 

hlutverka 

 Hegðun einkennist af hlýðni og því 

að kenna öðru/öðrum um; 

samhengi/samræmi áætlana 

tæknilegt og yfirborðslegt 

 Skortur á nýbreytni í kennslu og 

námi 

 Árangur nemenda samkvæmt 

stöðluðum mælingum lítill eða 

framfarir skammvinnar.  

 Stig 2                                    Mikil 
 
 Skólastjóri beitir 

hlutleysisstjórnun; margir 

kennarar þróa ótengdar áætlanir 

 Sundrung og skortur á samhengi 

upplýsinga og áætlana, 

sameiginlegan tilgang skortir 

 Viðmið felast í 

einstaklingshyggju, skortur á 

samábyrgð 

 Hlutverk og skyldur illa 

skilgreindar 

 Nýbreytni tilviljanakennd og 

bæði framúrskarandi og 

ófullnægjandi kennsla og nám fer 

fram í skólastofunum 

 Árangur nemenda virðist 

staðnaður á öllum sviðum (nema 

upplýsingar séu ófullnægjandi) 
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    Lítil                                Stig 3 
 
 Skólastjórar og lykilkennarar 

mynda stefnufast forystuteymi 

 Takmörkuð notkun upplýsinga um 

skólastarfið í heild, 

upplýsingaflæði milli tilnefndra 

forystuhópa 

 Starfsfólk skiptist í tvær andstæðar 

fylkingar, sterk mótstaða 

ákveðinna hópa 

 Tilnefndir forystumenn eru 

skilvirkir, aðrir hegða sér í 

samræmi við hefðbundin hlutverk 

 Sterk íhugun, nýbreytni og 

framúrskarandi kennsluhæfni 

meðal einstakra kennara;  

samhengi áætlana enn lítið 

 Árangur nemenda samkvæmt 

stöðluðum mælingum lítill eða 

framfarir hægar. 
 

 Stig 4                                   Mikil 
 
 Skólastjórar og kennarar, sem og 

foreldrar og nemendur, eru færir 

forystumenn 

 Sameiginleg sýn leiðir til 

samhengis áætlana 

 Upplýsingar byggðar á 

athugunum og rannsóknum 

notaðar við ákvarðanatöku og 

framkvæmd 

 Hlutverk og athafnir endurspegla 

almenna þátttöku, samvinnu og 

samábyrgð 

 Íhugun á framkvæmd leiðir á 

markvissan hátt til nýbreytni 

 Árangur nemenda er góður eða 

framfarir stöðugar 
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Á öðrum fjórðungi er dregin upp mynd af skóla þar sem virkni skólastjórans sem  

forystumanns er mikil en færni og skilningur á sviði forystuhæfni lítill. Í þessari 

skólagerð eru skólastjórnendur afskiptalitlir, upplýsingaflæði er óstöðugt og brothætt auk þess 

sem tengsl fólks eru takmörkuð og áætlanir skortir samhengi. Vegna þess að ekki er sammæli, 

sýn eða skólasáttmáli um nám og kennslu getur léleg kennsla viðgengist. Sterk hefð er fyrir 

einstaklingshyggju/faghyggju þar sem hver gerir sitt. Hlutverk og ábyrgð eru óljós. Árangur 

nemenda er frekar slakur og ákveðnir hópar nemenda ná árangri en aðrir ekki.  

Á þriðja fjórðungi er dregin upp mynd af skóla þar sem virkni skólastjórans sem 

forystumanns er lítil en færni og skilningur á forystuhæfni er mikill. Slíkur skóli gæti verið að 

sýna árangur í skólaþróun. Byggður hefur verið upp lítill hópur forystumanna úr röðum 

yfirkennara sem ásamt skólastjóra hefur öðlast nokkra færni á sviði forystu. Sá hópur hefur 

lært að nýta sér upplýsingar til að taka ákvarðanir er varða skólann. Mótspyrna meðal kennara 

er mikil og hávaðasöm og færni skortir til að leysa úr ágreiningi. Starfsmenn sem eru mitt á 

milli skortir bæði færni og fagmennsku til að koma hugmyndum sínum á framfæri og leysa úr 

ágreiningi sem þeir eiga í við neikvæða starfsbræður. Hlutverk og ábyrgð eru óskýr nema 

meðal þeirra sem eru í skilgreindum forystuhlutverkum. Dæmi eru um mikla nýbreytni og 

framúrskarandi árangur meðal kennara en skólamenningin felur ekki í sér áherslu á árangur 

nemenda. Nemendur sýna annað slagið bættan árangur sem þó er ekki viðvarandi. 

Á fjórða fjórðungi er dregin upp mynd af skóla þar sem virkni skólastjórans sem 

forystumanns er mikil og færni og skilningur á sviði forystu sömuleiðis. Slíkur skóli býr að 

skólastjóra sem er hæfur í samstarfi og forystu. Yfir helmingur starfsfólks hefur öðlast þá 

færni á sviði forystu sem er nauðsynleg til að hafa áhrif á viðmið, hlutverk og ábyrgð er 

viðkemur skólanum. Skólamenningin felur í sér áherslu á bæði nám nemenda og fullorðinna. 

Rannsóknir og athuganir ná yfir alla þætti skólastarfsins og eru notaðar til grundvallar 

ákvörðunum og framkvæmd áætlana í skólanum. Ákvarðanataka er sameiginleg, 

upplýsingaflæði gagnkvæmt, allir eru upplýstir og tilefni gefst til ígrundaðrar túlkunar. 

Hlutverk og ábyrgð skarast þar sem hver manneskja tekur á sig persónulega og sameiginlega 

ábyrgð á sviði forystu. Starfsfólk lítur á sig sem hluta af faglegu samfélagi. Árangur nemenda 

er góður og tiltölulega lítill munur er á milli hópa. 

2.3 Samantekt 

Skólaþróun er flókið fyrirbæri og erfitt að henda reiður á hvaða þættir skipta máli til að bæta 

árangur skóla. Enn erfiðara virðist þó vera að finna leiðir til þess. Forysta er sá þáttur í 

skólaþróun sem talinn er skipta hvað mestu máli í því ferli. Rannsóknir sýna að líta þurfi á 
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forystu sem grunnþátt skólaþróunar, að hún sé nokkurs konar andardráttur stofnunarinnar. Til 

þess að ná sem mestum árangri í skólaþróun er meðal annars litið til þess að þróa forystuhæfni 

hvers skóla sem felst í því að allir innan skólasamfélagsins þroska með sér hæfni til forystu og 

taka sameiginlega þátt í stjórnun skólans. Grundvöllur þess að forystuhæfni hans blómstri er 

nám allra aðila, fullorðinna jafnt sem barna, enda felur forysta í sér nám í samfélagi. Í 

forystuhæfni skóla felst jafnframt sýn á skólastarf og þróun sem byggir á samhug, trausti og 

samvinnu milli allra aðila þar sem gert er ráð fyrir að ákvarðanir og athafnir séu byggðar á 

athugunum.  

Rannsóknin hefur það að markmiði að rannsaka einn skóla þar sem jákvæð skólaþróun 

hefur átt sér stað og skoða hvernig og að hvaða marki forystuhæfni skólans og hópa innan 

hans var byggð upp í tengslum við það ferli. Einnig er ætlunin að skoða hvernig forystuhæfni 

skólans fellur að hugmyndum fræðimanna um forystu og forystuhæfni með tilliti til 

skólaþróunar og þá sérstaklega í ljósi athugana Lambert (2006). Þess er vænst að með 

rannsókninni megi varpa frekara ljósi á forystu og skólaþróun við íslenskar aðstæður og 

hvaða leiðir megi fara til að ná árangri í skólaþróun á Íslandi.  
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3. RANNSÓKNIN 

Í þessum kafla er rannsókninni sjálfri gerð skil. Sagt er frá aðferðafræðilegum viðfangsefnum 

og álitamálum, fjallað um val á þátttakendum og farið yfir gang rannsóknarinnar. Kaflanum er 

skipt í sjö undirkafla auk samantektar. Í fyrsta kafla eru rannsóknarspurningarnar og markmið 

rannsóknarinnar rifjuð upp. Í þriðja kafla er grein gerð fyrir sniði rannsóknarinnar og 

aðferðum við gagnasöfnun. Fjórði og fimmti kafli fjalla um rannsóknargögnin og úrvinnslu á 

þeim og sjötti og sjöundi kafli um stöðu rannsakandans, réttmæti niðurstaðna og ályktana og 

siðfræðileg álitamál. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka tengsl forystu og forystuhæfni í þróunarferli skóla 

og skýra betur hlut þessara þátta í að bæta árangur í skólastarfi. Leitað var svara við 

eftirfarandi meginspurningum: Hvernig og að hvaða marki hefur forystuhæfni verið byggð 

upp í tengslum við þróunarstarf í einum grunnskóla og hvernig hefur sú forystuhæfni átt þátt í 

þróun skólans?  

Viðfangsefni meginspurninganna var afmarkað í eftirfarandi undirspurningum: 

 Í hverju felst sú forystuhæfni sem byggð hefur verið upp í skólanum? 

 Hvernig hefur forystuhæfni haft áhrif á skólaþróunina? 

 Hver var þáttur mismunandi aðila og hópa innan skólasamfélagsins í skólaþróuninni?  

 Hvað hefur einkennt forystuhegðun skólastjórans og hvernig hefur hún átt þátt í að 

byggja upp forystuhæfni í skólanum? 

3.2 Rannsóknarsnið 

Til að svara rannsóknarspurningunni varð eigindleg, etnógrafísk tilviksrannsókn (e. case 

study) fyrir valinu, byggð á grundaðri kenningu (e. grounded theory) í ljósi þess hversu vel 

það rannsóknarsnið hentar þessari rannsókn. Rannsókninin lýsir einu tilviki, skóla, ítarlega til 

þess að skilja hlutverk forystu í þeim breytingum sem orðið hafa á honum. Tilvikið var 

skoðað vandlega með því að beina sjónum að viðhorfum og athöfnum valdra einstaklinga og 

hópa innan skólasamfélagsins. Slík nálgun kallaði á óaðskiljanlega þátttöku mína sem 

rannsakanda í tilvikinu. Rannsóknarspurningarnar kröfðust þess einnig að grafist væri fyrir 

um liðna atburði og eins líðandi stund og því bæði mikilvægt að atburðir væru settir í tímaröð 

og gæfu sem sannasta mynd af viðhorfum og starfsháttum dagsins í dag. Samkvæmt 

Hitchcock og Hughes (1995) eru þessar forsendur lýsandi fyrir tilviksrannsóknir. Þeir halda 
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því jafnframt fram að eigindleg eða etnógrafísk tilviksrannsókn eigi vel við menntafræðilegar 

rannsóknir því megineinkenni þeirra felist í að endurskapa og greina athafnir í náttúrulegu og 

virku umhverfi eins og í kennslustofum eða á vinnustöðum og nota megi rannsóknarsniðið til 

að sannreyna kenningar sem þegar eru til, þróa nýjar kenningar eða breyta starfsháttum. 

 Í þessari rannsókn var farið inn á rannsóknarvettvang með opnum hug nokkurn vegin án 

fyrirfram gefinna hugmynda um þemu eða lyklun. Unnið var jöfnum höndum að því að safna 

gögnum og lykla þau og sjónarhornið þrengt eftir því sem leið á rannsóknina og þemun tóku á 

sig mynd en samkvæmt Charmaz (2006) eru slík vinnubrögð mjög í anda grundaðrar 

kenningar. Til að fá sem sannasta og heildstæðasta mynd af rannsóknarefninu voru 

mismunandi aðferðir notaðar við gagnaöflun og margprófun en gagna var aflað með 

hálfformgerðum einstaklingsviðtölum og rýnihópaviðtölum, óformlegum samræðum, 

vettvangsathugunum/ áhorfsathugunum, opinni spurningakönnun og skjalarýni. Eitt einkenni 

eigindlegra aðferða, grundaðrar kenningar og tilviksrannsókna er fjölbreytileiki 

gagnasöfnunaraðferða sem um leið auka réttmæti rannsóknarniðurstaðna (Fitzpatrick, Sanders 

og Worthen, 2004; Charmaz, 2006). 

3.3 Afmörkun og þátttakendur 

Til að takmarka umfang rannsóknarinnar var hún afmörkuð við einn grunnskóla á Íslandi. Val 

á skóla var tilgangsúrtak því leitað var að skóla sem hafði sýnt greinileg merki framfara á 

sviði skólaþróunar og skilvirkni. Var þá miðað við það orðspor sem af skólanum fór meðal 

almennings og fræðimanna á sviði skólamála og skýrslur sem unnar höfðu verið af 

utanaðkomandi aðilum um skólastarfið, m.a. af hálfu Menntamálaráðuneytisins. Einnig var 

lögð áhersla á að sami skólastjóri og leitt hafði þróunarferlið frá upphafi væri enn við stjórn í 

því skyni að skoða á heildstæðan hátt þá þróun sem viðkomandi skólastjóri hafði leitt. 

Rannsóknin spannar því um tíu ára tímabil í þróunarsögu skólans sem nær frá því núverandi 

skólastjóri hóf störf til dagsins í dag.  

Þátttakendur innan skólans voru sömuleiðis valdir með það fyrir augum að þeir þjónuðu 

sem best tilgangi rannsóknarinnar. Leitast var við að fá fram sjónarhorn sem flestra hópa 

skólasamfélagsins til að fá sem breiðasta mynd af þátttöku einstakra hópa í skólaþróuninni og 

auka gildi margprófunar. Tryggt var að viðmælendur kæmu úr röðum þeirra sem höfðu verið 

með frá upphafi rannsóknartímabilsins til að fá heildstæðari mynd af tímabilinu og eins leitað 

eftir sjónarhorni þeirra sem síðar komu að skólaþróuninni svo fá mætti mynd af því hvernig 

þeir sem síðar kæmu að þróuninni féllu að skólastarfinu og hvernig tækist að viðhalda venjum 

og menningu. 
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Viðmælendur í viðtölum, aðrir en skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri voru ekki 

valdir fyrirfram þótt búið væri að setja niður ákveðin viðmið um þá hópa sem rannsóknin átti 

að ná yfir og fjölda viðmælenda í hverjum hópi. Aðrir viðmælendur voru annars vegar valdir í 

kjölfar ábendinga frá skólastjóra og hins vegar af mér sjálfri þegar leið á rannsóknina og í ljós 

komu gloppur á gagnaöfluninni og talið nauðsynlegt að fjölga viðmælendum í því skyni að 

fylla upp í heildarmyndina. Allir viðmælendur sem leitað var til samþykktu þátttöku í 

rannsókninni.  

Samband var haft við skólastjóra Gnaraskóla símleiðis vorið 2007 og óskað eftir þátttöku 

skólans í rannsókninni og tók hann strax vel í hugmyndina. Í framhaldi var skólastjóra sent 

kynningarbréf í tölvupósti þar sem hann var beðinn að kynna rannsóknina fyrir starfsfólki og 

skólanefnd. Í kjölfarið kom formlegt svar frá skólastjóra þar sem hann samþykkti þátttöku 

fyrir hönd skólans. Rannsóknin var kynnt kennurum á kennarafundi um það leyti sem hafist 

var handa við að safna rannsóknargögnum haustið 2008. Skólaliðar fengu óformlega 

kynningu á kaffistofu starfsfólks og nemendur eftir því sem farið var í vettvangsathuganir í 

bekkina og þá ýmist af mér eða viðkomandi kennara. Foreldrar fengu kynningu í formi 

tölvupósts þar sem jafnframt var farið fram á þátttöku þeirra í spurningakönnuninni. 

3.4 Rannsóknargögnin 

Gagnasöfnun fór fram veturinn 2008–2009 og gögnum var safnað með eftirfarandi aðferðum: 

 Hálfformgerðum einstaklingsviðtölum við skólastjórnendur; skólastjóra, 

aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra og fjóra kennara (alls 12 viðtöl). 

 Rýnihópaviðtölum við skólaliða og nemendur í unglingadeild (alls tvö viðtöl). 

 Heimsóknum í skólann sem fylgdu vettvangsathuganir og óformleg samtöl þar sem 

skólastjórnendum, kennurum og skólaliðum var fylgt eftir í starfi, fundir setnir og 

fylgst með félagslegum viðburðum í skólanum (samtals liðlega 30 heimsóknir). 

 Opinni spurningakönnun til foreldra. 

 Skoðun skriflegra gagna, s.s. skólanámskráa, fréttabréfa, tölvuskeyta til foreldra, 

heimasíðu, kennsluáætlana og kennslugagna og skýrslna og áætlana um skólastarfið. 

 

3.4.1 Viðtöl 

Í þessari rannsókn var ákveðið að taka hálfformgerð viðtöl en slík viðtöl eru notuð þegar 

rannsakandinn leitast við að skilja reynslu fólks út frá sjónarhóli þess (sjá m.a.Yin, 1997). 

Mótaðir voru viðtalsrammar sem samanstóðu af þemum sem tóku mið af 

rannsóknarspurningunum og viðmælendum þannig að þeir voru mismunandi eftir því við 

hvern var rætt þótt kjarninn væri sá sami. Í viðtölunum var stuðst við viðtalsrammana en þótt 

þeir væru nokkuð ítarlegir var viðmælendum gefið frelsi til að segja frá því sem þeim þótti 

mikilvægast og þannig þróuðust umræðurnar á milli mín og viðmælenda. Því var römmunum 
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ekki fylgt nákvæmlega eða í sömu röð og þeir eru settir upp en voru frekar til halds og trausts 

þegar mig rak í vörðurnar og minna notaðir eftir því sem ég öðlaðist reynslu og sjálfstraust og 

þekkti viðfangsefnið betur. Ég var meðvituð um að ég sem spyrjandi gæti haft leiðandi áhrif á 

svarendur (sjá m.a. Hitchcock og Hughes, 1995) og lagði mig því fram um að byrja 

spurningar um nýtt þema á orðum eins og „segðu mér frá...?“ eða „hvernig myndir þú...?“  

Frá byrjun nóvember og fram í miðjan desember tók ég einstaklingsviðtal við hvern 

viðmælenda samkvæmt áætlun, samtals fimm, og í kjölfar viðtala var hverjum viðmælenda 

fylgt eftir í tvo til þrjá daga. Þannig var skólastjórinn (Garðar) fyrstur, þá 

aðstoðarskólastjórinn (Aldís), því næst Sóley umsjónarkennari, deildarstjórinn (Dísa) og Bára 

umsjónarkennari. Í janúar var skólinn heimsóttur nokkrum sinnum sérstaklega til þess að 

fylgjast með fundum og öðrum viðburðum en tíminn að öðru leyti nýttur í að greina gögnin, 

finna þemu og endurskipuleggja gagnasöfnunina.  

Þegar leið á rannsóknina og ákveðin þemu fóru að koma fram fannst mér nauðsynlegt að 

taka viðtöl við tvo kennara í viðbót, umsjónarkennarann Fanneyju og list- og 

verkgreinakennara, Kára, sem ekki höfðu verið með í upphaflegu áætluninni og taka 

dýpkunarviðtal við Báru og deildarstjórann. Þau viðtöl, ásamt dýpkunarviðtölum við 

skólastjóra og aðstoðarskólastjóra og rýnihópaviðtölum við fjóra skólaliða og fimm nemendur 

úr 8.–10. bekk voru tekin í febrúar. Í maí var síðan tekið óformlegt viðtal við skólastjóra, sem 

ekki var hljóðritað, til þess að hnýta lausa enda sem komu í ljós undir lok rannsóknarinnar og 

að sama skapi var ég í tölvusamskiptum við nokkra einstaklinga til að varpa frekara ljósi á 

rannsóknarniðurstöður eða til að fá staðfestingu á þeim. Dýpkunarviðtölin fylgdu ekki 

viðtalsramma sem slíkum því þá var verið að fylgja eftir spurningum sem höfðu kviknað eða 

þemum sem upp höfðu komið í kjölfar fyrri viðtala eða vettvangsathugana. Eins voru viðtölin 

við kennarana tvo sem ákveðið var að taka á seinni stigum frábrugðin fyrri viðtölum að því 

leyti að þá var sérstaklega verið að fiska eftir reynslu og viðhorfi þessara kennara með það 

fyrir augum að fylla upp í þemu sem þá höfðu tekið á sig mynd. 

Viðtölin við skólastjórann skáru sig úr að því leyti að þau voru mun lengri en önnur viðtöl. 

Fyrsta viðtal við skólastjóra var 120 mínútur. Dýpkunarviðtalið var 75 mínútur og óformlegt 

viðtal í maí var um 90 mínútur. Tvö viðtöl við skólastjóra og eitt við aðstoðarskólastjóra sem 

voru hvað lengst var skipt niður þannig að hlé var gert í miðju viðtali og síðan haldið áfram. 

Fyrsta viðtal við aðra stjórnendur og kennara stóð frá 60 mínútum upp í 90 mínútur fyrir utan 

eitt sem stóð í um 40 mínútur. Síðara viðtal var yfirleitt 20–40 mínútur. Alls fóru fram 12 

einstaklingsviðtöl og tvö rýnihópaviðtöl. Fyrir utan viðtölin fóru fram mörg óformleg samtöl, 

gjarnan í tengslum við vettvangsathuganir í skólanum.  
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Í viðtölunum var ég meðvituð um mikilvægi þess að ræða við fólk á jafnræðisgrundvelli. 

Viðtölin voru þannig öll tekin í skólanum og gjarnan á skrifstofum viðkomandi eða 

heimastofu þótt stundum væru þau tekin í öðrum herbergjum skólans þegar annað var ekki 

laust. Ég tel að reynsla mín af skólastarfi hafi hjálpað til við að skapa jafnræði og traust þar 

sem viðmælendur vissu að ég bjó að svipaðri reynslu og þeir í gegnum fyrri störf sem kennari 

og skólastjóri. Jafnframt má ætla að tiltölulega mikil viðvera í skólanum hafi treyst tengslin. 

3.4.2 Viðtöl við rýnihópa 

Í þessari rannsókn var ákveðið að taka hópviðtöl við skólaliða og nemendur. Nemendur voru 

valdir í viðtalið með ásetningsúrtaki. Skólastjóri var mér innan handar við að velja tvo 

nemendur úr 8. bekk, tvo úr 9. bekk og tvo úr 10. bekk. Nemendur voru valdir úr 

unglingadeild þar sem talið var að þeir hefðu mesta reynslu og yfirsýn yfir skólastarfið og 

eins var lagt upp úr því að velja nemendur sem ættu auðvelt með að tjá sig. Þegar kom að 

viðtalinu forfallaðist einn þeirra og því voru nemendur alls fimm í hópviðtalinu sem tók 35 

mínútur. Í hópnum reyndust nemendur sem höfðu verið í skólanum alla sína skólagöngu og 

eins aðrir sem höfðu reynslu annars staðar frá. Þótt ekki hefði verið lögð áhersla á slíka 

blöndu í upphafi kom í ljós að hún gaf viðtalinu meiri dýpt þar sem fram kom bæði 

sjónarhorn þeirra sem þekktu skólaþróunina frá upphafi og eins þeirra sem komu inn í hana 

með reynslu annars staðar frá.  

Viðtal var tekið við þá skólaliða sem starfandi voru á þessum tíma. Einn skólaliði var þó í 

leyfi en í staðinn var afleysingamanneskja og voru þeir fjórir samtals. Viðtalið tók um 45 

mínútur. Fyrir utan viðtalið sjálft átti ég oft samtöl við skólaliða tengd rannsókninni, bæði um 

daginn og veginn en einnig vegna einhvers sem ég varð vitni að í skólastarfinu og vildi fá 

nánari skýringar á. 

Uppbygging rýnihópaviðtalanna var svipuð uppbyggingu einstaklingsviðtalanna (sjá 

fylgiskjöl 4 og 5). Ástæða þess að ég ákvað að taka hópviðtal við annars vegar nemendur og 

hins vegar skólaliða var að hægt er að ná til fleiri viðmælenda á þennan hátt (Hitchcock og 

Hughes, 1995). Hins vegar fannst mér viðtölin ekki eins djúp og einstaklingsviðtölin enda 

voru þau styttri. Setið var við ferköntuð borð í viðtölunum en þó í hring og í kennslustofum 

sem kunnugar voru viðmælendum.  

3.4.3 Vettvangsathuganir 

Heimsóknir í skólann urðu liðlega þrjátíu og var fyrsta heimsókn í byrjun nóvember 2008 og 

sú síðasta í maí 2009. Oftast var hver heimsókn heill dagur en þó kom fyrir að um styttri 
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heimsóknir væri að ræða. Í heimsóknunum tvinnuðust saman vettvangsathuganir, viðtöl og 

óformleg samtöl. Vettvangsathuganir voru mjög dýrmætur hluti rannsóknarinnar og veittu 

mér frelsi til að fara um allan skólann að vild og fylgjast með hverju því sem í gangi var. 

Móttökur voru alls staðar góðar, mér fannst ég vera heimangangur og fann ekki annað en mér 

væri treyst og fannst ég fá dýpri upplýsingar eftir því sem leið á rannsóknina. 

Á vettvangi lagði ég mig fram um að hafa sem minnst áhrif á gang mála (sjá m.a. Adler og 

Adler, 1998) og í kennslustundum sat ég þar sem ég komst fyrir og fylgdist með, oftast án 

þess að skipta mér af á nokkurn hátt og eins var með fundi. Stundum brá ég þó út af því og í 

nokkur skipti voru aðstæður þannig að ég taldi henta vel að ég tæki þátt enda gaf það færi á að 

skapa nánari tengsl við bæði starfsmenn og nemendur. Á vinnuherbergi kennara og á 

kaffistofunni fylgdist ég bæði með og blandaði mér í umræður. Vettvangsathuganirnar veittu 

mér þannig tækifæri til að eiga samskipti við mun fleiri en bara þá sem voru þátttakendur í 

viðtölunum og oft þróuðust óformlegar samræður milli mín og þeirra sem í skólanum voru, 

hvort sem það voru stjórnendur, kennarar, annað starfsfólk, nemendur, foreldrar eða aðrir 

gestir og gangandi. Með þessum hætti sköpuðust líka fleiri tækifæri til að sjá og heyra með 

eigin skilningarvitum hvernig samskiptin voru meðal fólks, hvernig var tekið á málum sem 

upp komu, hvernig almennur umgangur í skólanum var og hvernig daglegt líf gekk fyrir sig 

en samkvæmt Borman, Puccia, McNulty og Goddard (2007) eru vettvangsathuganir einmitt 

vel til slíks fallnar og geta gefið góða mynd af valdatengslum og samskiptum fólks innan 

stofnunarinnar.  

Vettvangsathuganirnar gerðu það líka að verkum að ég gat betur fylgst með því hvaða 

samráðsfundir, skipulagðar uppákomur í skólastarfinu og annað slíkt var á döfinni. Þegar eitt 

og annað vakti áhuga spurði ég út í það þegar tækifæri skapaðist, óskaði eftir samtali eða 

viðtali í kjölfarið. Tilgangurinn með þessu var, eins og Adler og Adler (1998) leggja áherslu á 

að gert sé í rannsóknum af þessu tagi, að blanda mér inn í aðstæður og viðfangsefni þess hóps 

sem ég var að rannsaka til þess að geta á sannari hátt lýst, greint og skilið athafnir, menningu 

og félagsleg samskipti frá þeirra eigin sjónarhóli. Þannig var rannsóknarefnið skoðað í sínu 

eðlilega umhverfi og atburðir og samskipti skráð um leið og þau áttu sér stað.  

3.4.4 Spurningakannanir 

Ákveðið var að afla gagna frá foreldrum með rafrænni, opinni spurningakönnun í því skyni að 

fá fleiri sjónarhorn foreldra fram en tekist hefði með viðtölum. Einnig réðu þarna 

hentugleikasjónarmið nokkru þar sem spurningakönnun var auðveldari viðfangs en hópviðtal. 

Könnunin var unnin í forritinu Joombla sem ég fékk aðgang að í skólanum og aðstoð með. 
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Foreldrar fengu sendan tölvupóst úr póstforriti skólans þar sem ég kynnti þeim verkefnið og 

skilmála þess og bað þá um að svara könnuninni á netslóð sem þeir fengu uppgefna. Þeir 

fengu viku til að svara og ítrekunarbréf áður en þeim tíma lauk. Könnunarforritið er þannig 

útbúið að einungis er hægt að svara einu sinni úr hverri tölvu. Þannig er erfitt að meta hvort 

hvert svar á við eitt heimili eða hvort tveir aðilar frá sama heimili svöruðu könnuninni, hafi 

verið tvær tölvur á heimilinu. Sé miðað við að eitt svar hafi komið frá hverju heimili svöruðu 

27% heimila könnuninni. Svarhlutfall foreldra var því ekki stórt og varast verður að alhæfa út 

frá niðurstöðu könnunarinnar en hún gaf þó breiðari mynd af viðhorfi foreldra en viðtöl hefðu 

gert og þjónaði þannig tilgangi sínum. 

3.4.5 Skjalaskoðun 

Í þessari rannsókn voru skrifleg gögn fengin frá kennurum sjálfum, t.d. tölvupóstur til foreldra 

og kennsluáætlanir og frá skólastjórnendum, eins og skólanámskrár, endurmenntunar- og 

skólaþróunaráætlanir, minnisblöð frá kennarafundum, endurskoðanir á skólastefnunni, 

einkunnir á samræmdum prófum og annað slíkt. Í sameiginlegum gagnagrunni skólans voru 

ýmsar gagnlegar upplýsingar um skólastarfið til dæmis kennslustefnu og kennsluhætti og 

teymisvinnu en einnig gögn er vörðuðu sögu skólastefnunnar og annað slíkt. Á heimasíðu 

skólans voru miklar upplýsingar, eins og um skólastefnuna, sjálfsmatsáætlanir og skýrslur og 

fréttabréf til foreldra. Að auki var leitað í skýrslur utanaðkomandi aðila um skólastarfið en þó 

er þeirra ekki getið í heimildaskrá í því skyni að viðhalda nafnleynd skólans. Þessar 

upplýsingar voru ýmist prentaðar út, ljósritaðar eða vistaðar á tölvutæku formi. Þannig var 

tryggt að vefgögn jafnt sem önnur gögn væru til frá sama tímabili.  

3.5 Úrvinnsla gagna 

Vettvangsnótur voru næstum allar skrifaðar beint á fartölvu og yfirleitt hreinskrifaðar 

samdægurs og oftast meðan á dvölinni í skólanum stóð. Öll formleg viðtöl, nema lokaviðtal 

við skólastjóra, voru hljóðrituð og skrifuð upp frá orði til orðs og langoftast var það gert í 

framhaldi af viðtölunum og í kjölfarið glósaði ég niður atriði sem mér fannst athyglisverð og 

vildi spyrja nánar út í. Rýnihópaviðtölin voru skráð sem ein heild og í niðurstöðum er vitnað 

til hópsins í hópviðtölum nema þegar greinilega kom fram upplifun eða skoðun sem var 

persónuleg en ekki sameiginleg hópnum eða ef viðmælendur voru ekki sammála. Óformleg 

samtöl voru ýmist glósuð jafn óðum og hreinskrifuð samdægurs eða samtalið fór fram án þess 

að teknar væru glósur og þá hreinskrifað strax að því loknu.  
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Þegar fyrstu fimm formlegu viðtölin voru komin prentaði ég þau út og fór í gegnum hvert 

viðtal, lyklaði og flokkaði gróflega í þemu. Þannig var hvert viðtal flokkað fyrir sig og síðan 

unnin saman þemu tengd annars vegar stjórnendum og hins vegar kennurum og að lokum 

voru upplýsingar frá stjórnendum og kennurum bornar saman. Á sama hátt voru 

vettvangsathuganirnar sem komnar voru á þeim tíma greindar saman og skoðaðar í samhengi 

við viðtölin og þemun skoðuð út frá rannsóknarspurningunum. Á þeim forsendum var 

áherslum í gagnaöflun breytt og meðal annars tekin ákvörðun um að fá sjónarhorn tveggja 

kennara í viðbót gagngert til að fylla upp í göt sem komu fram og um hverja þyrfti að taka 

dýpkunarviðtal eða eiga óformlegar samræður við. Á sama hátt fann ég út hvaða fundi og 

kennslustundir ég þyrfti helst að sitja, hvaða viðburði væri mikilvægt að mæta á og hvaða 

skriflegu gögn vantaði til að fá fyllri mynd. Eins var farið í gegnum síðari viðtölin og 

vettvangsathuganirnar. Því næst voru öll formleg viðtöl klippt saman í þemu í tölvunni. Þá 

vann ég betur saman þemun, áherslur í rannsóknarspurningunum og fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar og bjó til beinagrind að niðurstöðunum þar sem ég klippti inn í það sem 

passaði hverjum kafla og raðaði upp. Jafnhliða voru vettvangsathuganirnar unnar inn í 

niðurstöðukaflann sem og spurningakönnunin sem send hafði verið foreldrum. Samhliða 

þessu, en þó mest á lokasprettinum, fyllti ég upp í myndina með því að bæta við upplýsingum 

fengnum úr skriflegum gögnum. Þau gögn studdist ég líka við í því skyni að finna út hvað 

réttast væri en það kom einstaka sinnum fyrir að ósamræmi kom upp, sérstaklega hvað 

varðaði frásagnir af löngu liðnum atburðum. Þannig eru formlegu viðtölin notuð sem 

grunngögn rannsóknarinnar en þau studd og gædd lífi með gögnum fengnum úr mismunandi 

áttum og á mismunandi hátt. 

Við greiningu voru rannsóknir og kenningar sem fjallað er um í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar lagðar til grundvallar og þær bornar saman við niðurstöður rannsóknarinnar 

með sérstakri áherslu á kenningar Lambert (2005, 2006) um forystuhæfni skóla. Rammi 

greiningarinnar eru eftirfarandi efnisspurningar: 

 Hvernig er hægt að lýsa forystusögu skólans í ljósi kenninga um skólaþróun? (lýsing á 

tilfellinu) 

 Hvaða stef (themes) birtast við greiningu á upplýsingum um tilvikið? (greining gagna) 

 Hvernig falla upplýsingarnar að því sem kenningar um forystu og þátt hennar í 

skólaþróun telja að séu mikilvægustu skilyrði til árangurs og að þeim leiðum sem þær 

telja að beri að fara? (lærdómur dreginn af tilfellinu með tilvísun í fræðin) 

3.6 Staða rannsakanda og réttmæti niðurstaðna og ályktana 

Með réttmæti er átt við það hversu sönn og rétt sú lýsing er sem rannsakandinn dregur upp af 

viðfangsefninu (Hitchcock og Hughes, 1995). Lögð var áhersla á að vanda valið á þeim 
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gagnasöfnunaraðferðum sem notaðar eru í rannsókninni, í því skyni að auka réttmæti réttmæti 

rannsóknarinnar (sjá m.a. Charmaz, 2006; Hitchcock og Hughes, 1995; Silverman, 2005). Að 

sama skapi var lögð áhersla á að afla ítarlegra og yfirgripsmikilla gagna sem hæfðu tilgangi 

rannsóknarinnar, gagnasöfnunin væri kerfisbundin og viðeigandi og skipulag rannsóknarinnar 

sem best (sjá m.a. Charmaz, 2006; Rúnar Helgi Andrason, 2003). Í þessari rannsókn voru 

notaðar fjórar gagnasöfnunaraðferðir; vettvangsathuganir og óformleg samtöl, viðtöl, 

spurningakönnun og skjalarýni, í því skyni að auka innra réttmæti tilfellarannsókna með 

aðferðafræðilegri margprófun (e. triangulation) (sjá m.a. Hitchcock og Hughes, 1995; Rúnar 

Helgi Andrason, 2003). Niðurstöður rannsóknarinnar voru bornar undir skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra til yfirlestrar til þess að tryggja að rétt væri sagt frá staðreyndum og réttur 

skilningur væri lagður í orð þeirra. 

Í rannsóknarferlinu var ég meðvituð um að sem rannsakandi skipti mitt eigið framlag 

mestu um það hversu vel tækist til við rannsóknina og að bakgrunnur og viðhorf mín gætu 

haft áhrif á niðurstöður (sjá m.a. Rúnar Helgi Andrason, 2003; Yin, 1997). Yin (1997) segir 

að mikilvægt sé í þessu sambandi að rannsakandinn sé meðvitaður um eigin fordóma. Það 

sem hann talar um sem fordóma felst m.a. í minni eigin reynslu af skólastarfi og þau viðhorf 

og gildi sem ég hef tileinkað mér og hafa áhrif á mig sem manneskju og rannsakanda. Því 

hafði ég það í huga í gegnum alla rannsóknina og leitaði leiða til að draga úr áhrifum þeirra 

meðal annars með því að vanda til verka, beita margprófun, bera niðurstöður saman við 

niðurstöður annarra og fá gagnrýninn lestur. Á hinn bóginn er þekking á skólastarfi einnig 

styrkur þar sem ég hef innsýn og skilning á vettvanginum sem ég annars myndi ekki hafa. 

Þetta hjálpaði mér að skilja samhengi í aðstæðum, hvaða spurningar ættu við og eins að greina 

hvaða þættir væru áhugaverðari en aðrir með tilliti til rannsóknarinnar. Það gerði mér líka 

auðveldara að samsama mig þátttakendum og setja mig í spor þeirra sem bæði veitti mér meiri 

innsýn í vettvanginn og átti þátt í að auka traust þátttakenda á mér. Eins tel ég að forvitni og 

brennandi áhugi á viðfangsefninu sem fyrst og fremst stafar af eigin reynslu í skólamálum 

hafi verið nauðsynlegur drifkraftur í rannsóknarferlinu öllu. 

Á meðan rannsókn stóð var ég meðvituð um að takmarkanir rannsóknarinnar væru fyrst og 

fremst reynsluleysi mitt á sviði rannsókna en Yin (1997) telur mikilvægt fyrir niðurstöður 

fjölbreyttra rannsókna að rannsakandinn sé meðvitaður um slíkt. Það var meðal annars þess 

vegna sem ég ákvað að viðtölin yrðu hálfformgerð í stað þess að hafa þau opin því í raun kom 

hvoru tveggja til greina þar sem efni rannsóknarinnar gaf tilefni til beggja möguleika. Mér 

fannst hins vegar öruggara að hafa stuðning af spurningaramma ef mér fipaðist í viðtölunum 

eða bæri af leið. Einnig tók ég tilraunaviðtal áður en ég tók fyrsta viðtalið í skólanum til að 
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sannreyna viðtalsrammann og æfa mig og í kjölfarið gerði ég smávægilegar breytingar á 

honum. 

3.7 Siðfræðileg álitamál, leyfi og trúnaður við þátttakendur 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). 

Persónuvernd staðfesti móttöku án athugasemda 6.11.2008. 

Lögð var áhersla á að afla upplýsts leyfis skólasamfélagsins fyrir rannsókninni (sjá m.a. 

Bogdan og Biklen, 1992) og var það gert í gegnum skólastjórann með skriflegu samþykki 

hans byggðu á samþykki skólanefndar og starfsmanna skólans. Rannsóknin var kynnt 

starfsmönnum lauslega í tölvupósti á fyrstu dögum rannsóknarinnar og í framhaldi á 

kynningarfundi og á útprenti. Nemendum var kynnt rannsóknin jafnóðum og þurfa þótti en 

foreldrum í tölvupósti. Foreldrar þeirra nemenda sem tekið var viðtal við var kynnt 

rannsóknin í tölvupósti og þeim boðið að hafna þátttöku barna sinna ef þeim sýndist svo en 

allir svöruðu og gáfu samþykki sitt. Þeir sem veittu viðtal skrifuðu allir nema skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri undir upplýst samþykki þar sem tilgangur rannsóknarinnar kom fram en 

litið var svo á að samþykki skólastjóra og aðstoðarskólastjóra hefði verið fengið um leið og 

staðfesting skólans á þátttöku lá fyrir. Foreldrar fengu allir upplýsingar um rannsóknina í 

tölvupósti og þeirra staðfesting var fólgin í því að svara spurningakönnuninni. Öllum var gert 

ljóst að þátttaka væri frjáls og þeir gætu dregið sig út úr rannsókninni ef þeim sýndist svo.  

Öll gagnaöflun fór fram fyrir opnum tjöldum í skólanum (sjá m.a. Bogdan og Biklen, 

1992). Í upphafi hvers viðtals var farið yfir skriflega lýsingu á rannsókninni með 

þátttakendum þar sem fram kom m.a. að viðtölin væru hljóðrituð og að nafnleynd og trúnaði 

væri haldið. Vettvangsnótur voru skráðar hvar sem var í skólanum, hvort heldur sem var í 

kennslustofum, í vinnuherbergi kennara, á fundum eða á kaffistofunni og ekki farið dult með 

það. Bæði skólanum og þátttakendum var gefið gervinafn við ritun niðurstaðna til að halda 

nafnleynd (sjá m.a. Bogdan og Biklen, 1992). Gætt hefur verið að því eins og kostur er að 

ekki sé hægt að rekja það sem fram kemur í niðurstöðum eða umræðum. Hins vegar eru 

ákveðnir erfiðleikar fólgnir í því þar sem aðeins er um einn skóla að ræða og lýsingar geta 

gefið þeim sem til þekkja vísbendingar um hvaða skóli það er. Sömuleiðis er erfitt að koma í 

veg fyrir að tilvísanir í til dæmis stjórnendur verði ekki raktar til þeirra af þeim sem til þekkja 

eða til annarra einstakra kennara þar sem ekki var farið leynt með við hverja var verið að ræða 

og í tilviki stjórnenda er einungis einn með hvern titil. Hættan er lítil hvað varðar hópviðtölin 

þar sem þar er ekki vísað í nöfn, þótt dulnöfn séu, heldur hópa. Þessi hætta var rædd 
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hreinskilnislega strax í upphafi, bæði þegar farið var fram á þátttöku skólans og eins á 

kynningu á rannsókninni í skólanum. Leitast hefur verið við það eftir megni að koma 

tilvitnunum þannig til skila að ekki sé hægt að rekja þær til einstakra aðila. 

Lögð var áhersla á það að segja sem sannast og réttast frá niðurstöðum rannsóknarinnar en 

mikilvægt er að rannsakandinn segi satt og rétt frá niðurstöðum hvort sem þær samræmast 

hugmyndum hans eða ekki og má ekki láta einn eða neinn hafa áhrif á niðurstöður sínar 

(Bogdan og Biklen, 1992). Það var vissum erfiðleikum háð að skrá niðurstöðurnar og 

umræðurnar vegna þess að stundum komu fram viðkvæmar upplýsingar sem skiptu máli fyrir 

niðurstöður rannsóknarinnar og snúið gat verið að koma frá sér án þess að særa nokkurn eða 

koma einhverjum í óþægilega stöðu, hvort sem var hópum eða einstaklingum. Þannig var 

stundum siðferðisleg togstreita milli þess að gefa djúpar lýsingar og varast að valda sárindum. 

Reynt var að fara fram hjá því með því að endursegja þá þætti fremur en láta orð viðmælenda 

hljóma óbreytt og stundum var reynt að nota frekar tilvísun í starfsheiti heldur en nöfn.  

3.8 Samantekt 

Rannsóknin er eigindleg tilviksrannsókn þar sem beitt var aðferðum grundaðrar kenningar. 

Tilvikarannsóknir eru til þess fallnar að afla djúpra og lýsandi upplýsinga um ákveðið tilvik 

eins og tilfellið er í þessari rannsókn. Í henni er sjónum beint að einum grunnskóla sem náð 

hefur árangri í skólaþróun með það að markmiði að skoða hvernig og að hvaða marki 

forystuhæfni hefur verið byggð upp í skólanum samfara þeirri þróun. Í því skyni var gögnum 

safnað með einstaklingsviðtölum við skólastjórnendur og kennara, rýnihópaviðtölum við 

nemendur og skólaliða, vettvangsathugunum og óformlegum samtölum, opinni 

spurningakönnun til foreldra og skjalarýni. Þessum gögnum var teflt saman en viðtölin þó 

notuð sem nokkurs konar grunnur að niðurstöðunum sem önnur gögn voru mátuð við. Við 

úrvinnslu viðtala var hvert þeirra greint í þemu, þá voru þemun borin saman við aðra hópa og 

að lokum voru hóparnir skoðaðir saman. Stuðlað var að réttmæti niðurstaðna með 

margprófunum þannig að upplýsingar voru fengnar frá mismunandi aðilum og með 

mismunandi gagnaöflun um sömu atriði. Enn fremur með því að vanda til verka við greiningu 

gagnanna og fylgja lýsingum fræðimanna á vinnslu slíkra gagna.  
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4. NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í þrjá 

undirkafla sem allir hefjast á stuttum inngangi og lýkur á samantekt. Hver undirkafli fjallar 

um ákveðið þema. Þemun lýsa meginþáttum í sögu skólaþróunar við Gnaraskóla ásamt því að 

taka mið af rannsóknarspurningunum og hugtakalíkönum Lambert (2006). Í fyrsta undirkafla 

er saga skólastefnunnar sögð frá því að Garðar tók við starfi sem skólastjóri og greint frá því á 

hvern hátt skólaþróunin hefur tekið breytingum í gegnum árin og hvaða gildi viðmælendur 

telja hana hafa fyrir skólastarfið. Í öðrum kafla er farið yfir stjórnunarhætti í skólanum og 

áherslur stjórnenda í skólastarfinu. Í þriðja kafla er skólaþróunin og þáttur starfsfólks, 

nemenda og foreldra í henni rakinn.  

4.1 Saga skólastefnunnar 

Í þessum kafla er rakin saga skólastefnunnar út frá upprifjun skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, 

deildarstjóra, kennara og skólaliða sem og út frá skriflegum heimildum og 

vettvangsathugunum. Reynt er að setja atburði í tímaröð og byrjað á að draga fram mynd af 

skólanum þegar Garðar hóf störf sem skólastjóri og síðan er því lýst á hvern hátt skólastefnan 

varð til og þróaðist sem og þætti einstaklinga og hópa í ferlinu. Sagt er frá grunnþáttum 

stefnunnar og hvaða gildi þátttakendur í rannsókninni telja hana hafa fyrir skólastarfið. 

4.1.1 Fyrstu skref skólastjóra 

Áður en Garðar tók við stjórn Gnaraskóla hafði skólinn gengið í gegnum miklar breytingar; 

hann hafði verið sameinaður öðrum skólum og þáverandi skólastjóri til margra ára lét af 

störfum með tiltölulega litlum fyrirvara. Þá var ráðinn nýr skólastjóri en stóð sá stutt við. 

Garðar var þá ráðinn og gegnir hann starfinu þegar þessi rannsókn er gerð.  

Dísa, deildarstjóri, segir að þegar Garðar kom hafi vonin verið sú að „nú yrði hópnum 

eitthvað þjappað saman og eitthvað gert.“ Um komu hans segir aðstoðarskólastjórinn, Aldís: 

Og það voru bara allir mjög ánægðir með að fá Garðar Antonsson hérna í skólastjórastarfið. 

Hann kynnti sig þannig og var ekki með neinar yfirlýsingar um að hann ætlaði að stjórna með 

harðri hendi heldur að þetta yrði samstarfsverkefni að byggja upp skólann og bara fékk fólk í 

lið með sér og það auðvitað skipti öllu máli. 

Svo virðist sem fólki hafi almennt þótt Garðar kynna sig vel bæði innan skólans og utan og 

það kom fram í einstaklingsviðtali við einn umsjónarkennaranna, Báru, sem aftur hafði það 
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eftir foreldri við skólann, að hann hefði strax á fyrstu skólasetningu sinni breytt viðhorfi 

foreldra gagnvart skólanum með framkomu sinni og málflutningi og að þaðan í frá hafi leiðin 

verið uppávið hvað varðar viðhorf foreldrasamfélagsins.  

Garðar lagði strax upp með það að setja sig ekki inn í einstök málsatvik í sambandi við þær 

deilur sem staðið höfðu í skólasamfélaginu og sagðist frá upphafi hafa gert starfsfólki það 

ljóst og lagt áherslu á að þau öll hugsuðu þetta sem „nýja byrjun“. Sömuleiðis fór hann 

varlega í að breyta starfsháttum eins og hann sagði sjálfur:  

Ég ákvað eiginlega að þreifa á og læra á umhverfið áður en ég færi að koma með einhverja 

nýja starfshætti. Ég held að það hafi nú verið bara nokkuð farsælt. Ég vissi í sjálfu sér ekkert 

hvort það var rétt eða ekki. 

Eitt og annað var það þó sem Garðar breytti strax í byrjun þar sem hann hafði trú á að þær 

breytingar færðu skólastarfið til betri vegar. Til að mynda var fundum fækkað og þeir styttir. 

Miðað við frásagnir fólks fólust í þessu aðrar áherslur en þær sem skólastjórinn á undan hafði 

lagt upp með og greina má af frásögnunum að fólk kunni að meta aðferð Garðars. Hann segist 

sjálfur hafa tekið margt af dagskrá kennarafunda „sem stjórnendur áttu bara að taka 

ákvarðanir um.“ Haustið eftir að Garðar hóf störf sameinaði hann kaffistofur kennara og 

annars starfsfólks sem fram að þessu höfðu verið aðskildar. Einhverjir kennarar vildu halda 

þessari hefð óbreyttri en hann leit svo á að jafnt aðgengi allra starfsmanna væri réttindamál og 

„grundvallarþáttur í starfsemi sem á bara að vera sjálfsagður og á bara að vera til staðar.“ 

Hann tók því ákvörðun um að breyta þessu og tilkynnti það síðan haustið á eftir án nokkurrar 

umræðu. Garðar segir að svo hafi „þetta bara verið svona, það hefur enginn í sjálfu sér 

mótmælt. Það hafa náttúrulega margir talað um að þetta hafi breytt mjög miklu. Þetta er mjög 

táknrænt, þetta er mjög sýnilegt.“ 

Þessi breyting virðist hafa skipt starfsfólk máli, sérstaklega kom það fram í máli ritara og 

skólaliða eða, eins og einn skólaliðinn orðaði það í rýnihópaviðtalinu, 

það voru engin samskipti eða sem minnst milli kennara og skólaliða og það var rosaleg 

stéttaskipting sem kom fram í því að maður var bara sér, skólaliðarnir voru aldrei með í neinu 

sem kennararnir voru með, aldrei. Og þetta hefur bara stórlega breyst, núna eru bara allir 

jafningjar. 

4.1.2 Innleiðing skólastefnunnar  

Þegar skólastjóri hóf störf hafði hann mótaðar hugmyndir um það í hvaða átt hann vildi að 

skólinn þróaðist og það var til þess að geta komið þeim hugmyndum í framkvæmd sem hann 

sóttist eftir með skólastjórastöðunni. Um það leyti var mikil vakning í íslensku skólasamfélagi 
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varðandi siðfræði og lífsleikni í tengslum við útkomu nýrrar aðalnámskrár
1
. Þar var lífsleikni í 

fyrsta skipti tekin inn sem námsgrein og féll það vel að hugmyndum Garðars. Segir hann 

sjálfur að hann hafi lengi verið að velta fyrir sér ákveðnum hugmyndum um skólastarf út frá 

siðgæði og mannkostum en hafi fyrst fundið henni farveg þegar hann las grein í íslensku blaði 

um skólastarf undir slíkum formerkjum erlendis sem samræmdist hugmyndum hans. 

Hugmyndir sínar kynnti Garðar fyrir aðstoðarskólastjóra sem segir að sér hafi litist mjög vel á 

þær enda var þessi stefna „heilmikið í umræðunni á þessum tíma ... og heillaði marga.“ 

Jafnframt var á þessum tíma mikil vakning meðal skólafólks varðandi gildi þess að skólar 

settu sér sýn og stefnu. Í gögnum skólans má sjá að á kennarafundi vorið 2000 voru 

hugmyndir að skólastefnunni kynntar meðal kennara. Allir núverandi starfsmenn sem rætt var 

við og höfðu verið með frá upphafi skólastefnunnar virðast hafa verið jákvæðir gagnvart því 

að halda út á þá braut sem skólastjóri lagði til. Dísa talar um að hugmyndir hennar og 

skólastjóra hafi farið saman frá fyrsta degi og hún hafi verið „mjög hlynnt“ allri þeirri 

umræðu sem fram fór í skólanum, til dæmis um skólastefnuna. Bára lýsir þessu einnig og 

segir:  

Mér fannst einhvern veginn við trúa því að ef við prófuðum eitthvað svona að þá næðum við 

einhvern veginn ... að halda svona þessu jákvæða andrúmslofti sem mann langar alltaf að sé í 

kringum allt og alla. Með því að hafa eitthvað í höndunum, ekki bara fara inn í bekk og segja; 

ohh, nú vildi ég að allir yrðu jákvæðir hér í dag og svona, þá hafði maður alltaf eitthvert tæki í 

höndunum til að vitna í 

Í máli skólastjóra kemur fram að hann hafi ekki fundið fyrir óvild í garð hugmynda sinna í 

byrjun þótt hann gerði sér grein fyrir að ekki væru allir jafn áhugasamir. Aldís staðfestir það 

og segir: „Það fylktu sér kannski ekki allir á bak við þetta. En flestir gerðu það. Sumir voru 

svona á hliðarlínunni og biðu átekta ... skyldi þetta ekki bara rjátlast af þeim?“ Garðari segist 

svo frá að þegar hann kom hafi verið nokkur hópur kennara sem „var hérna bara á eigin 

forsendum, ekki á forsendum barnanna. Og þaðan af síður á forsendum vinnuveitandans“ og 

telur hann að þeir hafi með tímanum leitað annað. Dísa orðaði þetta svo: „ Ætli þeir hafi ekki 

bara svona smám saman dottið út ... ekki fundið sig hérna ... var engin holskefla í því eða neitt 

þannig en ... já leitað bara eitthvað annað.“ Undir orð hennar tóku bæði umsjónarkennarinn 

Fanney og aðstoðarskólastjóri. 

Um sumarið fór aðstoðarskólastjóri ásamt hópi sjö kennara á námskeið um lífsleikni í 

skólastarfi sem fól meðal annars í sér að gera tillögu að myndrænni skólasýn í lok 

námskeiðsins. Sá sami hópur vann síðan áfram með Garðari að því að móta frekar sýn og 

                                                           
1
 Árið 1999 gaf Menntamálaráðuneytið út Aðalnámskrá grunnskóla þar sem lífsleikni var í fyrsta sinn tilgreind 

sem fag sem kenna átti í grunnskólum á Íslandi.  



39 
 

stefnu skólans. Um miðjan vetur fóru Garðar og Aldís til útlanda til að kynna sér skólastefnu 

og starf í þessum anda. Í kjölfar þeirrar ferðar var eins og Aldís sagði: „bara ákveðið að láta 

slag standa og hella sér út í þetta“ og hefjast fyrir alvöru handa við að innleiða skólastefnuna í 

skólanum. Garðar segir þetta um þá leið sem farin var við innleiðingu skólastefnunnar og lýsir 

um leið því óvissuferli sem framundan var: 

Við ákváðum bara að gera þetta með þessum hætti. Svo hefur eiginlega eitt leitt af öðru... og 

við lentum náttúrulega í þessu sama og allir aðrir að við byrjum á einhverju og svo vitum við 

ekkert hver leiðin er endilega, við verðum bara að finna út úr því. 

Skólastjóri las sér til um stefnumótun í skólastarfi og lagði það til grundvallar þeim leiðum 

sem síðan voru farnar í stefnumótun skólans. Hann þýddi m.a. framkvæmdaáætlun og 

staðfærði upp úr skólafræðum. Fyrsta skrefið í þeirri áætlun var að sammælast um 

skólasýnina:  

Ég bara þýddi hana og aðlagaði og sagði sem svo, já nú erum við komin með 

framkvæmdaáætlun en það er ekki búið að mynda þessa breiðu samstöðu hérna innan skólans. 

Byrjum þá bara á einu, tökum eitt skref í einu og búum okkur til skólasýn, hvort við getum 

verið sammála um það að skólasýnin geti verið svona grundvallarviðhorf okkar í 

skólasamfélaginu. 

Skólastefnuhópurinn, með skólastjóra í fararbroddi, hélt áfram að vinna að frekari útfærslu 

á stefnunni og lagði fram tillögur og umræðuefni inn á kennarafundi. Kennarar og stjórnendur 

eru þó sammála um að flestar tillögur að skólastefnunni hafi komið frá skólastjóra:  

Garðar kom með tillögu að henni [skólasýninni] og ... henni var velt svona svolítið fram og til 

baka og tekin fyrir á fundum, kennarafundum og þannig. Og síðan var þetta bara samþykkt ... 

Og það var eins með skólaheitið [Aldís].  

Það endaði með því að við tókum þann pól í hæðina að þessi sýn í grunnskóla þyrfti að hafa 

umbreytingargildi, þ.e.a.s. hún þarf eiginlega að rísa upp fyrir þetta daglega og þetta praktíska 

og hún þarf eiginlega að færa mál til betri vegar. Það var kannski megin hugsunin ... þetta 

grunnviðhorf að allir geti bætt sig og öllum geti farið fram, allir geti orðið betri manneskjur, 

mér finnst það bara svo farsælt viðhorf. Það er svo farsælt viðhorf í samskiptum við börn, 

farsælt viðhorf í samskiptum fullorðinna á vinnustað [Garðar]. 

Þrátt fyrir að hugmyndir Garðars hafi verið ráðandi í innleiðingu stefnunnar tala þeir 

kennarar sem reynsluna hafa um að þeir hafi ekki verið utanveltu í ferlinu. Sögðu þeir yfirleitt 

mikla umræðu hafa farið fram á fundum um tillögurnar og þær almennt ræddar fram og til 

baka. Þeir sögðu að þeim hefði strax fundist að tekið væri vel í hugmyndir þeirra og á þá 

hlustað og að litið væri á þá sem jafningja. Kennarar og aðrir stjórnendur hefðu gjarnan komið 

með tillögur og, eins og Dísa nefndi, að þeim sem sérstakan áhuga höfðu á að taka virkari þátt 

í skólastefnunni hefði gefist kostur á því með því að vera með í sérstökum skólastefnuhópi 
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eða koma með tillögur þangað inn. Eru orð Báru sem var í þessum hóp lýsandi dæmi þegar 

hún rifjar þessa tíma upp:  

Maður var svo mikill þátttakandi í því að byggja það upp. Garðar hefur alltaf haft okkur svo 

mikið með í ráðum. Það var starfandi hérna skólastefnuhópur og ... við vorum nokkrir 

kennarar í því. Og þar kom hann með ýmsar hugmyndir um hérna svona hvernig við skyldum 

nota þessar dyggðir og hafa þær svona sýnilegar. Og einnig var hann bara alltaf opinn fyrir 

nýjum hugmyndum og hann var einhvern veginn bara alltaf einn af okkur. Hann var ekkert 

endilega að segja þetta á að vera svona eða við skulum hafa þetta svona heldur var alltaf; 

hvernig líst ykkur á? eða hafið þið aðrar hugmyndir? Það voru alltaf svona vangaveltur þannig 

að maður fann alltaf strax að það sem maður sagði og gerði skipti miklu máli. 

Fanney sem þó var ekki í skólastefnuhópnum, segir svo frá:  

Ef við fundum t.d. eitthvað lag sem að sem okkur fannst passa inn í þessa dyggðaumfjöllun 

komum við með það og lögðum fram tillögu um það að fara að syngja þetta lag á 

samverustundum og þetta var bara rætt á fundum. Við eigum helling af hugmyndum að ýmsu 

sem gert hefur verið. Skólastjórnendur eiga það mikið til en við eigum það líka kennararnir. 

Skólaliðar tóku ekki þátt í þróun skólasýnarinnar eða skólastefnunnar að neinu ráði. Það 

kemur fram í orðum viðmælenda og í skýrslu sem utanaðkomandi aðilar unnu á fyrstu árum 

innleiðingar skólastefnunnar. Í skýrslunni er bent á takmarkaðan þátt skólaliða og talið að 

hann geti haft hindrandi  áhrif á það að stefnan festist í sessi í skólamenningunni. Skólaliðum 

var þó leiðbeint um starfshætti á fundum með skólastjóra og þannig aðstoðaðir við að tileinka 

sér starfshætti samkvæmt stefnunni. Í rýnihópaviðtalinu við skólaliða lýsir ein þeirra hlutdeild 

þeirra á eftirfarandi hátt: 

Við í rauninni komum ekkert að einu eða neinu þannig í sambandi við skólasýnina. Þetta 

þróast bara og við fáum að vita um allar dyggðirnar og sýnina en ég held ekki að við höfum 

tekið sérstakan þátt í að breyta neinu, við framfylgjum bara því sem er til staðar.  

Samkvæmt Aldísi „var boðað til fundar með foreldrum til þess að ræða skólastefnuna og 

þar var tillaga að þessari skólasýn kynnt og rökstudd og það voru umræður og fólk var bara 

mjög tilbúið og svona samþykkt þessu.“ Að öðru leyti voru foreldrar ekki hafðir með í ráðum 

við þróun stefnunnar en frá upphafi var lögð áhersla á það af hálfu Garðars að halda 

foreldrum vel upplýstum og samskiptum milli foreldra og skóla virkum. 

Í skólanámskrám skólans má sjá að um leið og Garðar tók við stjórn færðist yfirlýst stefna 

skólans frá því að vera sú að nemendum liði vel í skólanum yfir í það að nemendur kæmu 

fyrst og fremst í skólann til að læra en grundvöllur þess náms væri vellíðan nemenda. 

Núverandi sýn og skólastefna var sett inn í skólanámskrá haustið 2001 og byggir á 

mannkostastefnu. Þar kemur fram að lögð er áhersla á að börn tileinki sér siðræn gildi, læri 
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starfshætti sem hvetji þau til að gera allt framúrskarandi vel, skilji mikilvægi þess að leggja 

eitthvað að mörkum til samfélagsins og öðlist skilning á margbreytileika fólks.  

Stefnan varð sýnileg í gegnum starfshætti skólastjóra í fyrstu en svo annarra starfsmanna 

eftir því sem þeir tileinkuðu sér þá. Frá upphafi var það Garðari mikilvægt að þetta yrði „ekki 

bara stefna á skrifborðinu eða í skúffunni en svo bara gerum við eitthvað annað ... við verðum 

að vera þær breytingar sem við tölum fyrir, við verðum að lifa þær, við verðum að sýna þær í 

verki.“ Erfiðasti hjallinn í þróun stefnunnar var, samkvæmt Garðari, að stíga fram með 

sjónarmið sín en það hafi orðið mun auðveldara þegar stefnan varð sýnilegri eins og í formi 

fréttabréfa sem fóru heim til foreldra og eftir því sem aðrir starfsmenn tileinkuðu sér 

starfshættina.  

Í máli starfsfólks kemur fram að það sem einkenndi skólaþróunina fyrstu árin var 

skólastefnan. Það var þó ekki eina þróunarvinnan sem unnið var að því samhliða 

skólastefnuhópnum voru heilsuhópur og umhverfishópur sem síðar breyttist í skógarskólahóp. 

Starfsfólk valdi sig í þessa þrjá hópa eftir áhuga og vann að þróun þeirra. Kraftar starfsfólks 

fóru þó mikið í að vinna að því að koma skólastefnunni á laggirnar í skólanum. Í 

skólastefnuhópnum skiptu þátttakendur með sér verkefnum, lásu sér til um stefnuna og 

ýmislegt henni tengt og unnu verkefni í sérstaka hugmyndamöppu. Kennararnir sóttu síðan 

verkefni þangað og útfærðu í hverjum bekk og löguðu að nemendahópunum sem þeir voru 

með. Í viðtölum við stjórnendur og starfsfólk má heyra að eftir því sem meira var unnið með 

stefnuna innan skólans komu kostir og gallar vinnunnar betur í ljós og stefnan og útfærsla 

hennar var sniðin betur að starfsemi skólans og þörfum hans. Reynt var að einfalda hlutina og 

horfið frá einu og öðru sem ekki þótti raunhæft eða gefa nógu góða raun.  

Þegar vinna við skólastefnuna var komin nokkuð á veg fóru að bætast við þróunarverkefni 

sem snéru meira að kennslufræði og námi. Starfshóparnir þrír (skólastefnuhópur, 

umhverfishópur og heilsuhópur) voru smám saman leystir upp vegna þess að það var mikið 

álag á fólki. Aldís segir: „Okkur fannst að skólastefnan væri orðin það inngróin í samfélagið 

að það væri kannski ekki þörf á því,“ að halda skólastefnuhópnum úti, en hún segir jafnframt 

að skólastefnunni sé markvisst haldið á lofti og fylgt eftir og reglulega tekin fyrir á fundum 

með starfsfólki. Það er líka á öðrum viðmælendum að heyra og í samræmi við niðurstöður úr 

vettvangsathugunum. 

Skólastefnan hefur verið endurskoðuð í gegnum árin sem sjá má m.a. ef skólanámskrár eru 

skoðaðar og eitthvað er um smávægilegar orðalags- eða áherslubreytingar. Haustið 2005 kom 

fram myndræn uppsetning á skólastefnunni og veturinn 2005–2006 má sjá í gögnum skólans 

að vinnuhópur sem samanstóð af þremur kennurum og Garðari vann að því að endurskoða 
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skólastefnuna, skerpa áherslur og bæta verklag við bekkjarfundi, dyggðavinnu og 

samverustundir. Það gerðu þau m.a. í samvinnu við aðra kennara því til eru gögn um 

niðurstöður slíkrar hópavinnu á kennarafundi. Eins virðist hafa verið gert átak í því að gera 

stefnuna sýnilega og skriflega.  

Við upphaf gagnaöflunar haustið 2008 var einnig verið að ljúka endurskoðun á 

skólastefnunni. Þar má sjá meiri áherslubreytingar en áður og að horfið er frá því að beina 

skólastefnunni beinlínis að nemendahópnum sem slíkum heldur er frekar farið út í það að 

skilgreina starfshætti í skólanum sem leiða til þess að markmiðum um árangur nemenda er 

náð. Í stefnunni má sjá aukna áherslu á kröfur sem skólinn gerir til sjálfs sín um að standa sig 

vel og vinna faglega með umbótamiðuð vinnubrögð að leiðarljósi. Þar er kveðið skýrt að orði 

um að hver nemandi eigi að fá kennslu við hæfi, að viðhafðir séu gagnsæir starfshættir við 

stjórnun skólans og ábyrgð í fjármálum. Jafnframt kemur fram skýr framtíðarsýn þar sem lagt 

er upp með að skólinn vilji vera samfélaginu fyrirmynd, að skólastarfið snúist fyrst og fremst 

um nám og kennslu og að litið verði til skólans með trausti og vissu um að hann starfi af 

fagmennsku með áreiðanleika og árangur að leiðarljósi. Þannig er áherslan orðin meiri á 

árangur og faglegt starf skólans með útgangspunkt í námi og kennslu en samhliða áherslu á 

siðfræði og mannkosti eins og áður.  

Fram kom í einstaklingsviðtölum og rýnihópaviðtölum við alla aðila, í spurningakönnun til 

foreldra og í óformlegum samtölum við starfsfólk að fólk væri ánægt með skólastefnuna og 

margir töldu hana forsendur framfara í skólanum. Aldís sagði um skólastefnuna: „Hún hefur 

áhrif um allt ... og ég held að hún móti samskipti hér innan skólans og ... bæði milli 

starfsmanna og nemenda og kennara og nemenda jafnvel líka innbyrðis. Þannig að ég held að 

það sé svona grunnurinn að öllu öðru.“ Vettvangsathuganir í skólanum staðfesta að þegar 

komið er í skólann er óhjákvæmilegt að finna fyrir áhrifum skólastefnunnar á allt skólastarf 

og yfirbragð skólastarfsins er í takt við áherslur skólastefnunnar.  

Þegar talað er við stjórnendur, kennara og skólaliða kemur fram að þeir telja að stefnan sé 

komin til að vera en þó séu ákveðnir áhættuþættir hvað það varðar. Dísa telur þætti eins og 

skólasýnina, gildin, gæðahringina og samveruna orðna það fasta í menningunni og óháða 

einstaka mannabreytingum að ef skólastjórinn léti af störfum myndi starfsfólk „hvetja til þess 

að það yrði haldið áfram svona á svipaðri braut.“ Sóley segir stefnuna það inngróna og svo 

margir sterkir einstaklingar séu innan skólans sem hafi tileinkað sér hana að framtíð 

skólastefnunnar sé ekki áhyggjuefni. „Ég held að þetta sé ekki persónubundið, ég held að 

þetta sé bara hérna. En það er klárt mál hver kom þessu á, hins vegar.“ Aldís segir að það sé 

„náttúrulega ... stór og góður kjarni hérna í skólanum sem er mjög öflugur ... eru að vinna 
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bara af sannfæringu og samkvæmt öllu sem við erum að gera.“ Sagði hún einna helst 

áhyggjuefni að ef kæmi skólastjóri sem ætlaði að umbylta öllu og hefði ekki trú á þessari 

skólastefnu „að þá gæti vel verið að þessi hópur bara færi og þá stæðum við bara uppi með 

eitthvað allt annað, einhvern allt annars konar skóla.“ Bára lætur í ljós hvað mestar áhyggjur 

varðandi það hvað myndi verða ef Garðar léti af störfum og telur að brugðið geti til beggja 

vona með skólastefnuna.  

Hún gæti farið alveg kollhnís. Það er ekkert hægt að segja til um það. Ég held að þessi stefna 

standi algjörlega með Garðari og hefur alltaf gert ... stefnan er að hluta til andinn í skólanum. 

Ef andinn er öðruvísi þá er ekkert víst að stefnan haldi ... Þannig að ég held að það þurfi 

svolítið sterkt til að taka við. 

Kennarar í einstaklingsviðtölum og óformlegum samræðum, meðstjórnendur Garðars sem 

og nokkrir foreldrar telja það velta talsvert á því hvernig nýr skólastjóri tæki á málum hvernig 

til tækist með að viðhalda því starfi sem unnið hefur verið í skólanum.  

Skólaliðar viðra áhyggjur sínar um að minni áhersla sé lögð á t.d. dyggðir. Þeim finnst 

aukið los á aga í skólanum og börnin órólegri og telja það geta stafað af því að kennarar gefi 

sér minni tíma í agamál en áður og skólastjórnendur taki þau síður föstum tökum nú en þeir 

gerðu fyrir eins og tveimur árum. Foreldri sem rætt var við lýsir þessu einnig og finnst börnin 

órólegri sem komi meðal annars fram á samverustundum. Þær hafi í gegnum tíðina verið 

„alveg ótrúlegar“, nemendur komið í beinum röðum og gefið algert hljóð og hún hafi komið 

þarna og ekki átt „orð yfir því hvernig þetta væri hægt“ en finnst nemendur nú meira á iði á 

samverustundum og síður í þráðbeinni röð. 

4.1.3 Grunnþættir skólastefnunnar 

Að sögn Garðars hafa grunnþættir skólastefnunnar verið dyggðirnar og vinnan í kringum þær, 

samverustundirnar sem haldnar eru á hverjum degi og bekkjarfundirnir sem eru vikulega á 

dagskrá hvers bekkjar. Í gegnum þessa þætti hefur stefnan birst í skólastarfinu. Garðar segir 

að þar fyrir utan hafi skólastefnan í eðli sínu reynst „öflugri starfsmannastefna“ en gengið hafi 

verið út frá í upphafi. Í anda stefnunnar lögðu stjórnendur upp með uppbyggilega umræðu og 

er hún enn í dag markvisst notuð sem leið til að koma á og viðhalda ákveðnum starfsanda og 

starfsvenjum. Dísa segir:  

Ég held bara að umræðan um þetta jákvæða og þetta góða það bara gerir það að verkum að 

fólk bara verður einhvern veginn hlýrra og notalegra. Það er bara svo oft verið að tala ... um 

samskipti okkar, hvað það er mikilvægt að við komum heiðarlega fram við hvert annað og 

berum virðingu fyrir hvert öðru ... svona. Bara eins og er í rauninni verið að tala við krakkana 

á samverustundum ... verið að minna hópinn á að hann sé góður og öflugur og að hann standi 
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sig vel ... Það er alveg verið að benda fólki á ... það sem betur má fara. Þetta er ekkert eitthvert 

eilífðar halelúja en þetta samt skiptir máli. 

Garðar segir að ekki hafi verið „hvikað frá“ stefnunni og „það svona breikkaði samstaðan 

... þetta fór að einkenna okkar samræðu út á við, inn á við.“ Garðar segir jafnframt:  

Við fórum að tala um kannski þætti í skólastarfinu sem svona útlistun á meginhugsuninni en 

sem voru kannski hálfgerð tabú umræða í einhverju öðru samhengi eins og það að bara 

hvernig kennarar áttu að starfa. Samskipti nemenda og kennara, einangrun kennara, samskipti 

við foreldra ... Það er að segja við fórum að tala upphátt um það. 

Þessar umræður fóru, og fara enn, fram á kennarafundum og Garðar segir að „ef við sjáum 

að við erum ekki að gera þetta ... þá þarf bara að ræða það, ekki persónulega heldur bara 

hópurinn ræðir það.“ Garðar segir um ástæðu þess að starfsmenn séu farnir að þora að tala 

opið saman: 

Það byggir nú fyrst og fremst á trausti og það að vita það að það er ekki verið að gagnrýna fólk 

fyrir hugmyndir, fyrir starfshætti, þó það sé verið að segja frá þeim og þannig skapast öryggi í 

samskiptunum. Við [Aldís og Garðar] ... höfum ekki verið með ... refsandi umræðu eða 

starfshætti eða mat á starfsháttum kennara. Þetta er alltaf með formerkjum þess að þetta er 

umbótamiðað. 

Garðar segir að í upphafi hafi þau talið að vinnan í kringum dyggðirnar „væri stóra málið 

af því að við höfðum fengið fyrirmynd annars staðar frá um að vinna þannig.“ Þau hafi því 

byrjað með hátt í þrjátíu dyggðir og skólastefnuhópurinn vann „töluvert efni um hverja og 

eina, umræðupunkta inni í bekknum og verkefni og annað slíkt.“ Samkvæmt Báru „ sáum við 

það strax næsta vetur að þetta var alltof mikið því það komust ekkert allir yfir það að vinna 

með þessar dyggðir inn í bekkjunum.“ Smám saman var skorið niður, og eins og Garðar segir:  

Það endaði svo með því að við erum með núna þrjár dyggðir, ábyrgð, virðingu og 

vingjarnleika ... við ákváðum að bakka með öll verkefnin í kringum þetta. En þegar við erum 

bara með t.d. svona þrjár kjarnadyggðir og tölum oftar um þær læra krakkarnir eiginlega 

tungutakið í kringum þær. 

Almenn ánægja virðist vera með dyggðirnar og langflestir viðmælendur, stjórnendur, 

kennarar og skólaliðar, nefna þær sem mikilvægan þátt í því að byggja upp stefnuna og þá 

jákvæðu sérstöðu sem þeim finnst skólinn búa yfir. Bára segir um dyggðavinnuna í 

skólastefnuhópnum:  

Þessi dyggðavinna hafði mikil áhrif á mig og hún höfðaði mjög mikið til mín. Og þó ... [það] 

sé ekki unnið eins mikið með hana svona beint í dag þá er hún alltaf hérna á bakvið [í höfðinu] 

og svona öll vinnan að hafa unnið að henni, það gleymist ekkert og maður fer alltaf og grípur í 

hana reglulega.  

Samverustundir voru með því fyrsta sem hrundið var í framkvæmd þegar hafist var handa 

við skólastefnuna. Garðar segir: „Við byrjuðum strax með samverustundir og þær hafa þróast 



45 
 

og ... það verður nú allt í einu akkerið okkar í þessu. Þar reynum við ... að vera með umræðu 

sem er skapandi og umbótamiðuð og lausnamiðuð og hvetjandi.“ Skólastjórnendur líta á 

samverustundirnar sem mikilvægan þátt í því að viðhalda stefnunni, rifja upp markmið hennar 

og auka á samheldni milli nemenda og starfsfólks. Garðar segir að þar sé einnig vettvangur til 

að ræða mál sem upp koma við nemendur. Samverustundir fylgja ákveðinni forskrift og hafa 

þróast í þá átt að vera tíðari en áður. Í dag eru þær haldnar á hverjum morgni með 1.–7. bekk, 

einu sinni í viku með unglingadeildinni og einu sinni í mánuði eru þær sameiginlegar. 

Samverustundir eru flestar í umsjón skólastjóra en aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri halda 

einnig reglulega samveru í 1.–7. bekk. Kennarar sitja almennt samverustundir með nemendum 

sínum, ritari og iðjuþjálfi eru þar líka en skólaliðar koma ekki þar að. Á reglulegum fundi 

skólaliða og deildarstjóra tók einn skólaliðanna það upp og sagði að sér fyndist galli að þeir 

væru ekki á samverustundum og vissu því ekki hvað væri rætt þar. Þetta er úr vettvangsnótum 

af fundinum: 

Dísa leggur til að skólaliðarnir reyni að skipuleggja sig þannig að þær skiptist á svo að alltaf sé 

einhver þeirra á samveru til að fá þessa reynslu líka en Dísa segir að henni líði alltaf svo vel á 

samverustundum og Rúna tekur undir það. Þær ræða skipulagið og ætla að skoða þetta.  

Í spurningakönnuninni til foreldra og í öllum viðtölum og samtölum og þar sem 

samverustundirnar bar á góma kom fram almenn ánægja með þær. Fanney telur 

samverustundir eitt af því mikilvægasta sem út úr skólaþróuninni hafi komið og Kári, list- og 

verkgreinakennari, segir að samverustundir séu „aðall þessa skóla því í þeim felst svo mikil 

lífsleiknikennsla. Lífsleikni er líka að geta komið fram og tjáð sig sem að krakkar læra hérna 

bara með öðru og engum finnst neitt mál að gera það af því þeir eru vanir því á hverjum degi, 

það er alltaf einhver að koma fram á hverjum degi.“ Nemandi í rýnihópaviðtali segir 

„samverustundir hjálpa okkur mjög mikið. Að hluta til félagslega en þetta hjálpar mjög svona 

gegn sviðskrekk. Maður lærði að standa fyrir framan mikið af fólki.“ Annar segir það 

„þægilegt að koma í skólann og fara ekki beint að læra heldur fara á samverustund og fara að 

syngja og ræða eitthvað og sá þriðji að hann „myndi segja að þetta væri mjög ólíkt því sem 

gerist í öðrum skólum á góðan hátt.“ Sá þriðji segir: „Allir eru með það [skólaheitið] á hreinu. 

Við höfum verið látin endurtaka þetta á hverjum einasta degi í sjö ár ... alltaf það fyrsta sem 

við segjum á samverustund.“  

Fljótlega var farið af stað með bekkjarfundi sem Garðar segir að eigi sinn þátt í að tekist 

hafi að innleiða skólastefnuna og viðhalda henni og Dísa tekur undir það. Garðar segir um þá:  

Það eru bekkjarfundir einu sinni í viku í öllum bekkjum. Og það er hérna samræða, 

samráðsvettvangur og samræðugrundvöllur fyrir nemendur um að taka á sínum [málum] og 
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koma að ákvörðunum um eigin mál, þ.e.a.s. lýðsræðislegir starfshættir. Þar er tækifæri til að 

tala um þetta farsæla, leysa ágreining, taka sameiginlegar ákvarðanir og það er byrjað á því að 

kenna börnum bara leiðina og aðferðina. Það talar einn í einu, það er ekki talað um persónur 

eða einstaklinga ... við viljum gagnrýna umræðu en við viljum ekki fordómaumræðu.  

Nákvæmar leiðbeiningar um uppbyggingu fundanna eru á heimasíðu skólans. Til að ýta 

undir gildi þeirra, og sjá til þess að þeir séu örugglega á dagskrá hvers bekkjar, er ætlast til að 

hver bekkur sé með þá á föstum tímum í stundaskrá. Því virðist vera nokkuð vel sinnt af 

kennurum og þeir eru almennt jákvæðir gagnvart bekkjarfundunum. Í einu tilfelli sem vart var 

við í rannsókninni reyndust bekkjarfundir ekki svo reglulegir þótt kennarinn væri jákvæður 

gagnvart þeim. Af því að fylgjast með bekkjarfundum hjá Báru, Sóleyju, sem er 

umsjónarkennari og Dísu mátti sjá að nemendur þekktu vel til verklags í gæðahringjum. Þó 

var töluverður órói hjá nemendum Dísu og talaði hún um það í framhaldi að bekkurinn hennar 

ætti erfitt með að fara eftir reglum bekkjarfundanna. Hún sagðist hafa hlerað hjá þeim að þau 

væru ekki vön reglulegum gæðahring frá miðstigi en hún hefði eitthvað verið með þau í þessu 

í fyrra og núna sem fasta dagskrá. Sagði hún að núna seinni ár væri meiri áhersla stjórnenda á 

að kennarar héldu bekkjarfundi en til að byrja með hafi þetta verið lausara í reipunum þannig 

að ekki hefðu allir verið með fundi reglulega. 

Eftirtektarvert var að bæði Dísa og Sóley gerðu orð Garðars á samverustund að 

umræðuefni bæði á bekkjarfundum og við önnur tækifæri og fléttuðu þau inn í umræður í 

bekknum. Gaf það tilfinningu fyrir því að kennararnir og skólastjórinn gengju í takt og sendu 

nemendum og umhverfinu sömu skilaboð. Eins var áberandi hversu mikið Sóley, sem og 

reyndar Bára og Dísa, ræddi við nemendur almennt um málefni tengd samskiptum og 

framkomu. Hún náði að flétta það á eðlilegan hátt inn í námið en virtist líka ófeimin við að 

taka tíma frá bóklegu námi til umræðna. Sömuleiðis lögðu þær töluvert upp úr því að útskýra 

fyrir nemendum forsendur ákvarðana sem oftast tengdust því þá á hvern hátt viðkomandi 

ákvörðun væri til hagsbóta fyrir nemendur. 

Nemendur sem rætt var við í rýnihópaviðtali voru jákvæðir gagnvart bekkjarfundunum. 

Þeir töldu þá styrkja tengslin í bekknum og að bekkjarfélagarnir yrðu nánari. Einn sagði að sér 

fyndist samt ekki mega vera of mikið af þeim en þeir væru góðir „upp á ef það er eitthvað 

vesen eða eitthvað til að útkljá.“ Annar var ósammála því og sagði að sér fyndist „þeir bara 

nauðsynlegir, við erum að styrkja samband okkar við hvert annað, við erum að tala um hluti 

sem skipta máli hvort sem það kemur eitthvað upp á eða ekki.“ Í spurningakönnun til foreldra 

nefndu nokkrir foreldrar bekkjarfundina sérstaklega og settu þá í samhengi við aukið 

umburðarlyndi barna sinna og samskiptafærni. 
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4.1.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur niðurstöðum rannsóknarinnar hvað varðar sögu skólastefnunnar verið 

gerð skil. Helstu niðurstöður eru þessar: 

 Þegar Garðar tók við skólastjórastöðunni var hann þegar með ákveðnar hugmyndir um 

skólastefnu sem hann hafði hug á að koma í framkvæmd. Fljótlega var hafist handa 

við þróun skólasýnar og skólastefnu með skólastjóra í broddi fylkingar. 

 Meðstjórnendur Garðars og kennarar eru sammála um að þeir hafi verið virkir 

þátttakendur í að þróa skólasýnina og stefnuna frá upphafi. Skólaliðar, nemendur og 

foreldrar voru óbeinir þátttakendur en tóku ekki þátt í stefnumörkuninni. 

 Skipulag skólastarfsins tekur mið af því að grunnþáttum skólastefnunnar sé haldið á 

lofti og reglulegar umræður fara fram meðal nemenda og starfsfólks um þætti tengda 

sýn og stefnu skólans. 

 Garðar segir skólastefnuna hafa reynst öflugri starfsmannastefna en gert var ráð fyrir í 

upphafi og stjórnendur og kennarar eru sammála um að hún hafi áhrif á allt skólastarf 

og sé jafnframt grunnurinn að frekara starfi skólans. 

 Skólastefnan hefur verið endurskoðuð reglulega í samræmi við framþróun í 

skólastarfinu og áhersla í þróunarvinnu hefur færst frá því að byggja upp sameiginlega 

menningu yfir á nám og kennslu. 

 Meðstjórnendur Garðars og kennarar telja flestir skólastefnuna orðna það inngróna í 

menningu skólans og það sterkan kjarna meðal starfsfólks sem vinni í hennar anda að 

henni yrði haldið áfram þótt skólastjórinn léti af störfum. Þeir telja þó skipta máli 

hvernig nýr skólastjóri tæki á málum. 

4.2 Stjórnunarhættir og starfsmenning 

Í þessum kafla er starfsanda og stjórnunarháttum í skólanum og hugmyndum og áherslum 

Garðars hvað varðar stjórnunarhætti gerð skil. Kaflanum er skipt í sex undirkafla auk 

samantektar. Byrjað er á því að lýsa starfsandanum í skólanum og móttöku nýrra starfsmanna. 

Þá er samstarfi Garðars og Aldísar sem og samvinnu stjórnenda í stjórnendateymi og aðkomu 

kennara að ákvörðunum gerð skil. Í lokin er hugmyndum og áherslum Garðars um starfshætti 

lýst sem og kröfum stjórnenda á starfshætti kennara. 

4.2.1 Starfsandi skólans 

Í skólanum er haldið í hefðir sem tengjast samkomum bæði nemenda og starfsmanna og 

skólastjórnendur ganga fram fyrir skjöldu hvað það varðar. Í skólanum er lögð áhersla á 

góðan starfsanda og vingjarnleika og virðingu í samskiptum og þar er notalegt andrúmsloft og 

vinalegt. Þetta er í samræmi við skólastefnuna sem leggur áherslu á ábyrgð, virðingu og 

vingjarnleika. Í vettvangsnótum má lesa eftirfarandi lýsingu sem styður þetta:  

Ég sit á kaffistofunni. Klukkan er 8:30. Hér er búið að kveikja á kertum á borðum, birtan er 

dempuð og notaleg og kertailmur í loftinu. Spurði ritarann sem kom inn hver hefði gert það og 

hún sagði að venjulega gerði Garðar það, hellti upp á kaffi, kveikti á kertum og tæki aðeins til 

en í morgun hefðu hún og Dísa séð um það, hann hefði greinilega verið eitthvað upptekinn við 
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annað enda væri það yfirleitt bara sá fyrsti sem kæmi sem gerði það. Hún sagði það svo 

notalegt að hafa kveikt á kertum. Á kaffistofunni er uppþvottavél og hver og einn sér um að 

ganga frá eftir sig. Á fimmtudögum er venja að hafa gott með kaffinu en mér var sagt að oft 

kæmi einhver með eitthvað aðra daga líka og á föstudaginn voru smákökur sem einhver kom 

með í tilefni af afmælinu sínu en þá er venja að koma með eitthvað. 

Bára segir að það sé „einhvern veginn alltaf meiri samstaða“ meðal hópsins sem kemur að 

nemendunum, hvort heldur það eru skólaliðar eða kennarar ...þú [færð] alltaf fleiri og fleiri 

með þér í þennan jákvæða hóp ... að kenna jákvæða umbun og jákvæða eitthvað ... að því leyti 

held ég að það sé auðveldara að vinna í skólanum en það var ... út af þessum jákvæða anda.“ 

Sóley segir starfsandann góðan og kannski vegna þess að sér finnist „almennt fólk vera mikið 

að vinna hérna, allir eru bara uppteknir við að vinna“ frekar en að verið sé eitthvað að hygla 

starfsfólki. Í óformlegu spjalli við Petru segist hún hafa uppgötvað þegar hún hóf störf við 

þennan skóla hvað það væri mikilvægt að vinna „þar sem manni líður vel og finnst maður 

vera að gera gagn og eitthvað sem skiptir máli.“ Hér væri mikil gróska og mikil samvinna og 

stuðningur og mikið að gerast og pælingar í því hvernig má bæta skólastarfið. Hér væri líka 

áhugi, umræður og aðstæður til að vinna vel og skapandi og bæta sig og uppgötva nýjar leiðir, 

og mórallinn væri góður.  

Nokkrir kennarar og skólaliðar nefna að eitthvað sé um hópamyndanir meðal starfsfólks og 

Kári telur erfitt fyrir nýja kvenkyns kennara að komast inn í hópinn vegna þessa. Bára greinir 

frá því að stundum sé ekki öllum boðið að vera með þegar um einstaklingsframtak sé að ræða. 

Þegar upp komi að hún fái boð um að vera með í slíku en ekki þeir sem hún vinni annars náið 

með líði henni óþægilega því henni finnist hún vera að fara á bak við þá og eins og verið sé að 

gera upp á milli fólks. Skólaliðar segja í rýnihópaviðtali að þrátt fyrir einhverjar 

hópamyndanir standi allir saman þegar á bjátar. 

4.2.2 Móttaka nýs starfsfólk 

Til er áætlun um það í skólanum hvernig tekið er á móti nýju starfsfólki og skapast hefur 

ákveðin hefð um það hvernig nýjum starfsmönnum er kynnt stefna skólans til að ýta undir að 

þeir geri hana að sinni. Skráð verkferli hvað það varðar er þó ekki fyrir hendi. Garðar og 

Aldís funda með nýjum starfsmönnum við ráðningu og fara yfir skólastefnuna og Garðar 

segist reyna að hitta nýja kennara reglulega fyrsta hálfa árið og ræða við þá, til viðbótar við 

reglulega umræðu á starfsmanna- og kennarafundum um stefnuna og starfshætti tengda henni. 

Dísa segir að  

ef viðkomandi lendir inn í teymi ... þá náttúrulega er það svolítið bara ... teymið sem að heldur 

utan um þann kennara. Hins vegar held ég að þetta sé svolítið mismunandi ... í raun og veru 
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eftir því hvað hann er að fara að gera hvernig ... framhaldið verður ... fólk, auðvitað þarf 

náttúrulega að ... bera sig eftir því.  

Að miklu leyti er því gert ráð fyrir að stefnan og verklag innan skólans síist inn hjá nýjum 

kennurum með því að þeir fylgist með verklagi stjórnenda og kennara. Garðar segir að þar 

komi hlutverk leiðtoganna fram vegna þess að „þegar við viðhöfum þá starfshætti þá erum við 

líka að ætlast dálítið til að aðrir geri það. Og ef við tölum um þetta reglulega líka ... þá fer 

þetta allt í sömu áttina.“ 

Það kemur einnig fram í máli skólastjóra að í skólanámskránni sé stefnan aðgengileg 

kennurum og Dísa bendir á handbók kennara á tölvutæku formi en þar „eru allar þessar 

hagnýtu upplýsingar.“ Garðar segist leggja reglulega á það áherslu við starfsfólk að taka vel á 

móti nýju fólki sem og gestum og gangandi. Þessu til staðfestingar eru orð Sóleyjar: „það var 

tekið mjög vel á móti mér og skólastjóri orðar það oft beint að við verðum að taka vel á móti 

nýjum. Og ég vona að við gerum það.“ Flestir sem höfðu reynslu annars staðar frá og hófu 

tiltölulega nýlega störf við skólann eru jákvæðir og leggja áherslu á það hve þeir eru ánægðir í 

skólanum. Sóley segir  

Auðvitað er ... alltaf ... skrítið að byrja á nýjum stað og svona. En það var mjög fljótt að koma 

og stærsti parturinn af því voru ... skólastjóri og aðstoðarskólastjóri. Þau hafa bæði reynst mér 

mjög vel ... og ég eignaðist strax ... marga vini sem að eru bara góðir vinir mínir í dag. Þannig 

að það mynduðust strax tengsl. 

 Þó heyrast í óformlegum samtölum raddir tveggja kennara, Steinunnar og Jónínu, sem 

fannst erfitt að byrja og komast inn í hópinn. Steinunn fór inn í nokkuð mótað þróunarstarf og 

fór strax inn í teymi en féll ekki nógu vel inn í hópinn og hún talar um að vera afskipt og að 

sér finnist erfitt að finna sig innan starfsmannahópsins. Jónína segir að sitt verksvið hafi verið 

sérhæft og því hafi hún ekki verið mikið með í því sem hinir voru að gera og fundist hún ein á 

báti fyrsta árið. Það væri hins vegar betra í ár þar sem hún hefði færst til í starfi innan skólans, 

vinni að gefandi þróunarstarfi og í meiri samvinnu við aðra kennara. Hún segir jafnframt að 

hún læri tvímælalaust meira nýtt í þessum skóla og var ánægð með það en sagði kröfurnar 

meiri og að hún upplifði að hún næði varla að halda í við þær sökum tímahraks. Steinunn 

segir sömuleiðis að sér finnist álagið mikið og nefnir það að sér finnist tabú meðal kennara að 

ræða borganir fyrir eitt og annað sem hún sé annars vön úr sínu gamla starfi að kennarar fái 

sérstaklega borgað fyrir. Finnst henni að hér vinni kennarar bara allt sem þeir eru beðnir um 

án þess að gera við það athugasemd og taki endalaust á sig verkefni. 
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4.2.3 Samstarf skólastjóra og aðstoðarskólastjóra 

Garðar á að baki framhaldsnám í menntunarfræðum, m.a. í skólastjórnun og Aldís er 

sömuleiðis með framhaldsgráður, þar af í sérkennslu. Þau hafa stundað framhaldsnám með 

starfi og fylgjast vel með á sviði skólamála. Hann þýðir upp úr greinum og bókum ef hann sér 

hag í því fyrir skólastarfið og vitnar mikið í rannsóknir um skólastarf máli sínu til stuðnings. 

Almennt segir hann að þekking sín á skólastarfi og ekki síst kennslufræði hafi aukist 

gríðarlega á síðari árum og telur hann það mikinn styrk fyrir sig í starfi. Garðar segir:  

Þetta er mitt áhugamál líka að lesa um skólamál ... Ég er að lesa um kennsluhætti sem að 

nýtast nemandanum best. Ég er ... minnst að lesa um stjórnun ... ég hef eiginlega ... kafað í 

kennsluþáttinn og er orðinn tilbúinn að eiginlega tala um nám og kennslu hvar og hvenær sem 

er. 

Aldísi finnst það vera eitt sinna hlutverka að fylgjast með nýjungum í kennslufræðum og 

miðla til annarra starfsmanna. Hún kom gjarnan faglegum ráðleggingum á framfæri á 

samráðsfundum og í almennri umræðu, t.d. á kaffistofu. Að auki býr skólinn að iðjuþjálfa og 

Garðar segir að sér finnist það styrkur fyrir skólastarfið að fá fleiri stéttir inn í skólann og 

víkka þannig þekkingarsvið innan hans. 

Mikið og náið samstarf er á milli skólastjóra og aðstoðarskólastjóra og tala þau bæði í þeim 

anda. Ekki var annað að finna en þau væru samstíga í ákvörðunum og athöfnum. Kennurum 

virðist vera þetta ljóst því þeir nefna það gjarnan og telja flestir að þau taki ákvarðanir 

sameiginlega og að á milli þeirra sé náið samstarf. Fanney orðar það á þann hátt að það hafi 

komið „mjög fljótt í ljós að þau unnu mjög vel saman.“ Fram kemur hjá Garðari og Aldísi að 

þau reyni að byrja daginn á því að ræða saman um það sem sé á döfinni og fundi óformlega 

yfir daginn eftir því hvers konar mál séu til úrlausnar og vettvangsathugun staðfesti þetta. Þau 

eru einnig saman á fundum þegar verið er að ráða nýja kennara, ræða starfshætti kennara sem 

ekki samræmast stefnu skólans eða taka árleg starfsmannaviðtöl. Einnig eru þau bæði á 

starfsmanna- og kennarafundum og meðan á rannsókn stóð fóru allir skólastjórnendur þrír 

saman inn í unglingabekkina til að ræða afleiðingar niðurskurðar. 

Það er áberandi hve viðmælendur ræða um starfshætti Garðars á jákvæðan hátt. 

Leiðtogahæfileikar hans virðast vera ótvíræðir og almennt viðurkenndir og viðmælendur eru 

sammála um að hann sé mikill leiðtogi og eigi auðvelt með að fá fólk til liðs við sig. Nefnt er 

að hann sé hugmyndaríkur og metnaðarfullur fyrir hönd skólans og fylginn sér. Eins eru 

viðmælendur sammála um að hann sé klárlega skólastjórinn, eða eins og Aldís orðar það: 

„Hefur miklar hugsjónir og er mjög vakandi fyrir öllu mögulegu og fylgist vel með fræðum 

og kynnir sér mál vel og það þýðir ekkert að koma og stinga upp á einhverju nema vera ... 
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tilbúinn að rökstyðja það.“ Jafnframt kemur fram að fólki finnst hann viðræðugóður og gott 

að leita til hans eftir faglegu áliti og ráðum og það telur það kost að hann sé ófeiminn við að 

viðurkenna það hafi hann ekki rétt fyrir sér. Nokkrir kennaranna taka fram að samstarf við 

hann hafi þróast út í persónulega vináttu. Vettvangsathuganir leiddu sömuleiðis í ljós að 

Garðar talar af sannfæringu, er öruggur í framkomu og yfirvegaður. 

Fram kemur í viðtölum við kennara og aðra stjórnendur að ótvíræð virðing er borin fyrir 

fagþekkingu Aldísar og vinnubrögðum og einnig er nefnt að hún sé mjög skipulögð í starfi. 

Fanney segir að á yngsta stigi sé „hennar faglega forysta alveg ótvíræð ... ef þig vantar ráð þá 

getur þú sótt þau til hennar.“  

Viðmælendur eru sammála um að skólastjóri og aðstoðarskólastjóri séu ólík hvort öðru og 

bæti hvort annað upp og kemur það ekki einungis fram hjá kennurum heldur nefna nokkrir 

foreldrar það líka í spurningakönnuninni. Bára lýsir því þannig að Aldís hafi „svo margar 

sterkar og góðar hugmyndir, sérstaklega svona faglega. Ég held að þar liggi sterku hliðarnar 

hennar en hans meira svona í að hafa samskiptin ... Og þannig kannski vega þau upp á móti 

hvort öðru.“ Sóley segir að þau séu „mjög ólík og viðurkenna það og tala um það og þau 

skipta bara á milli sín verkum.“ Skólastjórnendur staðfesta það að skýr verkaskipting sé á 

milli þeirra enda segir Aldís að „með þessi praktísku mál erum við með ... mjög ákveðna 

verkaskiptingu.“ Þó segir Aldís að verkaskiptingin komi ekki í veg fyrir að þau geti 

auðveldlega gengið hvort í annars störf sem hafi t.d. komið í ljós þegar hún leysti Garðar af 

eina önn í námsleyfi hans og gekk, eftir því sem viðmælendur segja, vel. Fanney segir um 

þetta samstarf aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra að það hafi verið farsælt og Sóley hefur 

þetta að segja: 

Hann var í leyfi hérna eina önn ... þá var aðstoðarskólastjóri skólastjóri og deildarstjóri 

aðstoðarskólastjóri ... Fólki fannst þetta bara nánast óhugsandi. En svo var þetta bara frábært 

og ekkert síðra þannig að það kemur náttúrulega alltaf maður í manns stað.  

Það vekur athygli að langflestir viðmælenda, hvort heldur sem það eru nemendur, foreldrar 

eða kennarar, benda á það sem kost hve skólastjórnendur eru sýnilegir í skólanum og sumir 

kennarar nefna það sem aðalkost stjórnenda. Nemendur segja að „í öðrum skólum þá sjá 

nemendur ekki einu sinni skólastjórann nema kannski einu sinni í mánuði, en við sjáum hann 

kannski hvern einasta dag, tölum við hann. Okkur finnst það mjög gott.“ Oft tengist sýnileiki 

stjórnenda samverustundum en þar taka þeir virkan þátt í skólastarfinu með nemendum og 

starfsfólki á hverjum morgni. Einnig er minnst á það að þeir séu duglegir að fara um skólann 

þótt einn kennari segi að það mætti vera meira. Vettvangsathuganir leiddu líka í ljós að 



52 
 

skólastjórnendur voru alltaf til staðar þegar viðburðir voru í skólanum og Garðar oft og tíðum 

í sýnilegu hlutverki þar. 

4.2.4 Starfshættir stjórnendateymis 

Garðar segir að hann sé „í grundvallaratriðum ... hlynntur því að fámennur hópur stjórni. En 

að það sé hópur, ekki einræðisstjórnun“ og hann vill að „stjórnendur taki sameiginlegar 

ákvarðanir.“ Hann hefur lagt áherslu á að komið sé á ákveðnu verklagi á sem flestum sviðum 

skólastarfsins sem stuðli þá að því að sjónarhorn sem flestra starfsmanna nái eyrum 

stjórnenda. Nefnir hann sem dæmi verklag í kringum innkaup en í því tilfelli eru kennarar 

spurðir með skipulögðum hætti um óskir varðandi innkaup sem þeir skila þá inn skriflega „og 

svo tökum við ... þetta og notum það frá kennurum ... þarna finnst mér ég fá alveg sjónarhorn 

kennaranna og inn í stjórnunina.“ Eins óski stjórnendur alltaf annað slagið eftir umræðu um 

ýmsa þætti skólastarfsins á kennarafundum. Minnisblöð um fundi bera þess vitni að stundum 

hefur verið óskað eftir skriflegum svörum frá kennurum um eitt og annað sem betur mætti 

fara. Sömu sögu má segja um orð kennara sem tala gjarnan um það að mál séu rædd á 

fundum.  

Þegar Garðar kom voru skólastjóri og aðstoðarskólastjóri formlegir stjórnendur og að auki 

voru þrír stigstjórar, hver á sínu stigi, og Garðar segir: 

við Aldís vorum aldrei stigstjórar hérna heldur voru alltaf þrír stigstjórar sem sátu með okkur 

hérna í stjórnendateymi. Og þar tókum við yfirleitt stóru ákvarðanirnar. Og þar leyfðum við 

okkur sko virkilega að takast á og tala út um hlutina.  

Þegar staða deildarstjóra varð til haustið 2006 í tengslum við þróunarstarf um 

einstaklingsmiðaða kennsluhætti, EMK, voru hefðbundnar stöður stigstjóra lagðar niður um 

tíma þar sem byrjað var með teymisvinnu kennara og hefðbundin stigskipting riðlaðist. Við 

það að hætta með stigstjórnarteymisfundina fannst Garðari hann „detta úr tengslum við það 

sem var ... að gerast ... í skólanum. Og það finnst mér svo vont.“ Því var ákveðið að taka upp 

stigstjórastöðurnar að nýju og í dag funda skólastjórnendur og stigstjórar hálfsmánaðarlega. 

Fram kemur í máli Garðars að hann sækist eftir ákveðnum eiginleikum kennara sem taki að 

sér stöður stigstjóra og verði þar með hluti af stjórnendateymi skólans. Hann telur mikilægt að 

þeir hafi til að bera jákvætt viðhorf til starfsins, myndi sér sjálfstæðar skoðanir og séu 

lausnamiðaðir í hugsun. Garðar nefnir að hann og Aldís hafi ekki viljað vera í hlutverki 

stigstjóra en í vetur hefur það atvikast þannig að Aldís er stigstjóri á yngsta stigi og Dísa á 

elsta stigi og að auki er stigstjóri úr röðum kennara á miðstigi. Áhorfsathuganir gefa til kynna 

að á stjórnendateymisfundum sé farið yfir það sem er á döfinni og skólastjórnendur komi á 
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framfæri til stigstjóra því sem þeir vilji að farið með inn á stigstjórnarfundi stiganna og 

sömuleiðis að stigstjórar beri undir skólastjórnendur það sem þeir eru með á döfinni. Þar eru 

einnig rædd skipulagsmál og mál rædd sem enn eru á viðkvæmu stigi og fara því ekki út til 

kennarahópsins fyrr en síðar. Stigstjórar halda síðan fund með sínum stigum. Um stigsfundi 

segir Dísa:  

Ákvarðanirnar sem teknar eru þar eru kannski meira bara sem snúa að einhverju innra 

skipulagi innan stigsins. Einhverjum svona ... skipulagsmálum. Þar er ekki verið að ákveða ... 

eitthvert kennslufyrirkomulag eða eitthvað þannig heldur meira þetta er svona í kringum 

óhefðbundna daga ef maður getur sagt sem svo eða eitthvert félagslíf eða eitthvað þannig ... Ef 

við erum að ræða einhver ... svona stærri mál sem varða kennslu eða eitthvert fyrirkomulag 

þannig að þá erum við með ... Garðar og Aldísi með okkur á þeim fundum. 

Skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri funda vikulega. Dísa segir að fyrir utan það 

sé Garðar duglegur að hnippa í hana og láta vita af hverju því sem er í gangi. Dísa heldur 

hinum stjórnendunum upplýstum um framvindu EMK og „ef ég er með skipulagða fundi fyrir 

EMK hópinn þá ræði ég það við þau hvað þau vilji að sé þarna inni, eitthvað annað en það 

sem ég er búin að vera að hugsa. Stundum óska þau eftir að fá að koma eða ég óska eftir að 

þau komi með mér.“ 

Garðari er í mun að stjórnunarhættir hans og annarra við skólann séu gegnsæir og 

sanngjarnir. Vettvangsathuganir bera það með sér að hann fer vel ofan í þau mál sem eru í 

gangi hverju sinni og tekur ákvarðanir að vel athuguðu máli og í samvinnu við Aldísi og 

stjórnendateymi skólans eða þá sem hlut eiga að máli. 

Kennurum, sem rætt var við, virðist hafa fundist fram á þennan dag tiltölulega auðvelt að 

koma að sínum hugmyndum og var samhljómur í máli þeirra hvað þetta varðar. Fanney sagði:  

Það hefur alltaf verið hlustað á okkar tillögur og ... höfum við haft ýmislegt til málanna að 

leggja og á okkur hefur verið hlustað. Mér finnst það einkennandi, það er ekki einstefna, það 

hefur verið hlustað á okkur og sérstaklega í byrjun. 

Sóley tekur sem dæmi eitt skipti þegar farið var yfir verklag í skólanum á kennarafundi og 

hún kom með þá tillögu að setja fastan tíma á samverustundir í unglingadeild sem fram að því 

höfðu rúllað milli kennslustunda og „þetta var bara gert. Framkvæmanlegt, góð hugmynd, 

allir sammála um hana.“  

Skólaliðar segja „oft vera hlustað á það sem við höfum að segja“ og að þær komi með 

athugasemdir inn á hálfsmánaðarlega fundi með deildarstjóra og þar áður skólastjóra eða inn á 

kaffistofu og einnig leiti þær til þeirra vilji þær koma einhverju á framfæri. Þó kemur fram að 

þeim finnist stundum vera tekið minna mark á þeim og ýja þær að því að orð starfsmanna séu 

misgild í skólanum gagnvart skólastjórnendum en vilja ekki fara nánar út í þá umræðu. 
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Nemendur eru jákvæðir og í rýnihópaviðtali sögðu þeir: „Það er mjög oft hlustað á okkur 

þegar við komum með hugmyndir og athugasemdir ... okkur er alltaf gefinn sénsinn, það fer 

eftir því hvort það er nógu raunsætt til að gera eitthvað í því.“ Foreldrar sem svara 

spurningakönnuninni eru langflestir á því að hlustað sé á þá og tillit tekið til þeirra óska og 

athugasemda þótt nokkrir telji vanta upp á það og einstaka telji sig ekki hafa reynslu til að 

dæma það. 

4.2.5 Hugmyndir og starfshættir skólastjóra 

Garðar segist meðvitað reyna að vera sýnilegur í skólastarfinu og einnig reyna að sjá til þess 

að gott aðgengi sé að honum. Hann hefur því dyrnar að skrifstofunni alltaf opnar þannig að 

fólk geti komið inn með ýmis málefni en einnig til þess að hann geti betur haft yfirsýn yfir 

það sem fram fer í skólanum, ekki síst andann og samskiptin. Mikið er um það að fólk nýti sér 

það að líta við og bera einstök mál undir þau. Eins segir Garðar að hann reyni að fara í kaffi á 

sama tíma og kennararnir til að halda félagslegri tengingu við þá. Þetta staðfesta 

vettvangsathuganir. Stundum komu rólegri dagar þar sem hann gat sest niður í góðu tómi með 

kennurum og rætt um daginn og veginn en oft var hann þétt setinn og bæði hann og kennarar 

notuðu tækifærið og hnýttu lausa enda. Úr vettvangsnótum:  

Kl. 9:50 lauk samráðsfundi Garðars og ritara. Garðar stakk upp á kaffi. Á leið sinni í kaffið 

hitti hann marga. Kom út úr skrifstofunni og spurði kennara einn að því hvernig hún væri til 

heilsunnar og sú umræða leiddi frá einu í annað – almennt spjall. Þá hitti hann annan kennara í 

dyrum kaffistofunnar og ráðfærði sig við hana um tímasetningar í sambandi við 

eldvarnarvikuna. Inni á kaffistofunni var tónmenntakennarinn sem bar undir hann hvort hún 

mætti ekki fá Hákon til að leika undir á degi íslenskrar tungu og hvort þau ættu ekki að enda 

með söng eins og venjulega sem hann vildi endilega – halda í hefðina. Kaffið var búið og 

Garðar hellti uppá, fór síðan fram til ritara og aðstoðaði nemanda við ljósritunarvélina. Kl. 

10:05 hófst fundur með skólastjóra tónlistarskólans. Þeir vinna saman að menntastefnu 

sveitarfélagsins.  

Garðar segir að það hafi verið meðvituð hugsun hjá sér að byggja upp traust í 

skólasamfélaginu öllu:  

Mínir starfshættir þurftu að sýna stefnuna í verki ... það er til þess að þetta verði trúverðugt ... 

til þess að byggja þennan trausta grunn undir skólastarfið. Til að nemendur þrífist, til að 

nemendur læri ... starfshætti og vinnubrögð og samskipti og allt sem að til þarf.  

Garðar telur að árangur hafi náðst í skólastarfinu vegna þess að  

það hefur myndast traust á milli okkar stjórnenda og allra starfsmanna og milli okkar og 

skólasamfélagsins má segja vegna þess að við höfum náð eiginlega að sýna það í verki hvað 

við sögðumst ætla að gera ... ég held að traustið ... það byggist ... ef að þetta traust fer þá 

eiginlega hrynur dálítið margt í skólastarfinu.  
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Garðar leggur áherslu á að sem skólastjóri hafi hann stjórnvaldsumboð frá yfirvaldi og beri 

að gæta réttar og hagsmuna allra hagsmunaaðila; nemenda, foreldra, starfsfólks og 

sveitarstjórnar:  

Ég lít nú stundum á skólastjóra þannig að hans staða sé svona á gatnamótum og 

hagsmunaðilarnir koma þá að úr fjórum áttum og það þarf eiginlega bara að stjórna umferðinni 

oft og tíðum. En það eiga allir sinn rétt, og það þurfa að vera umferðarreglur. 

Garðar hefur ákveðnar skoðanir í skólamálum og berst nokkuð gegn gildandi sjónarmiðum 

í íslensku skólasamfélagi. Hann segist óragur við að bera upp sjónarmið sín í því skyni að 

opna umræður um umdeild málefni eða fá inn annað sjónarhorn í umræðuna. Sem skólastjóri 

segir hann að sé nauðsynlegt að hafa „starfskenningu ... sem maður bara byggir á“ og leggur 

jafnframt áherslu á mikilvægi hlutverks skólastjóra sem leiðtoga:  

Þetta snýst fyrst og fremst um að ætla sér að gera hlutina og það er ekki ef og kannski heldur 

bara ... hvernig maður finnur leið til að gera þetta. Hvernig hægt er að ... skýra þetta fyrir fólki, 

fá fólk til fylgis við þetta, án þess að ... vera sko að þvinga þetta og þrýsta þessu einhvern 

veginn inn í eitthvert kerfi sem er fyrir. Það er að segja það þarf tíma og það þarf að vinna 

þetta svona frá umræðu ... held ég sko alveg frá byrjun.  

Garðar að skólastjórastarfið sé umfangsmikið starf og hann þurfi að vinna langa 

vinnudaga. Hann segist frekar reyna að sinna stjórnsýslu, þ.e. þeim þáttum sem koma að 

skipulagi og rekstri skólans, um helgar eða á þeim tímum dagsins sem skólastarf er ekki í 

fullum gangi til að geta betur verið þátttakandi í daglegu starfi skólans. 

Garðar telur mikils um vert að segja fólki sannleikann en „velja orðin sín“ þannig að þau 

komi fólki síður úr jafnvægi eða veki upp ný deilumál. Segist hann nú orðið kunna betur að 

eiga gagnrýna umræðu við starfsfólk og noti það á markvissan hátt. Hér áður hafi hann 

veigrað sér við því og fundið að sumt sem hann sagði stuðaði fólk. Eftir því sem hann hafi 

rekið sig á hafi hann jafnframt orðið flinkari í samskiptum. Hann segist ekki reyna að vera 

alvitur í umræðum við kennara en telur mikilvægt að hann fylgi því eftir sem hann vill sjá í 

skólastarfinu. Jafnframt segist hann reyna að leggja mál sitt fram á skýran hátt og tala um 

kjarna málsins og telur mikilvægt að „það komi alveg skýrt fram að þetta sé vilji t.d. 

stjórnenda til lengri tíma að hlutir verði með ákveðnum hætti.“  

Garðar leggur áherslu á mikilvægi þess að leysa mál með umræðum og hefur gert allar 

götur síðan hann kom til starfa við skólann. Hann telur að starfsmenn séu orðnir nokkuð 

flinkir í því í dag sem geri það að verkum að hægt sé að tala um viðkvæm málefni og leysa 

þau án þess að allt fari í hnút eða upp í loft. Orð hans samræmast orðum flestra viðmælenda 

og hvort heldur sem það voru aðrir stjórnendur, kennarar eða nemendur nefna þeir að 

ágreiningur sé fyrst og fremst leystur með umræðum. Annað hvort þannig að málin séu rædd 
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á almennum fundum eins og kennarafundum, á smærri fundum eða einslega. Garðar segir að í 

byrjun hafi það verið „þannig að fólk náttúrulega bara mótmælti kröftuglega þegar kannski 

hugmyndir komu fram.“ Garðar telur það „bara nám fyrir stjórnendur að læra það hvernig 

ætlum við að takast á við það. Og hluti af þessu ferli öllu er t.d. það hvaða viðbrögð 

stjórnendur verða bara að temja sér.“ Því hafi hann og Aldís sest niður eftir fundi þar sem 

mikil mótmæli höfðu komið fram gagnvart hugmyndum og farið yfir efnisatriðin og skoðað 

mótrökin og íhugað hvernig þau ættu að bregðast við þeim. Segir hann að með því að taka 

þannig upplýstar ákvarðanir um hvernig þau ætluðu að vinna úr mótmælum læri „maður 

kannski að leggja fram ný mál með þeim hætti að þau myndi sem minnsta andstöðu á fyrsta 

stiginu. Það er mjög vont að fá háværar mótbárur bara strax á fyrstu mínútunum.“  

 Garðar segist vera orðinn „hlynntari því að stýra hugmyndunum“ og reyna að „fá fólk til 

fylgis“ við að vinna að þeim og jafnvel reyni hann orðið að bíða eftir frumkvæðinu líka „af 

því að reynslan er sú að ef maður ætlar að beita kraftinum of mikið og bara keyra eitthvað í 

gegn, þá verður það ekki að veruleika í starfinu.“ Sem dæmi um þetta tekur hann jafningjamat 

sem hann hafi komið með hugmynd að fyrir einum sex árum til að „minnka einangrun, efla 

kennara í starfi“ og „auka faglegu umræðuna.“ Jafningjamatið var í kjölfarið prófað í 

skólanum en fljótlega látið niður falla. Garðari til ánægju hefur komið fram hugmynd frá 

kennurum sjálfum um að taka þetta upp á ný í kjölfar umræðna um aukið mat á störfum 

kennara af hálfu skólastjórnenda. Til standi því að taka þetta upp meðal þeirra kennara sem 

séu í EMK.  

Vettvangsathuganir í skólanum bera þess vitni að Garðar er mjög ötull að halda því á lofti 

sem hann leggur áherslu á í fari kennara og nemenda og eins hvað varðar nám og kennslu. 

Hann ræðir slíkt við nemendur á samveru og við kennara á fundum eða þegar færi skapast í 

almennri umræðu. Eru það þá atriði sem tengjast skólasýninni og viðhorfum en einnig 

námsmati og áherslum skólans á markvisst og fjölbreytt námsmat, samvinnu og annað slíkt. 

Garðar segir að hann hafi lagt áherslu á það strax í upphafi að í skólanum skapaðist menning 

þar sem fólk gengi í þau störf sem sinna þyrfti og hjálpaðist að við hlutina. Hann leggur því 

áherslu á að starf kennarans sé meira en það sem snýr að námslegum þáttum starfsins eða 

beint að kennslunni. Sem dæmi tekur hann frágang á Degi íslenskrar tungu og þátt 

foreldrasamskipta í kennarastarfinu og segir að hann hafi gengið fram af nokkurri festu við 

einstaka kennara sem töldu það ekki samræmast starfi þeirra að sinna slíku. 

Ég veit allt um það að þetta er ekki kennslan sjálf heldur hluti af skólastarfinu. Tengist 

nemendum, þetta tengist því hvernig við ætlum að framkvæma hlutina hér. Og ef við ætlum 

bara að ramma okkur inn þannig að við erum bara að undirbúa kennslu, kenna og vinna úr 
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kennslu og foreldrasamskipti eru bara einhver aukaverk og svona ... þá vil ég frekar að 

viðkomandi endurskoði sko veru sína hérna. Af því að ... þessir starfshættir eru ekki þeir sem 

að við viljum sjá hér. 

Garðar leggur mikla áherslu á samvinnu í skólanum og ræðir kosti samvinnunnar jafnan á 

kennarafundum jafnt sem öðrum vettvangi og það er meðal annars á þeim forsendum sem 

kennarateymin hafa verið stofnuð. „Ég hef orðið ofurtrú á markvissri samvinnu ... ég held að 

það séu miklu betri starfshættir, hvort sem það er í stjórnun eða kennslu ... En samvinna 

verður að vera á ákveðnum grunni, það þarf að skipuleggja, það þarf að vera verkaskipting.“  

Garðar segist vilja að „kennarinn hafi miklu meira um eigin starfshætti að segja“ en þó 

þannig að kennarar innan teymanna komi sér saman um sameiginlega ákvörðun og „að því 

leyti hefur ákvarðanataka kennarans farið miklu frekar út í það að þeir taka ... sameiginlegar 

ákvarðanir á sínum svæðum ... En alltaf þó innan þessa ramma sem skólinn í heild er að 

setja.“ Í samræmi við áherslu Garðars eru teymin, eins og Garðar segir, farin „að taka miklu 

meira ákvarðanir sjálf um eigin skipulag og fyrirkomulag, stundaskrá og bara nefndu það.“ 

Garðar leggur áherslu á að hann vilji að kennarar starfi sjálfstætt „en þó með þeim hætti og 

með þeim formerkjum að lagalega séð ber skólastjóri ábyrgð á skólastarfinu. Og ef maður ber 

ábyrgð þá hefur maður um hlutina að segja, annars getur maður ekki sagt að ... það sé á manns 

ábyrgð.“ Hann telur réttast að „hugsa það þannig að stjórnandinn marki stefnuna, marki ytri 

ramman á starfsháttunum en svo er það kennarans að starfa innan þess.“ Þetta er mjög í 

samræmi við lýsingar Báru þar sem hún segir að oft komi stjórnendur með þemað sem vinna 

eigi eftir en kennurum sé gefinn laus taumurinn varðandi það að skipuleggja framhaldið. 

Garðar segir að „grunnlínan“ sem hann setji varðandi fagmennsku kennara sé sú „að 

verkefni og samskipti og kennsluhættir séu með þeim hætti að nemendur starfi af áhuga. 

Komi í skólann til að læra“ og telur hann að innan skólans nái þau almennt að uppfylla það. 

„Ef að við heyrum annað þá grípum við strax inn í, við bíðum ekki.“  

Garðar segir að hans framtíðarsýn varðandi skólastarfið sé  

sú að það fjölgi hér nemendum sem standi mjög sterkt í námi. Að þeim fjölgi þeim krökkum 

sem ... eru bara mjög burðug varðandi verklag, námstækni, varðandi þekkingu, varðandi 

skilning, varðandi færni, samskipti, lýðræðisleg vinnubrögð. Að ... sá hópur verði sífellt stærri 

og stærri sem að bara treystir sér til að fara eiginlega í hvaða nám sem er í raun og veru í 

framhaldsskóla ... og við náum því alveg örugglega núna bara á fáum árum.  

Algengt er að Garðar haldi fyrirlestra á ýmsum vettvangi utan skólans og sömuleiðis aðrir 

stjórnendur. Eins hafa nokkrir kennarar kynnt þætti starfsins, eins og námsmat, og segir 

Garðar að hann vilji sjá meira af því vegna þess að „auðurinn er svo mikill hér innanhúss að 

kennararnir sem eru með þetta sko alveg á hreinu ... eru miklu hæfari en ég til að tala um 
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námsmatið.“ Oftast segir hann að kennararnir taki því vel þótt sumir veigri sér við því. Af því 

að fylgjast með á vettvangi varð vart við nokkrar heimsóknir hópa frá öðrum skólum og er 

nokkuð sótt í að fá að koma í skólann og kynna sér starfið. Þar fyrir utan er nokkuð mikið um 

það að kennarar og annað fagfólk eins og iðjuþjálfinn, taki að sér nema og voru allmargir 

nemar í skólanum þann tíma sem vettvangsathugun stóð yfir. 

Garðar segist fá margar hugmyndir um þróunarstarf í skólanum og það liggi mikil vinna í 

því að velja úr hugmyndir sem setja eigi í framkvæmd og síðan í að vinna að þeim þannig að 

hægt sé að koma þeim í framkvæmd. Garðar segist reglulega ígrunda starf sitt og skrifi þá oft 

niður hjá sér það sem hann er að velta fyrir sér í því sambandi. Nú síðast hafi sú ígrundun leitt 

til þess að hann líti svo á „að stjórnandi eigi fyrst og fremst að fylgjast með framförum 

nemenda og stöðu nemenda“ og að sjá til þess að starfshættir innan skólans séu með þeim 

hætti að þeir leiði til þess að ákveðnum markmiðum sé náð í því sambandi. Það er meðal 

annars til að bregðast við þessu sem hann og Aldís ætla að sitja reglulega teymisfundi með 

kennurum og Garðar er að undirbúa innleiðingu gæðastjórnunarkerfis í skólastarfinu sem 

nokkurs konar langtíma stefnumótun á skólastarfinu og formlega leið til að halda utan um þá 

starfshætti sem æskilegir eru. Einnig er það hugsað þannig að kerfið ýti frekar undir að þeir 

starfshættir sem margir hafa tekið upp í kjölfar t.d. þróunarverkefna verði almennir meðal 

kennara og þannig megi frekar tryggja hærra og jafnara stig fagmennsku og þar með að allir 

nemendur fái menntun við hæfi. Garðar segist ekki mikið hafa kynnt þróunarverkefnið fyrir 

kennurum en þó rætt það á starfsmannafundi í janúar 2009. Hugmynd Garðars er að samþætta 

gæðastjórnunarkerfið og núverandi sjálfsmat skólans með það fyrir augum að nýta matið 

betur til umbóta í daglegu starfi skólans.  

Ýtarleg áætlun yfir sjálfsmat skólans er aðgengileg á vef skólans sem og skýrslur um matið 

og aðgerðaráætlanir allt frá 2001. Skólinn notast við matskerfið Gæðagreini og metur 

eftirfarandi þætti: námskrá; árangur; nám og kennslu; stuðning við nemendur; starfsanda; 

nýtingu mannafla, fjármagns og aðstöðu; stjórnun, forystu og tryggingu gæða. Hver þáttur er 

metinn á þriggja ára fresti og markvisst er unnið að því að bæta starfshætti með tilliti til 

niðurstaðna. 

Fram kemur hjá Garðari og eins kennurum að sveitarstjórn beri mikið traust til þess 

skólastarfs sem fram fer og hafi frá upphafi stutt Garðar í starfi. Eins kemur fram bæði hjá 

honum og Aldísi að aldrei hafi staðið á því að skólinn hafi fengið það fjármagn sem hann taldi 

sig þurfa í hvert skipti og því hafi fjárhagslega verið vel hugsað um hann og þau haft tækifæri 

til að þróa skólastarfið án mikilla fjárhagslegra takmarkana. Það hafi gert þeim kleift að auka 

tímafjölda á hvern nemanda og sinna mannfreku þróunarstarfi. Í kjölfar niðurskurðar í 
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sveitarfélaginu vegna efnahagshruns í landinu var skólanum hins vegar gert að skera verulega 

niður meðan á rannsókninni stóð og hefur það sett mark sitt á skólastarfið.  

Tveir kennarar nefna að þeim finnist sveitarstjórn um of líta til þess að þakka 

skólastjórnendum og þá sérstaklega Garðari starfið en að annað starfsfólk gleymist. Fanney 

orðar það svo að það sé „bara litið á eins og einhverjir tveir aðilar eigi alla þessa vinnu sem 

allir vita sem starfað hafa innan grunnskólans að er ekkert þannig.“ Hins vegar kemur fram 

hjá Sóleyju að Garðar sé duglegur að minna starfsfólk á að þau eigi öll heiðurinn að starfinu. 

4.2.6 Kröfur stjórnenda til kennara 

Garðar telur að þau Aldís séu að „gera meira af því en víðast annars staðar að gera sýnilegar 

og skriflegar kröfur á kennara“ í því skyni að hvetja til fagmannlegri vinnubragða meðal 

kennara. Lýsir það sér meðal annars í því að þau fara fram á að kennarar skili 

kennsluáætlunum annars vegar fyrir alla önnina og hins vegar vikulega. Annaráætlanirnar 

fylgja forskrift sem stjórnendur hafa útbúið í samræmi við þá vitneskju og rannsóknir sem til 

eru um það hvaða þættir í starfi kennarans skipta mestu fyrir árangur nemenda. Margir 

þessara þátta tengjast einnig þróunarverkefnum skólans og því segir Aldís að áætlanirnar ýti 

undir það að viðhalda þeim starfsháttum sem þar lærðust. Kennarar hafa lengi skilað 

áætlunum en Garðar segir að þetta sé þriðja árið sem ætlast er til þess að kennarar skili 

áætlunum eftir þessari forskrift og nú „verður ekki val lengur fyrir kennara hvort þeir geri 

áætlanir eða ekki ... nú er grunnlínan komin þangað.“ 

Það er í verkahring Aldísar að fara yfir áætlanir kennara og meta þær og í framhaldinu að 

halda fund með hverjum og einum og fá „þá umræðu í gang um það sem mér finnst að þurfi 

að taka inn í.“ Hún segist leggja áherslu á leiðbeinandi umræðu sem geri kennurum kleift að 

bæta áætlanirnar og, í framhaldi af því starfshætti sína. Aldís segir að í ár hafi langflestir verið 

með góðar áætlanir. Af viðtölum við stjórnendur má heyra að þeim finnist snúnara að fá list- 

og verkgreinakennarana til að breyta starfsháttum, t.d. hvað varðar áætlanagerð, námsmat og 

samvinnu við aðra kennara, heldur en hinum hefðbundna bekkjarkennara. Garðar segir að 

stjórnendur hafi „ekki tekið það neitt föstum tökum. En það kemur í þessari langtíma 

stefnumótun [innleiðingu gæðastjórnunarkerfisins] sem við erum að fara í núna ... þá gerist 

það ósjálfrátt. Þeir bara verða að detta inn fyrir rammann.“  

Þeir kennarar sem nefna áætlanirnar í viðtölum eða samtölum eru jákvæðir gagnvart þeim. 

Petra segir í óformlegu samtali að í fyrstu hafi henni fundist skrýtið að eiga að skila slíkum 

áætlunum en finnst það hins vegar gott í dag því það veiti aðhald og minni hana á að 

skipuleggja fjölbreytt námsmat og geri það að verkum að hún hugsi meira um það en ella 
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þegar hún skipuleggur. Sóley er sömuleiðis jákvæð gagnvart áætlununum sem henni finnst 

ekkert tiltökumál að gera og „mjög gott“ að fá „leiðbeinandi mat á mínum störfum.“ Þó 

kemur fram í máli Sóleyjar að hún hafi heyrt út undan sér að einhverjum finnist nokkurt mál 

að gera áætlanirnar og einnig hafi það komið fram á fundi í haust að skólastjórnendum fannst 

heimtur ekki nógu góðar. Sóley og Bára nefna báðar að þeim þyki gott að hafa áætlanirnar til 

að styðjast við og ganga markvisst að verki við undirbúninginn. Bára segir að EMK teymið 

hennar geri „kennsluáætlanirnar saman og svo stendur hvaða efni er tekið fyrir í hverjum tíma 

og ef ég á að sjá um það þá bara les ég mér til um það.“ Jónína og Steinunn tala um mikið 

vinnuálag í kringum áætlanirnar en þær telja reyndar vinnuálag almennt í skólanum meira en 

þær eigi að venjast. 

Innbyggt í áætlanirnar er sjálfsmat kennara þannig að þeir meta sjálfir hvernig þeir telja að 

þeir uppfylli hvert og eitt skilyrði. Jafnframt leggja Garðar og Aldís áherslu á að kennarar 

skili af sér ígrundun eða fari yfir starf sem þeir hafa verið að vinna að. Sjá má merki þess á 

fundum eins og eftir árshátíðina að kennarar settust niður með skólastjóra og fóru yfir það 

sem hafði gengið vel og það sem hafið gengið verr í samstarfinu. Stjórnendur fara fram á það 

við kennara í einhverjum tilfellum að þeir skili greinargerðum um ákveðna þætti starfsins, 

eins og Sóley nefnir að hún hafi gert í kjölfar foreldraviðtala í heimahúsum. Að sama skapi 

segir Garðar að reglulega sé farið yfir starfshætti á kennarafundum og því velt upp hvort þau 

séu á réttri leið og hvort þau sýni í verki það sem skólinn gefur sig út fyrir að vera. Það má 

heyra á Garðari og Aldísi að þau vildu að ígrundun yrði að jafnaði meiri og Garðar sér fyrir 

sér að í framtíðinni verði kennarar enn frekar vakandi yfir framförum nemenda og geti greint 

þarfir þeirra á skilvirkari hátt og brugðist við þeim. Hann leggur áherslu á það við kennara að 

þeir noti námsmat á markvissan hátt, sem hann telur forsendur þess að hægt sé að fylgjast 

með framförum nemandans.  

Garðar og Aldís meta störf kennara reglulega og taka mið af persónulegum eiginleikum 

kennarans, fagþekkingu, skipulagi og undirbúningi kennslu, framkvæmd kennslu og 

bekkjarstjórnun og námsmati. Við matið styðjast þau m.a. við kennsluáætlanir, 

starfsmannaviðtöl, viðhorfskannanir sem lagðar eru fyrir hvern og einn nemanda og beinast 

meðal annars að líðan nemenda í kennslustundum og áhuga á námsefninu, sem og 

málflutningi foreldra. Garðar segir að þau hafi stigið skref í þá átt að fylgjast með 

starfsháttum kennara til dæmis með því að fara inn í tíma til kennara og skoða hvernig 

vinnulagi er háttað. Garðar segist hins vegar frekar vera að falla frá þeirri leið því hún sé til 

þess fallin að skapa vantrauststilfinningu hjá kennurum og sé of mikil smámunastjórnun sem 

hann segist vilja forðast. 
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Fram kemur hjá Fanneyju að henni finnst Garðar og Aldís stundum óþarflega stíf og það 

kæmi fram þegar þau þyrftu að setja út á starfshætti kennara og sýna þá ópersónulegri hliðar á 

sér en venja er til. Einnig fannst henni þau óþarflega föst á sínu þegar þau gripu það í sig. Kári 

sagðist hafa reynslu af því að þurfa að ganga hart fram til að fá sínu framgengt hjá 

stjórnendum og tengdist það skipulagsmálum varðandi kennslu. Hins vegar eru Fanney og 

Kári sammála um að langoftast sé gott að leita til þeirra og þau yfirleitt sanngjörn, sem rímar 

vel við það sem aðrir kennarar segja. 

Fanney nefnir að hún hafi á seinni árum orðið vör við meiri ákveðni í stjórnunarstíl 

stjórnenda gagnvart starfsfólki. „Það var kennari hérna í hitteðfyrra sem fékk ekki 

endurráðningu ... og þá sá maður náttúrulega svart á hvítu að þau ætluðu að vera með ... 

hæfasta fólkið og maður sá svolitla hörku í stjórnunarstíl sem við höfðum kannski ekki orðið 

vör við áður.“ Eins hafi það komið í ljós við nýlegar uppsagnir þar sem skýrt hafi komið fram 

að þau héldu fyrst og fremst í hæfasta fólkið. 

4.2.7 Samantekt 

Í þessum kafla var greint frá niðurstöðum um starfsanda og starfshætti og áherslur og 

hugmyndir skólastjóra hvað varðar starfshætti dregnar saman. 

 Í skólanum er góður starfsandi og starfsfólki, nemendum og foreldrum finnst tillit 

tekið til skoðana sinna og hugmynda og kennarar líta svo á að þeir hafi verið virkir 

þátttakendur í skólaþróuninni.  

 Í skólanum er til áætlun um móttöku nýs starfsfólks og lögð áhersla á að tekið sé vel á 

móti því. Starfsfólki hefur fundist gott að hefja störf við skólann en tveir kennarar 

greina frá einangrun í upphafi starfsferils í skólanum. 

 Viðmælendur eru sammála um að Garðar sé leiðtogi og eigi auðvelt með að fá fólk til 

samstarfs. Hann er einnig talinn sanngjarn, viðræðugóður og fylginn sér. 

 Viðmælendur eru sammála um að skólastjóri og aðstoðarskólastjóri starfi á faglegan 

hátt, að á milli þeirra sé gott og náið samstarf, að þau séu ólík og bæti hvort annað 

upp, að á milli þeirra sé skýr verkaskipting, og eru ánægðir með það hversu sýnileg 

þau eru í skólastarfinu. 

 Garðar leggur áherslu á að stjórnunarhættir séu gegnsæir og sanngjarnir, að 

stjórnendur vinni saman í teymi og taki ákvarðanir sameiginlega að vel athuguðu máli. 

Hann vill að fámennur hópur stjórni en að kennarar hafi umboð til að taka ákvarðanir 

á sínum svæðum innan ramma sem settur sé af stjórnendum í samráði við þá.  

 Garðar leggur áherslu á að byggja upp traust í skólasamfélaginu, vera sýnilegur í 

skólastarfinu og efla samræður. Hann er ötull við að halda á lofti þeim starfsháttum 

sem hann vill að viðgangist og segist taka á vanhæfni í sama skyni. 

 Garðar segist hafa þroskað færni sína sem skólastjóri í gegnum starfsreynslu og lestur 

síðan hann hóf störf við skólann. Hann ígrundar reglulega og stuðlar að ígrundun 

kennara og leggur áherslu á samvinnu í skólastarfinu. 

 Garðar telur að stjórnendur geri meiri kröfur til vinnubragða kennara en gengur og 

gerist og fylgi þeim einnig frekar eftir. Kennarar eru jákvæðir út í eftirfylgni þeirra. 

 Garðar hefur haft stuðning sveitarstjórnar frá því hann hóf störf. 
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4.3 Skólaþróunin 

Í þessum kafla er rakið hvernig skólaþróunin hefur verið og hver þátttaka einstaklinga og 

hópa innan skólasamfélagsins hefur verið í henni. Kaflanum er skipt í átta undirkafla auk 

samantektar. Byrjað er á því að rekja hvernig skipulag þróunarvinnu og endurmenntunar hefur 

verið. Þá er þætti kennara í skólaþróuninni gerð skil hvað varðar starfsþróun og forystu. Því 

næst eru kaflar sem fjalla um þátttöku skólaliða, foreldra og nemenda í skólaþróuninni. 

4.3.1 Skipulag þróunarvinnu og endurmenntunar 

Þegar vinna við skólastefnuna var komin nokkuð á veg fóru að bætast við þróunarverkefni 

sem snéru meira að kennslufræði og námi. Vorið 2003 var samhliða þróun skólastefnunnar 

hafist handa við Skógarskólaverkefni sem gekk út á að nýta umhverfið til fjölbreyttari 

kennsluhátta. Það verkefni leysti umhverfishópinn af hólmi og allir kennarar skólans tóku þátt 

í þeirri vinnu. Haustið 2004 var hafist handa við þróunarstarf kennt við Fjölmenningarlega 

kennsluhætti sem gekk samfara Skógarskólaverkefninu fram til vors 2006 og voru sömuleiðis 

allir kennarar þátttakendur í því. Þá tók við verkefni með þátttöku allra kennara sem gekk 

undir nafninu Fjölbreytt námsmat og stóð í einn vetur. Einnig hófst þann sama vetur vinna við 

Einstaklingsmiðaða kennsluhætti, skammstafað EMK, en hluti kennara tók þátt í því. Sú 

þróunarvinna stendur enn og smám saman hafa fleiri árgangar verið teknir inn í þá vinnu. 

Fram kemur vilji hjá skólastjórnendum og þeim kennurum sem eru þátttakendur til að halda 

þessu verkefni áfram þrátt fyrir að breyttar aðstæður í efnahagsmálum hafi sett það í nokkra 

óvissu. Haustið 2008 hófst vinna við þróunarverkefnið Byrjendalæsi hjá kennurum á yngsta 

stigi sem reiknað er með að verði áfram á næsta ári. Þegar rannsóknin var gerð var Garðar að 

undirbúa þróunarverkefni í tengslum við meistaranám sitt þar sem fyrstu skref í átt að 

innleiðingu gæðastjórnunar í skólanum verða tekin. Samfara þessu hafa verið í gangi minni 

verkefni, til dæmis eitt sem kallaðist Orð af orði og hófst eftir áramót 2008, og einstaka 

námskeið, t.d. leikjanámskeið sem allir starfsmenn tóku þátt í vorið 2005.  

Endurmenntunaráætlanir skólans hafa verið gerðar með tilliti til þeirrar þróunarvinnu sem 

ráðist hefur verið í hverju sinni og hafa frekar verið í þá átt að taka inn stærri þróunarverkefni 

sem snerta allan skólann eða stóran hluta hans. Dísa nefnir að með því að fleiri taki þátt í 

endurmenntuninni skapist annar grundvöllur fyrir samræður og almennari umræður heldur en 

ella. Aldís segir að þróunarverkefnin og endurmenntunin sem farið hafi verið út í samræmist 

flest skólastefnunni eða styðji við hana. Segir hún verkefnin sem ráðist hafi verið í falla 

ágætlega hvert að öðru og miði að „því að koma til móts við nemendur sem hafa fjölbreyttar 

þarfir þannig að við fáum mismunandi nálgun, mismunandi námsmat, mismunandi verkefni, 
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ekki allt inni við bók, líka úti í útikennslu.“ Aldís segir að auk þeirrar endurmenntunar sem 

falist hafi í sameiginlegri þróunarvinnu hafi „kennarar farið á alls konar námskeið og við 

vekjum stundum athygli á námskeiðum sem okkur finnst þess eðlis að þau henti mjög vel og 

tengist skólastefnunni.“ Sóley og Bára nefna að vel sé tekið í það þegar kennarar fari fram á 

að fá að fara á einstaklingsnámskeið. Garðar segir að strax í upphafi hafi verið ákveðið að 

þróun skólastefnunnar yrði ekki afmarkað verkefni „heldur værum við eiginlega að breyta 

starfsháttunum“ og eins sé um gæðastjórnunarkerfið sem hann vinnur að. Garðar segir: 

„þróunarverkefni á sér sko upphaf og endi en það að þróa starfshætti ... í mínum huga ... eru 

stöðugar umbætur. Það er eðli starfsins.“ 

Í viðtölum bæði við stjórnendur og kennara kemur fram að oftast hafi verið fengnir 

utanaðkomandi leiðbeinendur við þau verkefni sem ráðist hefur verið í og til að leiða 

þróunarvinnuna. Iðulega hefur þó einhver skólastjórnenda verið ábyrgur fyrir vinnunni dags 

daglega eða teymi þar sem einhver stjórnenda er þátttakandi. Aldís hefur verið í forsvari fyrir 

flest þau verkefni sem tengjast kennsluaðferðum beint, eins og Skógarskólaverkefninu, 

Fjölmenningarlegum kennsluháttum og Byrjendalæsi. Hvað varðar Fjölbreytt námsmat voru 

Aldís og Garðar bæði í forsvari ásamt öðrum meðlimum í stýrihópi, sem voru Dísa, stigstjóri 

og umsjónarkennari á unglingastigi. Varðandi EMK og teymisvinnuna var frekar lítið leitað 

eftir utanaðkomandi aðstoð þótt einhver kynning á slíkum starfsháttum hafi verið fyrsta árið 

og þá aðallega í kringum vinnu kennara í teymum. Að öðru leyti hefur sú þróunarvinna verið 

undir leiðsögn Dísu sem sótt hefur sér námskeið sem verkefnisstjóri í tengslum við verkefnið 

en deildarstjórastaðan varð til í kringum þessa vinnu. Hvað varðar skólastefnuna segir Aldís: 

Við höfum ekkert leitað út fyrir með þá þróun. Það eina sem við höfum gert er að, það er 

náttúrulega Garðar sem er aðal driffjöðrin í því, hann hefur lesið mjög mikið um „character 

education“ og þess háttar og svona velt vöngum yfir því og ég náttúrulega hef verið að lesa 

líka greinar og við ræðum svo þetta af og til. 

Í skýrslu um skólann, sem gerð var 2001 af utanaðkomandi aðila stuttu eftir að hafist var 

handa við að innleiða skólasýnina, er skortur á leiðbeinandi efni talinn geta staðið þróuninni 

fyrir þrifum þar sem skólastefnan og sú leið sem á að fara sé mest í huga skólastjóra. Það 

virðist þó ekki hafa komið í veg fyrir að skólastefnan næði fram að ganga. Gögn benda til 

þess að staðið hafi verið fyrir átaki í því að skrá stefnuna um leið og skólastefnan var 

endurskoðuð 2006 og í dag er stefnan skilmerkilega útskýrð á prenti og m.a. aðgengileg á 

heimasíðu skólans. Ekki eru til frá hverjum tíma mjög ítarlegar lýsingar á því sem í vændum 

er af skólans hálfu í skólaþróuninni eða endurmenntunaráætlunum en þó er eitthvað um grófar 

áætlanir. Nokkuð er um áfanga- og matsskýrslur um þróunarstarfið sem meta árangur af því. 
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Má þar nefna áfangaskýrslur um Skógarskólaverkefnið og matsskýrslu um sama verkefni sem 

gerð var 2007 af utanaðkomandi aðila. Samkvæmt henni var vel haldið utan um verkefnið og 

árangur af því góður. Gnaraskóli hefur sett upp kennsluvef á heimasíðu sinni þar sem verkefni 

og skýrslur um þróunarverkefnið Fjölbreytt námsmat eru aðgengileg ásamt verkefnum 

tengdum EMK. Þar er m.a. hægt að nálgast matsskýrslur hvers og eins kennara af árangri 

verkefnisins Fjölbreytt námsmat sem og lokamatskýrslu unna af leiðbeinenda verkefnisins í 

desember 2007, þar sem lofsömum orðum er farið um það. Þar segir að ákveðið hafi verið að 

vinna að verkefninu í kjölfar umræðna á kennarafundum og strax í upphafi hafi skapast 

öflugur vinnuandi og frjó umræða sem leiddi til ígrundunar á eigin starfsháttum. Áætlanir hafi 

verið vandaðar frá upphafi, faglega hafi verið unnið að verkefninu af hálfu kennara og 

stjórnenda og árangur hafi verið mjög góður og jafnvel til fyrirmyndar. Þar segir jafnframt að 

verkefnið hafi breytt starfsháttum kennara á þann hátt að ástæða sé til að ætla að það sé til 

frambúðar. Talið er að það hafi styrkt verkefnið að samtímis var í gangi þróunarvinna við 

EMK sem fór vel saman við Fjölbreytt námsmat. 

Garðar segir endurmenntunaráætlanirnar bornar undir stigstjóra á fundum með þeim og 

oftast hafi þær verið samþykktar með þeim formerkjum að eitthvert svigrúm sé til 

einstaklingsnámskeiða. Í viðtölum við stjórnendur og kennara kom fram að upphaflegu 

hugmyndirnar að þróunarverkefnum kæmu frá stjórnendum og Dísa segir þær oftast fyrst 

ræddar meðal stjórnenda og  

síðan varpað inn í kennarahópinn ... eins og til dæmis þegar við vorum að fara af stað með 

einstaklingsmiðunina að þá var búið að tala um það hérna í kennarahópnum að það væri 

spennandi að fara að skoða það. Þá ... var stofnaður ... lítill hópur sem fór í það að rýna í það 

mál og síðan var tekin sem sagt ákvörðun um það hvernig við ætluðum að vinna þetta, sko 

hvaða ráðgjöf ætluðum við að fá, í hvaða bekkjum við ætluðum að vinna þetta og hvernig ... 

síðan er það náttúrulega bara tilkynnt og ráðið inn í það einhverjir ... kennarar og svo fer 

vinnan af stað.  

Garðar segir að farið hafi verið út í EMK vegna þess að Dísa hafi talað ötullega fyrir því og 

alveg verið búin að sjá það út hvernig hún vildi vinna að þessu. 

Bára segir það yfirleitt hafa verið „þannig að maður er beðinn að taka eitthvað að sér ... 

frekar en að maður hafi eitthvað beðið um það. Eins og til dæmis að vera í skólastefnuhóp og 

eins þessari teymisvinnu.“ Dísa orðar það svo að hún hafi alltaf „verið til í allt“ og einhvern 

veginn oft verið beðin um að taka ýmislegt að sér. 
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4.3.2 Fagmennska og starfsþróun kennara 

Í gögnum frá skólanum má sjá að um 94% kennara eru með kennsluréttindi og hefur hlutfallið 

hækkað lítillega síðustu ár. Aldís segir það ekki algengt að kennarar við skólann sæki sér 

viðbótarmenntun þótt þess séu einhver dæmi: 

Við höfum veitt fólki leyfi á launum til þess að sækja ... viðbótarmenntun allt að tíu daga á ári. 

Og það má segja að það sé stuðningur við fólkið að afla sér menntunar. En annað höfum við í 

rauninni ekki getað gert.  

Bára nefnir að þegar kennarar fari á einstök námskeið kynni þeir efni námskeiðsins fyrir 

öðrum kennurum á kennarafundi. Henni finnst það jákvætt og að kennarar nýti sér talsvert 

sem þar komi fram. Einnig kemur fram hjá Báru, Aldísi og skólaliðunum að eitthvað sé um 

það að kennarar deili sérþekkingu sinni og eru tölvukennarinn og iðjuþjálfinn nefndir í því 

sambandi, en þó telja skólaliðar frekar lítið um það. Bára segir að oftast leiti kennarar til 

þeirra sem séu að kenna hvað mest með þeim eða bekkjum sem eru hvað næstir í aldri. Svipað 

kemur fram hjá Fanneyju sem segir að lítið samneyti sé við kennara utan hvers stigs og í raun 

viti þau ekkert hvað hinir séu að gera. Henni finnst það miður og telur það bitna á samræmi í 

námi nemenda. 

Kennarar og stjórnendur tala um mikla grósku og aukna fagvitund hjá kennurum í kringum 

þróunarverkefnin sem verið hafa í gangi. Aldís telur vinnuna við þau hafa breytt hugsanahætti 

og vinnuferli margra á jákvæðan hátt og í sama streng taka kennarar sem rætt var við. Aldís 

segir um Fjölmenningarlegu kennsluhættina og Fjölbreytt námsmat: 

Sko, með fjölmenningarlegu kennsluna, það var svo gríðarlega skemmtilegt því að það var svo 

mikil áhersla lögð á hvað kennarinn gæti stuðlað mikið að því að vinna að bættum samskiptum 

með því að ganga út frá því að allir geti eitthvað en enginn geti allt ... og svona að veita 

stöðumeðferð, að ýta undir þá sem lítið geta með hrósi og markvissu hrósi og kenna mönnum 

að vera í ákveðnum hlutverkum í hópum og slíkt ... Þetta var mjög sko bara uppljómandi fyrir 

kennarana þegar við fórum í gegnum þetta og skemmtilegt og menn gátu alveg samsamað sig 

þessu og það sama má segja að hafi gerst í fjölbreyttu námsmati ... auðvitað er fólk 

misáhugasamt og það eru kannski alltaf tveir, þrír sem ekki virkjast en það er kannski sama 

hvað er gert. En menn voru alla vega virkir í umræðum og þannig.  

Kennurum finnst að þróunin öll og sú gróska sem hefur verið í skólanum síðan Garðar tók 

við skólastjórn eða þann tíma sem þeir hafa starfað við skólann hafi haft heildaráhrif á 

skólastarfið sem leitt hafi til nýbreytni í kennsluháttum og starfsþróunar kennara. Kári nefnir 

sérstaklega Skógarskólaverkefnið og þróunarvinnu við námsmatsgerð sem hann telur hafa 

umbreytt því hvernig hann vinnur að námsmati nemendanna. Sóley talar um „byltingu“ í 

námsmatsgerð og kennsluháttum og segir um starfsþróun kennara:  
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Almennt hefur hún [starfsþróunin] verið ... alveg síðan ég kom, mjög góð af því að það hefur 

verið mikil gerjun, allt stokkað upp og ég meina þessi teymisvinna og samkennsla árganga og 

markmiðabundin vinna og áformin. Maður getur ekki annað sagt en að það sé til fyrirmyndar.  

Fram kemur í máli nokkurra kennara, jafnt í viðtölum sem og í óformlegum samræðum, að 

þeir hafi ílengst í skólanum sökum þess hversu gefandi þeim finnst að vinna við slíkar 

aðstæður og hversu vel hugmyndir þeirra fara saman við hugmyndir skólastjórnenda um 

skólastarf. Sem dæmi segir Bára að hún hafi ílengst hér því hún hafi „ekki tímt“ að hætta því í 

öll þessi ár hafi verið svo mikil gróska í skólastarfinu. Hún segist halda  

að maður hafi bara vaxið og dafnað með þeim [Garðari og Aldísi] og það er búið að vera alveg 

ofsalega gaman að vinna að svona uppbyggjandi skólastarfi með þeim. Og það er eitthvað sem 

allir ættu bara að fá að upplifa.  

Almennt telja kennarar og stjórnendur að þróunarverkefnin hafi hleypt af stað mikilli 

umræðu í skólanum um starfshætti og kennslu. Dísa nefnir það að henni finnist sérstaklega 

mikil breyting á því hvernig þekking innan skólans nýtist eftir að tekin var upp teymisvinna í 

kringum EMK: 

Maður var einangraður áður ... núna þá erum við að pikka svo mikið frá hinum ... þessi er 

góður í þessu og þá er hann að miðla því og hinn er góður í einhverju öðru og þá er hann að 

miðla því ... og það finnst mér vera mikill styrkur ... þú færð líka bara svo öðruvísi sýn á svo 

marga hluti ... stundum er maður dálítið svona þröngur í sínu ... þá opnar ... einhver augu 

manns fyrir einhverju ef maður er að vinna náið saman. 

 Garðar tekur í sama streng og talar um að samvinnan milli kennara í kennarateymunum í 

kringum EMK hafi „eiginlega skipt sköpum hérna fyrir okkur og við erum svona, við erum 

farin að þora að tala um okkar hugrenningar, hugrenningar og hugsanir í kringum kennsluna.“ 

Kennarar og stjórnendur aðrir sem rætt var við taka almennt í sama streng og Sóley talar um 

að það hafi „verið mikil þróun í samvinnu kennara og margir mjög ánægðir með það“ sem 

birtist t.d. í því að „fólk sem er búið að kenna í mörg, mörg ár og alltaf haft lokaða hurð og 

ekki getað hugsað sér að opna hana“ sé nú farið að hleypa öðrum inn til sín og ræða 

kennsluna. Í því ljósi telja Dísa og Garðar að starfsfólk skólans sé flinkara að ræða þætti 

jafningjamatsins nú en áður en Garðar segir að þá hafi umræðan jafnvel farið að snúast um 

einstaka nemendur sem ekki hafi verið ætlunin, eða, eins og Dísa nefnir, að hrósa og setja út á 

útlit frekar en þætti kennslunnar vegna þess að mörgum kennurum fannst óþægilegt að ræða 

opinskátt um jákvæða og neikvæða þætti kennslunnar hjá hver öðrum og þorðu það ekki að 

segja það sem skipti máli kennslufræðilega séð. Eins telur Dísa að „við séum betur undir það 

búin að fá einhvern inn til okkar því mörgum fannst það óþægilegt því þeir voru ekki vanir 
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því en núna vinnum við miklu meira saman og ákváðum bara að prófa þetta aftur“ innan EMK 

hópsins og það er því á stefnuskránni. 

Starfsfólki sem rætt var við finnst almennt að skólinn sé á góðri siglingu og vildi sjá að 

unnið yrði áfram að því að bæta starf hans eins og verið hefur. Dísa telur að þau „megi alls 

ekki staldra við sko heldur þurfi bara að horfa fram á við og bæta bara í.“ Almennt virðast 

kennarar og stjórnendur vilja sjá að það sem þegar er búið að vinna í, þróunarverkefni og 

annað, nái að festast betur í sessi og að þau vinnubrögð sem fylgt hafi þeirri þróun nái 

almennri fótfestu meðal starfsfólks. Dísa lýsir því ágætlega og segir:  

Ég myndi vilja sjá það þannig að ... það sem okkur finnst ganga vel og virka að við höldum 

því áfram og ... fáum öll tækifæri til þess að gera það. Og náum í raun og veru fleirum þá inn í 

... það starf sem okkur finnst gott ... þó við séum að gera eitthvað sem við erum ánægð með þá 

... erum við ekki búin að virkja alla. Þannig að ég myndi vilja sjá að við náum að virkja 

kannski alla sem starfa í skólanum til þess að vinna öflugt starf ... með ... svona ... öflugu 

utanumhaldi og öflugri forystu. 

Skólastjórnendur segja að mjög misjafnt sé hversu mikilli fagmennsku kennarar búi yfir. 

Skilja má af orðum þeirra að sums staðar sé hún jafnvel til fyrirmyndar en annars staðar síðri. 

Stjórnendur segja sömuleiðis að það sé misjafnt eftir kennurum hversu mikil nýbreytni er í 

kennsluháttum þeirra. Það sama má heyra á nokkrum kennurum eins og Báru og Sóleyju sem 

þó finnst langflestir vera að gera góða hluti. Aldís segir, og í sama streng tekur Dísa, 

mismuninn á fagvitund kennara helst felast í því  

hversu mikla ábyrgð þeir taka hver á sínu starfi. Sumir eru ... stöðugt að spá í hvernig þeir geta 

komið betur til móts við hvern og einn [nemanda] og eru að reyna að aðlaga verkefni og 

kennsluhætti og allt þetta. Aðrir ... ganga ekkert mjög langt í því að gera eitthvað ... sjálfir til 

þess að koma til móts við nemandann heldur ætlast meira til þess að hann bara breyti sér. 

Þannig að mér finnst þetta vera kannski það sem skilur á milli ... hversu mikla tilfinningu þeir 

hafa fyrir nemendum sínum og hvernig þeir bregðast við þeim.  

Áhorfsathuganir styrktu þá mynd sem stjórnendur og kennarar drógu upp af fagmennsku 

kennara. Í skólanum virðist vera nokkuð góður kjarni með sterka og jafnvel framúrskarandi 

fagþekkingu og fagvitund en einnig varð vart við síðri vinnubrögð og skipulag sem þó var 

ekki eins algengt. Bára nefnir að óskipulögð vinnubrögð einstaka kennara valdi því að hún 

forðist að vinna með viðkomandi því það valdi henni óöryggi og stressi. Almennt einkenndust 

samskipti kennara við nemendur af hlýju og andrúmsloft í tímum var alla jafna gott og 

notalegt. Þó var einnig dæmi um kennara sem beitti röddinni hátt og reyndi að yfirgnæfa 

bekkjarkliðinn í stað þess að skapa ró og eins tími þar sem annar kennari virtist mjög langt frá 

nemendum í anda sem gaf þá tilfinningu að honum leiddist og í tímanum myndaðist ekki 
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notalegt andrúmsloft. Bára talaði um að krakkarnir leituðu síður til þess kennara en annarra og 

samræmdist það vettvangsathugunum og orðum skólastjórnenda. 

Af máli skólastjóra og aðstoðarskólastjóra má heyra að komið hafi fyrir að þau hafi þurft 

að taka á starfsháttum kennara af meiri festu þegar útséð hafi verið um það að samræður og 

umræður skiluðu árangri. Hafi í einstaka tilfellum verið stigið það skref að annað hvort segja 

starfsmanni upp eða biðja viðkomandi um að hætta og eins hafi það gerst að viðkomandi 

kennari hafi farið með málið „Kennarasambandsleiðina,“ eins og Garðar orðaði það. 

Í spurningakönnun til foreldra kemur fram að yfirgnæfandi meirihluti þeirra foreldra sem 

svöruðu könnuninni er ánægð með fagmennsku kennaranna og telur hana jafnvel mjög góða 

en nokkrir taka þó fram að hún sé misjöfn eftir kennurum og að einstaka kennari sé starfi sínu 

síður vaxinn. 

4.3.3 Þróunarvinna við einstaklingsmiðaða kennsluhætti 

Tilgangur teymisvinnunnar er að skapa aðstæður þar sem kennarar geta betur sinnt 

markmiðum einstaklingsbundins náms. Lögð hefur verið áhersla á að breyta hefðbundnu 

kennslufyrirkomulagi til að koma betur til móts við þarfir hvers og eins nemenda eins og með 

því að þróa skipulag þar sem nemendur setja sér sjálfir fyrir og hafa að einhverju leyti val um 

hvaða verkefni þeir vinna í samræmi við áhugasvið. Eins er áhersla á að viðhaft sé fjölbreytt 

námsmat. Þrír til fjórir kennarar eru í hverju teymi og hefur það umsjón með tveimur 

samliggjandi árgöngum. Ætlast er til þess að kennararnir vinni náið saman að allri 

skipulagningu innan síns teymis og leysi í sameiningu mál sem upp koma. Þessir kennarar sjá 

svo um að skipuleggja kennslu sína innan þessara tveggja bekkja og verða að koma sér saman 

um fög, samkennslu og annað slíkt miðað við kennslukvóta sinn og bekkjanna. Til þess að 

treysta grundvöll EMK hafa skólastjórnendur gert viðbótarsamning við þá kennara sem taka 

þátt í teymisvinnunni sem felur í sér launahækkun og bundna viðveruskyldu út allan 

vinnudaginn.  

Þegar farið var af stað með teymisvinnuna hélt Dísa mánaðarlega fundi með hverju teymi 

fyrir sig þar sem hún leiðbeindi þeim um verklag „og svo höfðu þau líka möguleika á að kalla 

í mig ef það var eitthvað.“ Hún segir að teymin hafi nýtt þetta en þó hafi það verið misjafnt 

eftir því hvernig þeim gekk að vinna saman. Einna helst hafi verið beðið um aðstoð „ef fólk 

var ekki sammála innan teymisins eða fann ekki lausn á einhverju eða útfærslu.“ Bára talar 

um að hún hafi gjarnan rætt erfiðleikana í teyminu þetta fyrsta ár við teymisstjórann og „það 

varð svolítið til þess að hún kom oftar á fundi til okkar til að reyna að stýra því hvað og 

hvernig vinnan var.“ Meðal annars hafi fundirnir nýst illa til að byrja með þar sem einn 
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teymismeðlimanna hafi eytt tíma þeirra með því að ræða persónuleg málefni og um daginn og 

veginn. Báru hafi fundist illa farið með tímann og rætt um það við teymisstjórann sem í 

kjölfarið kom á fundi og aðstoðaði við að skipuleggja dagskrá fundanna þannig að 

teymisvinnan gekk betur en varð aldrei náin. Dísa segir um þetta tilfelli að „í raun og veru 

kannski náðist ekki mikil samvinna. Það var rætt og allt svoleiðis en það svo sem leystist 

ekki“ og segir hún að þau Garðar hafi bæði komið inn á teymisfund til að ræða samvinnuna. Í 

fyrra hafi samvinnan almennt gengið betur og 

þegar fór að líða undir vor þá var ég svolítið óþörf nema það væri eitthvað sérstakt. Þess vegna 

var eiginlega óskað eftir því að það væri bara hægt að hóa frekar í mig ef það væri [eitthvað 

sérstakt] ... í vetur höfum við ekki verið með skipulagða fundi fyrir hvert teymi, ekki nema 

menn óski eftir því en ég hef verið með fundi sameiginlega fyrir öll teymin. 

Dísa segir það hafa gengið vel og „þá tökum við svona mál fyrir ... sem oft varða bara alla, 

sameiginlegar ákvarðanir sem við erum að samræma á milli teymanna, koma með hugmyndir 

frá hvert öðru og eitthvað svoleiðis.“ Dísa segir að ekkert hafi verið kallað í sig inn á einstaka 

teymisfundi í vetur og finnst „umsjónin hafa verið minni með þessu í vetur en var í fyrra og 

kannski bara vegna þess að það eru einhverjir sem eru vanir í hverju teymi þannig að þá setja 

þeir nýja inn og allt svoleiðis.“ Hún telur jafnframt að teymin séu öruggari í vinnu sinni en 

áður.  

Fram kemur hjá Dísu að í fyrrahaust hafi teymin þróað sameiginlegar verklagsreglur sem 

allir teymismeðlimir undirrita við upphaf teymisvinnu en „svo bara þróast teymin líka bara 

eftir þeim einstaklingum sem eru í þeim ... Það er svolítið misjafnt eftir teymum hvernig þau 

hafa þróast og hvernig þeir skipuleggja vinnuna sína.“ Af því að ræða við teymismeðlimi og 

fylgjast með vinnunni sannast þau orð og virðist nokkuð frjálst hvernig samvinnan þróast. 

Hún hefur í það minnsta tekið á sig misjafna mynd hjá þeim þremur EMK teymum sem voru 

starfandi innan skólans meðan á rannsókninni stóð. Dæmi eru um mjög nána og mikla 

samvinnu á jákvæðum nótum en einnig dæmi um teymi þar sem samstarfið hefur ekki gengið 

sem skyldi. Það helgast af því að nýr kennari sem komið hefur inn í teymið hefur ekki náð 

fótfestu þar. Í kjölfarið hefur samvinnan orðið í lágmarki en kennarar frekar farið út í það að 

sinna sínu. Svo virðist sem þeir gamalreyndu kennarar sem í teyminu eru hafi ekki brugðist 

við þegar ljóst varð að nýr aðili féll ekki inn í samstarfið sem skyldi. Samstarfserfiðleikarnir 

bárust seint til eyrna Dísu sem virðist ekki hafa fundað með teyminu eða gert aðrar 

ráðstafanir, Garðar virðist einnig fyrst hafa frétt af erfiðleikunum um það leyti sem leggja átti 

teymin niður hvort eð er í kjölfar niðurskurðar og í ljósi breyttra aðstæðna var samstarfinu 

sjálfhætt. Af því að ræða við hlutaðeigendur kemur fram að Garðar hefði vilja kynna sér 



70 
 

málið fyrr og kennararnir gamalreyndu eru óánægðir með að hafa ekki brugðist á annan hátt 

við samstarfserfiðleikunum strax og þeirra varð vart. Nýja kennaranum finnst hún frekar 

einangruð og passa illa inn í hópinn almennt þar sem hún segir teymin í raun einangraðar 

einingar og því hafi hún lítið tækifæri til samneytis við aðra kennara í daglegu starfi. Bára 

segir almennt um teymisvinnuna í vetur að henni finnist eftir á að hyggja að Dísa hefði þurft 

að halda áfram að koma inn í teymin og ræða samskiptahliðarnar í ljósi þess hversu mikilvægt 

er að umræða um samskiptin sé uppi á borðinu: 

Í vetur hefur Dísa ekkert sinnt okkur sem verkefnastjóri hvað varðar fundi og svoleiðis. Hún 

hefur einhvern veginn treyst okkur fyrir því sem við erum að gera. Ekkert sest niður og sagt; 

„nú ætla ég bara að fara yfir stöðuna.“ Í fyrra og hitteðfyrra fundaði hún alltaf reglulega með 

þessum tveimur bekkjum og þessum tveimur og svona og svolítið var svona að spá og 

spekúlera en svo smám saman fjarlægðist hún. Kannski vegna þess að hún bara treysti okkur 

fyrir því hvað við vorum að gera og við búin að læra inn á kerfið. Við erum náttúrulega sama 

fólkið í mínu teymi en í t.d. miðstigsteyminu er fólk sem aldrei hefur verið áður í teymi. 

Þrátt fyrir einstaka erfiðleika telja kennarar innan EMK og skólastjórnendur að 

teymisvinnan hafi tvímælalaust haft jákvæð áhrif á skólastarfið. Dísa segir flesta „sem starfa í 

þessum teymum hafa sagt að þetta gefi þeim alveg rosalega mikið og nýir kennarar margir 

hverjir segja að þetta sé alveg frábært að komast inn í svona vinnu“ og þetta staðfesta 

frásagnir allmargra kennara. Petra hefur orð á því að henni finnist mikill munur á því að vinna 

hér að einstaklingsmiðun heldur en á fyrri vinnustað sínum þar sem hér taki skipulag starfsins 

mið af markmiðunum. Sérstaklega er á Dísu og Elínu að heyra að vinnan hafi verið mjög 

gefandi í upphafi þegar sem mest var verið að þróa starfshættina og stöðugt verið að prófa sig 

áfram með nýjungar en vinnan í dag snúi meira að því að viðhalda þeim vinnubrögðum sem 

búið er að koma upp og sníða af vankanta.  

Um miðjan veturinn sem rannsóknin var gerð varð ljóst að EMK gat ekki gengið áfram í 

þeirri mynd sem það hafði verið þróað sökum niðurskurðar í kjölfar efnahagskreppu í landinu, 

sem leiddi til þess að segja varð upp viðbótarsamningum og þar með aukinni viðveruskyldu 

EMK teymanna. Vinna við EMK var því í uppnámi og verið að reyna að finna leiðir framhjá 

þeim hindrunum sem upp höfðu komið í kjölfar þess.  

Á fundi skólastjórnenda og kennara í EMK sem haldinn var um það leyti sem 

viðbótarsamningarnir voru að falla úr gildi kom fram að kennarar vildu síður falla frá þeim 

starfsháttum sem þeir höfðu tamið sér í teymunum eins og markmiðapökkum og að nemendur 

setji sér sjálfir markmið í náminu og fylgi þeim eftir. Jafnframt komu fram áhyggjur af því að 

þegar samverustundum kennaranna fækkaði, við það að viðveruskyldan minnkaði, yrði erfitt 

að vinna eins náið saman og áður að skipulagningu vinnunnar. Eins óttuðust kennarar áhrif 
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þess að samkennslutímar féllu niður og þar með yrði erfiðara að sinna áformum nemenda og 

viðhalda fjölbreyttu námsmati til dæmis með munnlegum prófum. Vettvangsnótur frá þessum 

fundi segja sína sögu: 

Garðar segir að í hans augum sé það ljóst mál að eitthvað verði undan að láta. Þá spyr einhver 

hvernig eigi að velja hvað eigi að hætta með og hvað ekki og hvort það eigi að vera 

sameiginleg ákvörðun teymisins eða einstaklingsákvörðun. Petra spyr um áformin, hvort eigi 

að halda þeim inni því henni finnst það ekki koma skýrt fram. Garðar sagði að honum finnist 

ánægjulegt að heyra þessa umræðu því að þegar þau hafi ákveðið að taka inn þessa þætti í 

kennsluna þá hafi það verið nýtt og nú sé umræðan á því stigi að þau vilji alls ekki fara í sama 

gamla farið. Tóta segir að það hafi orðið svo miklar framfarir í þessu að þau geti ekki hugsað 

sér að fara til baka og þau samsinna þessu almennt. Þau ræða að reyna að halda sem flestu inni 

og reyna að sjá hvernig þetta gengur. Það sé klárt að breytingarnar verði miklar í samvinnunni 

t.d. þegar sameiginlegi tíminn er ekki lengur til staðar. 

Í ljósi nýlegs niðurskurðar hafa heyrst áhyggjuraddir kennara og skólastjórnenda varðandi 

þau þróunarverkefni sem eru í gangi í skólanum í dag og þá sérstaklega í kringum EMK. 

Sömuleiðis komu fram áhyggjur nokkurra foreldra varðandi áhrif niðurskurðar á skólastarfið. 

Dísa segir svo frá og í vettvangsnótum af samtali við Elínu má finna sambærilegar áhyggjur:  

Þetta var bara eins og barnið manns og hjá öllum sem voru í þessu og þetta var unnið af 

þvílíku kappi og þetta var ekkert að fara að hætta. En um leið og þú sérð að þetta er að fara að 

hætta, eða tekið eitthvað af því að þá einhvern veginn finnst mér dampurinn hafa svolítið 

dottið úr. 

Af viðtölum við stjórnendur má greina skýran vilja þeirra til að „halda einhverri þróun 

áfram í sambandi við einstaklingsmiðun“, eins og Dísa orðar það. Garðar segist sjá fyrir sér 

framhald á teymisvinnunni þannig „að það verði skilyrði að fólk vinni í teymum“ í skólanum 

og „að það verði bara hluti af starfsmannastefnunni hérna“ og að kennararnir ráði sig inn í 

skólann á þeim forsendum. Undir vor var verið að ljúka endurmati á EMK og skipuleggja 

framhaldið miðað við breyttar forsendur. Í kjölfar þess segist Garðar sjá fyrir sér að þróunin í 

teymunum verði á þann veg að þau hittist reglulega á fundum þar sem „samstarfið byggi 

kannski fyrst og fremst á því að fylgjast með því hvað nemandinn læri. Og umræðan hún 

snúist þá um kennsluaðferðir, nálgun við einstaklinga, eru mismunandi aðferðir betri til að 

fást við ákveðin mál sem að koma upp.“ Garðar telur mikilvægt að stjórnendur komi 

reglulega inn á þá fundi og sér fyrir sér að næsta vetur muni þau Aldís koma inn á fundina 

með hverju teymi einu sinni í mánuði og kalla á umræður varðandi starfshætti kennaranna til 

dæmis hvernig hver og einn vinni námsmat. Með því stuðli þau að ígrunduðum umræðum um 

kennsluhætti, taki beinan þátt í starfi kennarans auk þess sem eftirfylgni með starfsháttum 

verði markvissari og líklegra sé að vinnubrögðin festist í sessi. 
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4.3.4 Forysta kennara 

Að sögn skólastjórnenda hefur skólinn ekki áætlun um hvernig forystueiginleikar kennara eru 

efldir. Aldís segir stjórnendur þó ræða við þá kennara sem sýna frumkvæði og hvetja þá og 

hrósa og stundum líka benda öðrum kennurum á það. Dísa segir að þótt það hafi „kannski 

ekki verið rætt þannig“ meðal stjórnenda þá er þetta „fólkið sem við viljum sjá“ og sömu sögu 

hafa Garðar og Aldís að segja. Dísa segir þróunarverkefni lögð þannig fram að reynt sé að 

virkja fólk til þátttöku og beinlínis „gerðar kröfur um að þú takir þátt í þessu.“ Stjórnendur eru 

jafnframt á því að það sé misjafnt hvernig einstaka kennarar koma að ákvörðunum eða veita 

forystu við skólann. Aldís tekur sem dæmi forystu innan teymanna í EMK:  

Í þessum teymum er greinilegt að sumir taka forystu og eru svona svolítið leiðandi í 

teymunum. Þannig að það eru tækifæri fyrir kennara að taka forystu. Alla vega að einhverju 

leyti en þeir þurfa auðvitað líka alltaf að ná samkomulagi innan teymanna en ... ég veit alveg 

að ... skoðanir eins hafa meiri áhrif heldur en skoðanir annars innan teymanna ... Ég held að 

það sé bara það að þeir eru öruggari með sig eða hafa meiri þekkingu eða meiri reynslu eða 

flytja mál sitt [betur] eða hafa meiri sannfæringu jafnvel fyrir því sem verið er að segja ... svo 

eru náttúrulega kennarar líka sem ekki eru í teymi en taka forystu innan síns bekkjar og síns 

starfs þannig að þeir eru ... mjög vakandi.  

Skólastjórnendur og þeir kennarar sem það nefndu voru sammála um að kennarar sem 

sýndu frumkvæði og forystu væru mun stærri hópur í skólanum en þeir sem ekki gerðu það. 

Dísa lýsir forystukennurunum svona: 

Mér finnst það bara vera fólk sem ... tekur af skarið og er tilbúið að prófa og er tilbúið að þróa 

... Og svo er aftur hinn hópurinn sem kannski svona situr svolítið og bíður eftir því hvað þeim 

er sagt hvað það eigi nákvæmlega að gera og gerir kannski ekki verkin að sínu ... ef eitthvað 

kemur upp á í því sem þeir eru að gera þá er það alltaf einhverjum öðrum að kenna en þeim 

sjálfum ... og eru ekki tilbúnir ... að verja það ... af því það er frá einhverjum öðrum komið 

heldur en þeim sjálfum. En forystukennararnir þeir gera það, þeir geta varið það af því að þeir 

eiga hlut að máli og eiga eitthvað í verkefninu og hugsa þannig. 

Bára telur að hún sé oft í forystu, m.a. í kennslustundum og í félagsstarfi með kennurunum. 

Segir hún að innan teymisins sem hún er í hafi forystuna oft borið á góma. Hún segir að þær 

séu „allar stundum í forystu í þessu teymi, við ... erum mjög góðar hvað það varðar. Við 

tökum allar einhvern tímann af skarið með eitthvað og við erum ... mjög meðvitaðar um það 

að skipta ábyrgðinni.“ Sóley talar um að hún sýni gjarnan frumkvæði og finnst mikilvægt að 

gera það. Segir hún kennara „geta sýnt forystu með því að vera hvetjandi, áhugavekjandi ... 

jákvæða eða taka vel í, ekki ... „úffa“ ef það er aukafundur ... vera virkir leiðtogar þannig ... 

vera í gegnum heilt fyrirmyndir allra ... bæði nemenda og innan hópsins.“ 

Sjá mátti í skólanum að nokkur hópur kennara sýndi gjarnan frumkvæði að ýmsu sem 

snerti skólastarfið. Þeir fóru að fyrra bragði til skólastjóra með hugmyndir að samræmdu 
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verklagi t.d. í kringum viðbrögð skólans barnaverndarmálum. Einn kennari setti upp 

tálgunaraðstöðu í horni skólastofunnar í tilraun til að koma betur til móts við þarfir nemenda. 

Annar bað um aukafund til að ræða frekar ástæður uppsagna í kjölfar niðurskurðar vegna þess 

að hún áleit það betra fyrir samskiptin í skólanum. Eins voru nokkuð margir kennarar öflugir í 

bekkjarstarfi sínu og vakandi. Hins vegar var nokkur hópur fólks sem hafði sig lítið í frammi 

og virtist ekki leggja margt til málanna þótt ekki sé hægt að leggja mat á það í þessari 

rannsókn hvort það eigi einnig við í kennslustundum.  

4.3.5 Þróunarvinna sem á undir högg að sækja 

Í máli skólastjórnenda og kennara kemur fram að þau vinnubrögð sem reynt var að koma á í 

tengslum við skólaþróunarverkefni hafi sum hver ekki náð að festa rætur eða ekki náð 

almennri útbreiðslu. Það sem kemur helst til tals að hafi fjarað undan eru vinnubrögð tengd 

Skógarskólaverkefninu sem samkvæmt Aldísi hafa ekki orðið eins útbreidd og fléttuð inn í 

daglega kennslu og hún vildi sjá. Aldís segir að hún sé ekki búin að gefa það upp á bátinn að 

það gerist en segist jafnframt ekki sjá í augnablikinu hvar hún ætti að finna tíma til þess að 

fylgja því betur eftir þar sem mikill tími hennar fari t.d. í umsjón með Byrjendalæsi. Hún segir 

að það sé helst á yngsta stigi sem áhrifa Skógarskólaverkefnisins gæti en þar hafi verið farin 

sú leið að festa útikennslu inn á stundaskrá. Aldís segir að kennarar í bóklegri 

faggreinakennslu séu tregir til að taka upp þessa starfshætti og í sama streng tekur Dísa sem 

einnig viðurkennir að útikennslan hafi ekki heillað hana.  

Fanney telur að skólinn hafi hugsanlega færst of mikið í fang í allri þeirri þróunarvinnu 

sem unnin hefur verið að og nefnir, auk Skógarskólaverkefnisins, nokkra þætti sem miður 

hefur gengið að festa í sessi. Sem dæmi hafi upphaflega hugmyndin um umhverfishópinn 

verið sú að stefna að umhverfisvænum skóla. Hugmyndin hafi þó „runnið út í sandinn“ og nú 

í vetur sé jafnvel hætt að flokka sorpið í skólastofunum sem hefði þó verið gert fram að þessu. 

Hjá nokkrum kennurum sem og skólastjórnendum koma jafnframt fram áhyggjur af því að eitt 

og annað sem lærst hafi, t.d. í kringum Fjölbreytt námsmat, Fjölmenningarlega kennsluhætti 

eða önnur smærri verkefni, eigi á brattann að sækja. Í einn stað vegna þess að kennarar hætta 

og aðrir koma í staðinn sem ekki þekkja til þeirra vinnubragða sem lærst hafa og í annan stað 

vegna þess að einhverjir nái ekki að gera sér nýju aðferðirnar nógu tamar í starfi og fari smám 

saman í gamla farið aftur. Í þessu sambandi talar Aldís um mikilvægi þess að endurtaka og 

viðhalda þeim vinnubrögðum sem lærst hafa í gegnum þróunarstarfið og einstök 

þróunarverkefni og nefnir sérstaklega Fjölmenningarlega kennsluhætti sem henni finnst vera 

frekar að fjara undan. Sagði hún að það þyrfti „virkilega að halda á lofti og halda við það sem 
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maður vill sjá í starfi kennara.“ Það gerðu þau best „með því að gefast ekki upp og halda 

áfram að tala um hlutina og setja í samhengi það sem að kemur upp á og hvernig ... æskileg 

viðbrögð eru og ræða hlutina frekar opinskátt á fundum eða eftir því sem það er talið þjóna 

tilgangi. En stundum þarf náttúrulega að ræða einslega.“ Vettvangsnótur af kennarafundi 

varpa ljósi á þetta: 

Aldís segir að sig langi til að minna á fjölbreytta námsmatið og bendir kennurum á skýrsluna 

sem er á heimasíðunni þeirra um Fjölbreytt námsmat til að rifja upp og kynna sér það til þess 

að falla ekki í gamla farið og að fara að vera bara með hefðbundin skrifleg próf en markmiðið 

sé einmitt að minnka vægi slíkra prófa svo annað fái aukið vægi í skólastarfinu. Hún rifjar upp 

tilgang fjölbreytts námsmats sem eigi að hvetja nemendur til að vinna áfram og biður kennara 

um að velta fyrir sér hvernig þeir geti þá haft námsmatið þannig að því marki sé náð. Hún 

sýnir yfirlit og dæmi um námsmat sem hægt er að finna á samgögnum og minnir á það plagg. 

Aldís segir að hluti að því að viðhalda nýjum vinnubrögðum sé að ætlast til þess að 

kennarar tilgreini í kennsluáætlunum hvernig þeir flétti þau inn í kennsluna og festa ákveðna 

tíma inn á stundaskrá eins og hefur verið gert t.d. með samverustundir, bekkjarfundi í öllum 

skólanum og útikennslu í yngstu bekkjunum. Í máli Garðars kemur fram að reynt hafi verið að 

bregðast við þessu með því að staldra við og líta til baka og sjá má í skólaþróunaráætlun fyrir 

árið 2008 að lögð hefur verið áhersla á að viðhalda því sem lærst hefur. Segist hann halda að 

það sem síður hafi gengið eftir stafi af því að hann fylgdi því ekki nægjanlega eftir í eigin 

persónu en nú ætli hann að fara að leggja meiri áherslu á að fylgja allri þróunarvinnunni eftir 

til að tryggja festingu hennar í skólastarfinu. Einnig vonast hann til að með aðferðum 

gæðastjórnunarinnar náist betur að festa starfshættina í sessi.  

4.3.6 Annað starfsfólk en kennarar í skólaþróuninni 

Fljótlega eftir að Garðar kom til starfa við Gnaraskóla var komið á hálfsmánaðarlegum 

fundum skólastjóra og skólaliða og segja Garðar og Aldís að þeir hafi verið settir á til að auka 

upplýsingaflæði til skólaliðanna. Garðar segir líka að skólaliðar taki ekki mikinn þátt í 

almennum umræðum á stærri fundum og oft sé umræðan um aðra þætti en þá sem snúa að 

þeim þótt auðvitað snúi „öll nemendamál að þeim.“ Í máli Aldísar kemur fram að hún telur að 

skólaliðar eigi ekki sérstakt erindi inn á mánaðarlega fundi kennara á þeim forsendum að gæta 

þurfi trúnaðar um málefni nemenda. Garðar segir að á fundum með skólaliðum sé farið í það 

„hvernig við erum að takast á við það dagsdaglega, til hvaða aðgerða á að grípa.“ Í máli 

Garðars kemur fram, sem og í vettvangsnótum, að hann haldi einnig aukafundi með 

skólaliðum þegar þannig stendur á. 
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Á reglulegum fundum segja stjórnendur að stefnan og atriði tengd henni séu rædd og kynnt 

og að auki séu slík mál rædd á starfsmannafundum sem skólaliðar segja að þeir hafi farið að 

mæta á fyrir um fjórum árum og eru haldnir þrisvar á vetri. Í rýnihópaviðtali staðfesta 

skólaliðar að markvisst hafi verið rætt um stefnuna og þeir nefna sérstaklega dyggðirnar en 

segja minna rætt um þær á fundum með þeim síðustu tvö ár. Skólaliði sem er tiltölulega nýr í 

starfi segist ekki kannast við að þær séu mikið ræddar. 

Fram kemur hjá nokkrum kennurum að þeim finnst enn eima eftir af stéttaskiptingu og 

telja þeir það hugsanlega geta stafað af því að skólaliðar finni til minnimáttarkenndar 

gagnvart kennurum á grundvelli fagþekkingar þeirra og eins að einstaka kennari líti niður á 

skólaliðana á sömu forsendum. Telja sumir kennarar að rót vandans sé sú að nemendur beri 

ekki næga virðingu fyrir skólaliðum sem og að skólaliðar þyrftu að vera færari í samskiptum 

við börnin. Nokkrum viðmælendum, bæði stjórnendum og kennurum, finnst sumir 

skólaliðarnir eiga það til að gleyma sér hvað varðar framkomu við nemendur og nokkuð beri á 

árekstrum milli skólaliða og nemenda. Garðar segir það einnig eiga við milli skólaliða og 

kennara og einstaka skólaliði eigi það til að setja út á störf kennara á opinskáan hátt. Fanney 

telur að viðhorf skólaliða til óhefðbundins skólastarfs, eins og að rækta kartöflur í gluggum 

skólastofunnar eða að flokka sorp, sé neikvætt. Hún sagðist vilja að skólastjórnendur tækju 

slíkt fastari tökum og taldi jafnvel að viðhorf skólaliðanna ætti sinn þátt í því að þær 

hugmyndir sem uppi voru í því að stefna að bættri umhverfismenningu innan skólans hafi 

runnið út í sandinn. Bára segir að sér finnist samskipti skólaliða við börn jafn misjöfn og 

kennara og finnst það ekki snúa að hópunum sem slíkum heldur einstaklingum. Hún segir 

einstaklinga í báðum hópunum mistæka í samskiptum við nemendur. Bára setur 

spurningarmerki við það hversu sjaldan skólaliðar eru á fundum með kennurum og telur að 

það gæti haft áhrif á stöðu og framkomu skólaliða sem og á upplýsingaflæði til þeirra.  

Í spurningakönnun til foreldra nefna tveir foreldrar það að þeim finnist örla á 

stéttaskiptingu við skólann og annar nefnir skólaliðana í því sambandi og finnst þeir stundum 

ekki fylgja skólastefnunni nægilega eftir í starfi sínu. Í rýnihópaviðtali við nemendur kemur 

fram að þeir eigi ekki mikil samskipti við skólaliða en telja sig bera virðingu fyrir þeim jafnt 

sem öðrum. Af máli stjórnenda má ráða að oft hafi í gegnum tíðina orðið árekstrar milli 

skólaliðanna sjálfra sem erfitt hafi verið að leysa þrátt fyrir að unnið hafi verið markvisst með 

það og utanaðkomandi aðstoð fengin í því skyni að bæta samskiptin þeirra í milli. Einnig 

nefna stjórnendur að nokkuð hafi þurft að vinna með samskipti skólaliða og nemenda í 

gegnum tíðina. 
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Aldís segir að yfirleitt sé gert ráð fyrir u.þ.b. hálfum degi á ári í endurmenntun skólaliða og 

þá oftast á haustdögum. Hún nefnir skyndihjálparnámskeið og samskiptanámskeið sem dæmi 

um slíka endurmenntun, sem og leikjanámskeið sem allir starfsmenn tóku þátt í. Að öðru leyti 

sjái trúnaðarmaður skólaliða um að kynna fyrir þeim námskeið sem eru í boði á vegum t.d. 

stéttarfélaga. Aldís segir að þegar komið hafi upp að skólaliðar vildu fara á námskeið að degi 

til hafi það verið leyst. Í rýnihópaviðtali við skólaliða kemur fram að þeir vildu gjarnan fá 

meiri endurmenntun og nefndu þá sérstaklega endurmenntun sem varðaði samskipti við börn. 

Hins vegar má á skólaliðunum heyra að þeim finnst þeir ekki sitja við sama borð og kennarar 

þegar kemur að endurmenntun. Þeir tala um að það sé enginn til að leysa þá af eins og 

kennarana ef þeir vilja fara á námskeið að degi til en segjast jafnframt ekki hafa farið fram á 

það. Þeir telja það ekki hvetjandi fyrir sig að fara á námskeið þar sem launin hækki ekki við 

það. Þeir virðast þó nýta sér það því í óformlegum samtölum við þá kom í ljós að að minnsta 

kosti tveir þeirra höfðu verið eða voru á kvöldnámskeiðum, meðal annars í ensku.  

Vettvangsathuganir sýndu að skólaliðar virtust hafa yfirsýn yfir það sem í gangi var í 

skólanum og fylgjast vel með nemendum og láta sér annt um þá. Nokkuð misjafnt virtist vera 

hversu mikið frumkvæði skólaliðarnir höfðu og virtist sem tveir þeirra væru helstu talsmenn 

hópsins. Þeir hikuðu ekki við að gera athugasemdir við aðbúnað nemenda, framkomu eða 

annað slíkt og tilkynntu það þá einhverjum stjórnanda. Í vettvangsnótum má sjá að skólaliðar 

sinntu nemendum í frímínútum og aðstoðuðu þá yngri nemendur við að fara út og fleira í 

þeim dúr. Skólaliðar voru oftar en ekki alvarlegir í kringum nemendur. Þeir virtust reyna að 

eiga sem minnst samskipti við unglingana og trufla þá sem minnst, sem er í samræmi við orð 

nemenda í rýnihópaviðtalinu sem sögðust hafa lítil samskipti við skólaliða. Misjafnt var 

hversu mikið skólaliðar skiptu sér af nemendum eða hversu mikið þeir gáfu af sér til nemenda 

og í vettvangsnótum má sjá tvö dæmi um að einn skólaliðanna virkaði fjarlægur gagnvart 

nemendum og hafði lítil samskipti við þá í frímínútum. Í einu tilviki talaði skólaliði 

höstuglega til nemanda. Viðbrögð frá umhverfinu komu strax í ljós og einhverjir starfsmenn 

nefndu þetta atvik við Garðar. Í kjölfarið bað Garðar nemandann afsökunar og ræddi 

jafnframt við viðkomandi starfsmann. 

Það kemur fram hjá stjórnendum að þeir vilja gjarnan sjá meira frumkvæði meðal 

skólaliðanna en meðal þeirra væri þó einn sem væri í forsvari fyrir þeim og sýndi helst 

frumkvæði. Dísa segir að hún vilji gjarnan sjá meira frumkvæði af hálfu skólaliðanna, til 

dæmis í málefnum sem snerta þeirra svið því oft væru það skólaliðarnir sjálfir sem hefðu 

mesta reynslu og vit á málefninu en vildu helst að ákvarðanir kæmu frá stjórnendum og tækju 

lítið af skarið.  
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Við skólann eru nokkrar starfsstéttir einyrkja og voru þar á meðal iðjuþjálfi og ritari sem 

eru mjög sjálfstæðir í sinni vinnu og veita forystu í ýmsum málum. Fram kemur hjá 

stjórnendum að þeir líta á þá sem öfluga forystumenn og greinilegt er að virðing er borin fyrir 

skoðunum þeirra og starfsháttum bæði meðal stjórnenda og annarra starfsmanna og hefur 

verksvið þeirra stækkað jafnt og þétt í samræmi við það. 

4.3.7 Foreldrar í skólaþróuninni 

Markvisst hefur verið unnið að því að bæta og samræma foreldrastarf í skólanum á þeim tíma 

sem rannsóknin nær til. Áhersla hefur verið lögð á mikilvægi upplýsingagjafar og góðra og 

tíðra samskipta við foreldra og er mikill samhljómur í máli kennara og stjórnenda um þetta. 

Mikið er lagt upp úr því að bjóða foreldra velkomna í skólann sem og að fjölga komum þeirra 

þangað. Breyting hefur verið gerð á námsefniskynningum og bekkjum sem í eru starfandi 

EMK teymi kennara fara svokallaðar áformsmöppur reglulega milli heimila og skóla þar sem 

foreldrar geta fylgst nokkuð nákvæmlega með námi barna sinna. Gátlistar eða önnur matsblöð 

eru sendir heim til foreldra fyrir foreldraviðtöl og viðtalstímar í foreldraviðtölum hafa verið 

lengdir, þeim fjölgað og fjölbreytnin aukin. Skólinn er með virka heimasíðu þar sem reynt er 

að setja inn nýjar fréttir tvisvar í viku. Fréttabréf fer heim til nemenda mánaðarlega. Þar, segir 

Garðar,  

erum [við] alltaf með skólasýnina okkar, við erum alltaf með tilvitnanir og við erum alltaf með 

... ákveðna umfjöllun sem tengist svona þessu farsæla, dyggðunum, það að vilja vel, færa mál 

til betri vegar, þ.e.a.s. við reynum að hafa yfirbragðið með þeim hætti. 

Aldís og Garðar leggja bæði mikla áherslu á gott samstarf við foreldra og Aldís telur það 

skipta „gríðarlega miklu máli að halda fólki upplýstu um það hvað er að gerast í skólanum og 

svona í stórum dráttum, bjóða fólki að koma og taka þátt og fylgjast með.“ Hún telur að „þótt 

fólk kannski taki í raun og veru ekki mikinn þátt þá [sé] það þakklátt yfir að fá tækifæri til að 

fylgjast með.“ 

Bæði kennarar og stjórnendur telja viðhorf fólks til skólans mjög jákvætt. Stjórnendur og 

kennarar eru á því að viðleitni skólans til aukins samstarfs við foreldra hafi haft jákvæð áhrif á 

skólastarfið. Dísa telur að foreldrar „séu jákvæðari gagnvart skólanum og taki þar af leiðandi 

meiri þátt bara svona í náminu og hafi bara meiri innsýn inn í skólastarfið heldur en var. 

Koma oftar í skólann.“ Undir það tekur Sóley sem segir að „alla vega [komi] fólk mjög oft á 

samverustundir hjá yngri krökkunum og [sæki] almennt vel það sem að verið er að bjóða upp 

á af samkomum.“ Báru finnst „foreldrar vera yfirleitt mjög jákvæðir ... við erum að reyna að 
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gera okkar besta með börnin þeirra og þeir eru að reyna ... að gera það sem að við ætlumst til 

af þeim.“  

Garðar segir foreldra fyrst og fremst hafa samband við sig með athugasemdir við 

framkomu nemenda eða framkomu og vinnubrögð starfsfólks eins og orðalag bréfa sem 

kennarar senda frá sér, og athugasemdir við prófúrlausnir og líka til að biðja um einhver 

úrræði. Vettvangsathuganir staðfestu frásögn Garðars en foreldrar höfðu samband í tölvupósti 

eða komu á staðinn með margs konar athugasemdir eins og við aðgerðir einstakra kennara eða 

skólans gagnvart einstaka nemendum, við skólaaksturinn þegar eitthvað kom upp á og annað 

slíkt. Foreldrar komu samt einnig í skólann til að fylgjast með samveru eða viðburðum sem 

þeim var boðið á og nokkrir foreldrar lýstu yfir ánægju sinni með skólann og starfsfólk í 

þessum heimsóknum í óformlegum samtölum.  

Kennarar telja að foreldrar séu duglegri nú en áður að hafa samband og telja það fyrst og 

fremst tengjast aukinni tölvupóstnotkun. Bára lýsir því þannig að það séu  

meiri svona tölvusamskipti og við fáum miklu meira af svona daglegum pósti; hann kom 

svona heim úr skólanum og eitthvað og hvað kom upp á? eða bara jákvætt; hann kom glaður 

heim og sagði þetta eða eitthvað svona, sem að foreldrarnir geta bara kommenterað á strax og 

börnin komu heim en ... maður fékk kannski aldrei að vita áður.  

Fram kemur hjá Garðari að foreldrafélagið skipuleggi fyrirlestra fyrir foreldra u.þ.b. einu 

sinni á vetri og sé með starf tengt bekkjarfulltrúunum en „þeir koma ekki hingað inn [í 

skólann] í raun og veru ... Það er engin svoleiðis tenging“ til dæmis við nám nemendanna.  

Foreldrar kjósa sér tvo bekkjarfulltrúa í hverjum bekk sem síðan eru í forsvari fyrir foreldra 

í sambandi við að skipuleggja uppákomur fyrir nemendur. Flestar slíkar uppákomur sem 

bekkjarfulltrúar standa fyrir koma ekki til kasta kennaranna. Bára segir fyrirkomulagið hugsað 

„sem bara þeirra en þeim er sjálfsagt að fá aðstoð hjá okkur.“ Báru finnst miður að „oft vitum 

við ekki einu sinni af því að það er eitthvað um að vera ... mér finnst að kennurum ætti að 

vera að boðið að koma ef þeir vildu.“ Þetta virðist vera misjafnt eftir bekkjum eða kennurum. 

Sóley segir að hún reyni að mæta á uppákomur sem bekkjarfulltrúarnir standi fyrir. Það sé þó 

ekki skylda hennar eða hún fái það sérstaklega greitt heldur finnst henni hún með því styrkja 

sambandið við foreldra og nemendur og í skólanum sé stefnt að persónulegum samskiptum 

við foreldra. 

Garðar segir að komið hafi frá skólanum tilmæli til foreldra um að viðburðir á þeirra 

vegum séu mánaðarlega og það sé yfirlýst stefna foreldrafélagsins að fara eftir því en hann 

segir jafnframt það markmið náist þó ekki alltaf. Dísa segir það fara eftir því hversu öflugur 

foreldrahópurinn er og hversu öflugir bekkjarfulltrúarnir eru en það sé mjög misjafnt milli 
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bekkja og jafnvel milli ára hversu mikið sé gert. Hún segir að stundum myndist „mikil 

samheldni milli hópsins og það er oft verið að hittast og eitthvað að gera en á meðan að í 

öðrum bekkjum þá gerist kannski eitthvað lítið.“ Hún segist ekki finna að á þessu hafi orðið 

breytingar og í sama streng taka aðrir kennarar og Aldís sem segir jafnframt nokkuð um 

foreldra „sem koma með ábendingar jafnvel bæði til kennara og okkar og finnst að þarna væri 

nú eitthvað sem væri gaman að gera eða hægt að gera öðruvísi eða betra að gera á annan hátt“ 

en segir enn fremur að sér finnist „alltaf hafa verið foreldrar sem að eru svona.“  

Stjórnendur og kennarar vildu sjá meira og virkara samstarf við foreldra og aukið 

frumkvæði af hálfu foreldrafélagsins og Fanney segir kennara verða lítið varir við starf 

foreldrafélagsins. Dísa segist gjarnan vilja sjá jafnari forystu foreldra milli bekkja. Garðari 

finnst forysta foreldra verða  

veikari með árunum ... Ég held að foreldrar séu farnir að treysta skólanum svo mikið og svo 

vel að þeir eru eiginlega hættir ... að fylgjast ... nógu vel með. Þetta er eiginlega komið í allt of 

mikinn ... þægindagír.  

Garðar segist vilja sjá það þannig í framtíðinni „að forysta foreldra uppfylli þá skyldu að 

gæta hagsmuna nemenda. Og vera bara vel vakandi fyrir því að hér sé framúrskarandi 

menntun í boði og við séum að starfa sko almennilega.“ Garðar segist hafa nefnt það við 

foreldrafélagið að hann sé tilbúinn að koma inn á fundi og ræða málefni eftir því sem það óski 

en segist síður vilja stjórna því hvaða málefni eru tekin þar fyrir og segist í því sambandi nú 

þegar stýra nógu þótt stundum sé það óbeint eins og með því að koma með tillögur að 

verklagsreglum sem síðan séu notaðar. 

Langflestir foreldrar sem svara spurningakönnuninni segjast vera ánægðir með 

skólaþróunina og nefna skýra skólasýn, mannúðarstefnu sem felist í jákvæðni, hlýju og 

miklum umræðum um það góða og samverustundir. Einnig tala foreldrar um að þeir séu 

ánægðir með þann metnað sem ríkir í skólanum og þá áherslu sem hefur verið á nám nemenda 

og einstaklingsmiðun og finnst það skila sér til nemenda. Nokkrir taka fram að sú alhliða 

þróun sem átt hafi sér stað vinni saman og geri skólann góðan. Þó eru einnig uppi fámennar 

raddir foreldra sem finnst stefnunni ekki vera fylgt nægilega eftir og skólinn hafa dalað 

undanfarið. Foreldrar sjá eftir sem áður almennt fyrir sér að skólinn haldi áfram að þróast á 

þann jákvæða hátt sem hann hefur gert.  

Foreldrar eru langflestir mjög ánægðir með samstarf foreldra og skóla og nokkuð margir 

telja það fínt eins og það er. Allmargir taka fram að það hafi aukist og batnað síðustu ár og 

einhverjir þeirra sem reynsluna hafa segja það hafa batnað í tíð núverandi skólastjóra. 

Samstarfinu er lýst sem góðu, jákvæðu, metnaðarfullu, rólegu og traustu og nokkrir taka fram 
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að gott aðgengi sé að kennurum og stjórnendum. Nokkrir foreldrar nefna að þeir vildu sjá 

meira samstarf. Einir fjórir telja að upplýsingar frá skólanum þyrftu að vera meiri og tveir 

þeirra vilja sjá Mentor
2
 notað til upplýsingagjafar. Einn tekur sem dæmi nýlegar uppsagnir og 

niðurfellingu dansnámskeiðs og telur miður að foreldrar hafi heyrt af þessum aðgerðum úti í 

bæ áður en upplýsingar komu frá skólanum. Það sama foreldri segir hafa komið fyrir að ekki 

hafi verið látið vita heim þegar barn þess hafi lent í útistöðum við önnur börn en heyrt af því í 

gegnum aðra foreldra. Þrír vildu að foreldrar sýndu meira frumkvæði í skólastarfinu. 

4.3.8 Nemendur í skólaþróuninni 

Allir starfsmenn skólans sem rætt var við eru á því að í skólanum sé unnið gott starf í þágu 

nemenda og að þeir séu í fyrirrúmi. Eru starfsmennirnir sammála um að þar sé um framfarir 

að ræða. Fanneyju „finnst nemandinn vera hér í fyrirrúmi“ og „að heilt yfir sé reynt að halda 

utan um einstaklinginn eins og mögulegt er.“ Sóley telur „ekki mikil áhöld um það“ að 

„skólinn almennt“ standi sig vel gagnvart nemendum. Hérna er „hlustað á nemendur, með 

virkri hlustun, það eru [teknar] lýðræðislegar ákvarðanir, það eru samverustundir þar sem þau 

fá að koma með sínar skoðanir og ... það er bara stefna sem er virk.“ Báru „finnst hafa orðið 

framfarir“ á því hvernig skólinn stendur sig gagnvart nemendum „vegna þess að við erum 

alltaf að ræða þetta á kennarafundum og fundum“ en það sé þó „mjög mismunandi eftir því 

hverjir eru að stjórnast í kringum þau ... Ég held að við séum öll að reyna okkar besta. Við 

bara erum misjafnlega í stakk búin undir það.“ 

 Nokkur samhljómur er meðal viðmælenda um hvernig nemendur þeir vilja að skólinn ali 

upp og kemur í ljós að flestir viðmælendur leggja mikla áherslu á að nemendur séu í 

skólanum fyrir sjálfa sig og geri sér grein fyrir að þeir beri ábyrgð á sér og námi sínu sjálfir. 

Þetta nefna Aldís, Sóley, Dísa og Bára allar. Jafnframt telja þær mikilvægt að nemendur eigi 

auðvelt með að vinna saman. Orð Sóleyjar eru dæmigerð fyrir viðmælendur en hún segist 

vilja sjá „ábyrga nemendur ... sem að geta unnið saman og sýnt frumkvæði og starfað í 

góðvild og heiðarleika og geta borið ábyrgð á eigin námi.“ Um það hvernig stuðlað er að því 

að efla nemendur segir Dísa: 

Ætli það séu ekki bara þessar miklu samræður sem fara á milli nemenda og kennara. Og reyna 

að höfða til þeirra á jákvæðu nótunum. Og mér finnst mjög gott sko líka hvernig ... er farið inn 

í mál hérna og svona ... Það er rosa lítið um svona einhvern veginn skammir og svona. Það er 

alltaf verið að reyna að leita leiða til þess ... að ... efla þetta jákvæða og ... finna leiðir til þess 

                                                           
2
 Mentor.is er heildstætt upplýsingakerfi sem notað er í flestum grunnskólum á landinu. Innan kerfisins má 

halda  utan um stundatöflur og launamál, skrá ástundun, vinna einkunnir og skipuleggja einstaklingsmiðað nám. 
Kerfið býður upp á aðgang foreldra að upplýsingum tengdum viðkomandi barni ásamt því að auka 
upplýsingaflæði innan skólans og til sveitarfélaga (Mentor ehf., 1990). 
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að bæta sig og svona ... hvort sem við náum því hérna ... í grunnskólanum að ... [þau] taki 

einhverja ákvörðun þá sko held ég alla vega að það flýti fyrir því að þau séu alla vegna 

meðvitaðri um það þá þegar þau koma héðan.  

Sóley ræðir einna ítarlegast um námslegu þættina af viðmælendum og segist, auk jákvæðra 

markvissra umræðna, reyna að vera með samvinnuverkefni til að stuðla að samvinnu og því 

að nemendur taki ábyrgð á námi sínu, með því t.d. að láta þá skrifa niður heimavinnu og 

ætlast til þess að þeir geri grein fyrir ástæðum þess, skili þeir heimavinnu ekki á réttum tíma. 

Stjórnendur og kennarar eru sammála um, og undir það taka skólaliðar, að breyting hafi 

orðið á nemendum til góðs þannig að yfirbragð hópsins í heild sé betra. Það virðist þó vera 

sem viðmælendur eigi erfitt með að koma orðum að því hvað, nákvæmlega, hafi breyst. 

Langflestir eru þó á því að nemendur séu mun sjóaðri í að koma fram og almennt færari í að 

taka þátt í umræðum en áður. Dísa talar um að sér finnist „krakkarnir bara svona almennt ... 

opnari og vanari því að koma fram og tjá sig um ýmis málefni ... þau eru vanari því að tala 

saman um ýmis mál bæði þægileg og óþægileg þannig ... tjáningin er kannski öðruvísi.“ Fram 

kemur einnig hjá bæði stjórnendum og kennurum að þeim finnist nemendur sýna frumkvæði 

og bæði Aldís og Bára eru á því að hvað það varðar sjái þær miklar framfarir. Aldís segir um 

forystu nemenda: 

Mér finnst nemendur séu tilbúnari og geri meira að eigin frumkvæði í t.d. svona málum. Við 

náttúrulega ræðum svo oft við þau á samverustundum um samskipti og allt þetta, að ég held að 

þeir verði flestir mjög meðvitaðir um hvenær hlutirnir eru ekki í lagi og þeir geti gert eitthvað 

sjálfir og þeir stinga þá upp á því ... Til dæmis þegar það koma hér nemendur og banka á 

dyrnar og segja: „Það er nú bara allt í óreiðu út í frímínútum í einhverjum tilteknum leik og 

alltaf koma upp einhver vandræði og við þurfum bara að gera eitthvað í þessu,“ og þegar ég 

spyr; „og hvað dettur ykkur í hug?“ „Ja, við þurfum bara að semja reglur og bara fá saman 

þessa sem eru alltaf að berjast um völdin ... til að koma saman og setja reglur og ræða um það 

í bekkjunum og fá þær samþykktar“ og mér finnst það vera forysta. Það gerist oft og tíðum. 

Báru finnst hún sjá miklar jákvæðar breytingar á frumkvæði og ábyrgð nemenda á námi 

sínu:  

Já, þar sé ég mikla breytingu. Sérstaklega með þessa teymisvinnu. Ég sé mjög mikla breytingu 

á t.d. krökkunum í [bekknum mínum] ... sem eru búin að vera í þessu teymi í þrjú ár, bara frá 

fyrsta árinu og núna ... og svo á ég eina stelpu ... sem er búin að vera í þessu í þrjú ár og það er 

rosalega mikil breyting. Bara með það, með þessum áformstímum og að halda utan um sitt og 

að vera alltaf með fyrir framan sig allt sem hún á að klára yfir veturinn og svo bara áttu að 

krossa við, þetta er bara ekkert smá hvetjandi. Og það er setið við ef að krossarnir eru ekki 

komnir nógu langt og það er virkilega reynt að vinna að því. 

Kennarar og einnig Dísa telja að einkunnir nemenda á samræmdum prófum hafi lítið sem 

ekkert hækkað á þessum árum. Fanney segir námslegan árangur á samræmdum prófum vera 

„mjög mismunandi og sveiflast.“ Samkvæmt Dísu hafa einkunnir „ekkert verið að taka 
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neinum stökkbreytingum ... Kannski eru þær eitthvað smávegis að fara upp en ... þetta er 

ekkert heljarstökk sko sem við höfum farið þar.“ Garðar segir hins vegar að einkunnir á 

samræmdum prófum í 10. bekk hafi hækkað nokkur undanfarin ár en gefur annars lítið út á 

það. Tölulegar upplýsingar um niðurstöður samræmdra prófa staðfesta að einkunnir nemenda 

í 10. bekk hafa frekar farið hækkandi þótt ekki sé um miklar meðaltalsframfarir að ræða. Í 

sjálfsmatsskýrslu skólans fyrir veturinn 2004–2005, þar sem framfarir milli 4. og 7. bekkjar 

eru skoðaðar, kemur fram að í íslensku fer slökustu og sterkustu nemendum aftur en 

miðlungsnemendurnir fylgja eðlilegri framfaralínu. Í stærðfræði fer slakari nemendum meira 

aftur en meðaltalinu en sterkari nemendum fer meira fram. Sjálfsmatsskýrsla fyrir árið 2006–

2007 segir að árangur 10. bekkjar sé svipaður í stærðfræði og þegar sömu nemendur voru í 7. 

og 4. bekk en heldur lakari í íslensku. Nokkuð er um að nemendur skólans séu í fjarnámi í 

áföngum í framhaldsskóla eða fari ári fyrr í menntaskóla og í sjálfsmatsskýrslu skólans fyrir 

veturinn 2006–2007 kemur fram að eins og á árinu á undan hafi sterkir nemendur farið beint í 

framhaldsnám eftir 9. bekk.  

Dísa segist hafa heyrt það frá framhaldsskólakennurum að þeir krakkar úr Gnaraskóla sem 

fari í framhaldsskóla eftir 9. bekk standi sig vel miðað við aðra nemendur. Hún telur ástæðu 

þess vera þá „að við erum með bara svo sterka krakka sko félagslega líka ... það bætir upp ... 

þeir koma svo öflug líka svona já, félagslega, af því að það skiptir náttúrulega alveg 

gríðarlegu máli þarna.“ Nemendur í rýnihópaviðtali hafa þetta um framhaldsnám að segja: 

Það er alltaf verið að undirbúa okkur fyrir framhaldsnám og segja okkur hvernig þetta er þarna 

og við þurfum að geta gert þetta áður en við komum, það er alltaf verið að reyna að gera 

stökkið minna ...Við ætlum í framhaldsnám, ég veit ekki um neinn sem ekki ætlar.  

Nemendur í rýnihópaviðtalinu eru jákvæðir gagnvart öllu því starfi sem fram fer í 

skólanum og gagnvart öllu starfsfólki. Í rýnihópaviðtalinu féll ekki eitt styggðaryrði um 

nokkuð sem gert er í skólanum heldur hrósa nemendur óspart því starfi sem unnið er og eru 

meðvitaðir um að það er í þeirra þágu. Nemendur eru ófeimnir við að vegsama kennarana, 

skólastjórann og skólann almennt. Þeir segja að þetta sé góður skóli og þau séu „alin upp við 

metnað og að við eigum að standa okkur vel, ekki mikið um eitthvað rugl, við komum í 

skólann til að læra.“ Þau telja náið samband milli nemenda og kennara og litið sé á þá sem 

jafningja. Þeir sem hafa viðmið frá öðrum skólum bera þessum betri sögu og nefna betra 

félagslíf og betra samband við kennara sem dæmi. Þau segja „mjög gott að sækja nám hérna, 

virkilega góðir kennarar hérna sem láta mann alveg skilja um hvað þú ert að læra. Þess vegna 

nær maður alveg að halda utan um allt sem maður er að læra ... gert það besta fyrir okkur.“ 

Nemendur segjast verða varir við þróunina í skólanum og að stöðugt sé verið að reyna að 
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bæta skólastarfið „bæði til þess að gera gott fyrir okkur og yngri nemendur sem eru að byrja í 

skólanum.“ Krakkarnir líta á það sem sjálfsagt mál að taka þátt í viðburðum við skólann og 

nefnir einn þeirra árshátíðina sem dæmi og segir að þótt ekki sé skylda að vera með séu flestir 

það og taki vel í það séu þeir beðnir um að aðstoða með eitthvað. Einnig er sérstakt hvað þau 

eiga auðvelt með að orða skoðanir sínar. Vettvangsathuganir í skólanum sýna að nemendur í 

skólanum eru almennt kurteisir, upplitsdjarfir, frjálslegir í framkomu og veigra sér ekki við 

því að svara spurningum og svörin iðulega málefnaleg.  

4.3.9 Samantekt 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður kaflans um skólaþróunina dregnar saman. 

 Skólaþróun hefur verið stöðug í formi þróunarvinnu og í samræmi við skólastefnuna. 

Endurmenntun og þróunarvinna hafa haldist í hendur og farið er fram á þátttöku allra 

kennara. Oftast hafa utanaðkomandi leiðbeinendur verið fengnir að þróunarvinnunni 

ásamt því að myndaðir hafa verið stýrihópar innan skólans til að þróa og halda utan 

um hana.  

 Kennarar upplifa mikla starfsþróun og nýbreytni í kennsluháttum og tala um að þeir 

hafi ílengst í skólanum vegna þess hversu gefandi starfið er. Skólastjórnendur telja 

mikla starfsþróun hafa átt sér stað meðal kennara en finnst hún enn of misjöfn. 

 Kennarar og stjórnendur eru sammála um að þróunarvinna hafi aukið faglegar 

umræður meðal starfsfólks, sérstaklega teymisvinnan, og Garðar sér fyrir sér að í 

náinni framtíð verði teymisvinna kennara skilyrði í skólastarfinu. 

 Kennarar vilja halda áfram að vinna í samræmi við starfshætti EMK og reyna að finna 

leið til að halda þeim áfram þrátt fyrir breyttar forsendur í fjármálum. 

 Kennarar og stjórnendur telja að í skólanum séu kennarar sem veita forystu í 

meirihluta. Vettvangsathuganir benda sömuleiðis til þess en gefa einnig vísbendingu 

um minni forystu einstakra kennara. Stjórnendur vildu sjá fleiri kennara taka forystu í 

starfi.Ýmislegt er gert í skólanum til að ýta undir slíkt þó ekki sé til áætlun um það. 

 Flest þróunarverkefni hafa náð að festast í sessi en þó kemur fram að það eigi ekki við 

um öll verkefnin. 

 Stjórnendur reyna að viðhalda nýjum starfsháttum með því að halda þeim á lofti, 

minna kennara á, festa tíma á stundaskrá og gera ráð fyrir þeim í kennsluáætlunum. 

Áform eru uppi um að stuðla enn frekar að því í gegnum gæðastjórnunarkerfi og 

eftirfylgni stjórnenda á teymisfundum með kennurum. 

 Endurmenntun skólaliða er mun minni en kennara og þeir hafa tekið lítinn þátt í 

þróunarvinnu. Þeir funda reglulega með stjórnendum þar sem farið er í starfstengd 

málefni og þeim leiðbeint um starfshætti, m.a. skólastefnuna. 

 Fram kemur viss togstreita milli kennara og skólaliða og jafnvel stjórnenda þar sem 

stjórnendum og kennurum finnst að skólaliðar þyrftu að sýna að jafnaði meiri færni í 

samskiptum. Stjórnendur vildu að skólaliðar sýndu meiri forystu. 

 Markvisst hefur verið unnið að bættum samskiptum við foreldra. Áhersla er á 

upplýsingagjöf, góð og tíð samskipti og tíðari heimsóknir foreldra í skólann. Foreldrar 

eru að jafnaði mjög ánægðir með skólastarfið. Starfsfólk er sammála um að samstarfið 

sé gott en vildu sjá meira og virkara samstarf við foreldra og meira frumkvæði af hálfu 

foreldrafélagsins.  
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 Kennarar eru sammála um að unnið sé að hag nemenda í skólanum og að skólinn 

standi sig vel gagnvart þeim. Þeir sjá miklar félagslegar framfarir hjá nemendum og 

aukið frumkvæði en minni námslegar framfarir, þótt þær virðist vera til staðar. 

 Nemendur eru mjög jákvæðir gagnvart stjórnendum, kennurum og skólastarfinu. Þeim 

finnst kennslan góð, að litið sé á þá sem jafningja og að unnið sé að þeirra hag í 

skólanum. 

4.5 Samantekt 

Í þessum kafla hafa niðurstöður rannsóknarinnar verið raktar í þremur undirköflum. Þeir eru 

1) saga skólastefnunnar, 2) stjórnunarhættir og starfsmenning og 3) skólaþróunin. Í lok hvers 

kafla eru niðurstöður teknar saman. Næsti kafli (5. kafli), þar sem umræður um niðurstöðurnar 

fara fram og dregnar eru ályktanir af þeim, hefst á yfirliti yfir niðurstöðurnar. Því er ítarlegri 

samantekt í lokin sleppt hér en látið nægja að vísa í fyrrnefnt yfirlit.  
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5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 

Í þessum kafla eru niðurstöður teknar saman og ályktanir dregnar af þeim. Kaflanum er skipt 

upp í þrjá meginkafla. Í fyrsta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar tengdar við 

undirspurningarnar. Í öðrum kafla er litið á það í hverju sú forystuhæfni felst sem byggð hefur 

verið upp í Gnaraskóla og hver þáttur mismunandi aðila innan skólasamfélagsins er í 

skólaþróuninni. Í þeirri greiningu eru niðurstöður bornar saman við kenningar og rannsóknir 

erlendra fræðimanna. Þriðji meginkafli er samantekt á niðurstöðum. 

5.1 Rannsóknarspurningar og samantekt á niðurstöðum 

Í niðurstöðum kemur fram að þegar núverandi skólastjóri tók við stjórn Gnaraskóla hafði 

skólinn gengið í gegnum miklar breytingar. Í dag kemur fram afgerandi almenn ánægja með 

skólastarfið meðal þátttakenda í rannsókninni, félagslegar framfarir nemenda eru greinilegar 

og vísbendingar um að námslegur árangur fari batnandi. Viðmælendur í rannsókninni eru 

sammála um að koma skólastjóra hafi markað tímamót í skólastarfinu með innleiðingu þeirrar 

skólastefnu sem nú er unnið eftir í skólanum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar ber 

hann mörg einkenni skólastjóra sem vinna á árangursríkan hátt að því að þróa forystuhæfni 

skóla. Hann fylgir ákveðnum gildum, býr yfir sýn og hugsjón á skólastarf og markmið hans 

eru skýr og hann vinnur samkvæmt þeim. Hann skynjar þarfir skólastarfsins og lagar áætlanir 

að aðstæðum, er fylginn sér og á auðvelt með að fá fólk til samstarfs. Forystuhegðun Garðars 

er rauður þráður í skólaþróun Gnaraskóla.  

Aðrir þættir sem gefa vísbendingar um forystuhæfni skólans og stuðlað hafa að skólaþróun 

felast meðal annars í samvinnu stjórnenda, starfsháttum sem komið hefur verið á og 

skipulagðri þróunarvinnu. Það hefur meðal annars leitt til starfsþróunar kennara, aukinnar 

forystu þeirra og þátttöku í ákvarðanatöku, teymisvinnu innan skólans, skipulagðrar 

ígrundunar og faglegrar umræðu, sem og vaxandi árangurs nemenda. Skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri eru iðin við að tileinka sér nýja þekkingu og vinna í samræmi við 

kenningar á því sviði. Þáttur þeirra í þróunarvinnu skólans er mikill, þau setja stefnuna en þó í 

samvinnu við kennara og gefa starfsfólki skýr viðmið um starfshætti og fylgja þeim eftir með 

leiðbeiningum og ráðgjöf. Þróunarvinna hefur verið stöðug í samræmi við skólastefnuna og 

hefur falið í sér þátttöku, nám og ígrundun allra kennara, þó í mismiklum mæli sé. Kennarar 

hafa eflst jafnt og þétt í starfi, sýna aukna forystu og eru ánægðir í starfi. Þeir eru jákvæðir 
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gagnvart því að vinna að skólaþróun, eru ánægðir með starfsþróun sína og nýbreytni í 

kennsluháttum og finnst gott að skólastjórnendur fylgist með starfsháttum þeirra.  

Lögð er áhersla á samvinnu og samræður í skólanum og skipulag skólastarfsins ýtir undir 

slík vinnubrögð bæði meðal nemenda og starfsfólks. Vinna í teymum er algeng í skólanum og 

leitað er eftir skoðunum nemenda og starfsfólks áður en farið er út í aðgerðir. Stjórnendur 

ígrunda starfshætti sína reglulega og nokkuð virðist vera um ígrundun meðal kennara í 

teymum og í tengslum við þróunarvinnu og kennsluáætlanir. Stefna stjórnenda er að efla enn 

frekar ígrundun í starfi hvers og eins.  

Starfsfólk skólans sem og foreldrar eru sammála um að nemendur sýni miklar félagslegar 

framfarir og vísbendingar eru um námslegar framfarir.  

Í niðurstöðum sést að mismunandi er eftir hópum og einstaklingum hversu mikill þáttur 

þeirra er í skólaþróuninni. Það kemur skýrt fram að skólastjóri var hugmyndasmiður 

skólastefnunnar og viðmælendur telja leiðtogahæfileika hans hafa gert það að verkum að 

stefnan náði almennri fótfestu sem og annað þróunarstarf í skólanum.  

Stjórnendum og kennurum ber saman um það að tillögur að þróunarvinnu komi frá 

skólastjórnendum og þeir leggi jafnframt línurnar um stefnumótun. Hins vegar finnst 

viðmælendum meðal kennara undantekningarlaust að þeir hafi verið virkir þátttakendur í 

skólaþróuninni frá upphafi. Umræður fóru fram á kennarafundum áður en ráðist var í 

verkefni, kennarar völdust í teymi þar sem nánari útfærsla á þróunarvinnu fór fram og þátttaka 

kennara í því að breyta starfsháttum í gegnum þróunarvinnu hefur verið almenn og krefjandi. 

Kennarar eru á því að mikilvægt sé að þeir veiti forystu og sýni frumkvæði í almennu starfi og 

þeir vilja ásamt stjórnendum sjá það gerast í auknum mæli en eru annars á því að þeir fái næg 

tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið. Skólastjóri sér fyrir sér að kennarar muni í auknum 

mæli vinna saman í teymum að ákvörðunum sem varða þeirra svið og að stjórnendur haldi 

áfram að fá þeirra sjónarhorn inn í stjórnunina eins og verið hefur.  

Sjá má að sumir starfsmenn aðrir en skólastjórnendur og kennarar taka virkan þátt í 

þróuninni. Má þar nefna iðjuþjálfa og ritara, sem sitja kennarafundi og taka þátt í umræðum. 

Af orðum kennara, skólastjórnenda og skólaliða sjálfra má sjá að skólaliðar hafa ekki verið 

mjög atkvæðamiklir í skólaþróuninni. Skólaliðar hafa ekki uppi mörg orð um eigin forystu en 

finnst þeir fá að koma sínum sjónarmiðum á framfæri þótt þeir vildu að meira tillit væri tekið 

til þeirra skoðana. Þeir segja sjálfir að þeir séu ekki hafðir með í ráðum heldur reyni þeir að 

framfylgja því sem þegar er ákveðið. Skólastjóri leiðbeindi skólaliðum við að tileinka sér 

viðhorf og starfshætti í samræmi við skólastefnuna á hálfsmánaðarlegum fundum. Þeir fundir 
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eru jafnframt vettvangur fyrir upplýsingaflæði til skólaliða og umræður um málefni tengd 

starfi þeirra. 

Niðurstöður gefa til kynna að samstarf við foreldra hafi tekið stakkaskiptum síðan 

skólastjóri tók við. Viðhorf foreldra gagnvart skólanum hefur breyst frá því að vera frekar 

neikvætt yfir í að vera mjög jákvætt. Samstarfið snýst fyrst og fremst um að halda foreldrum 

vel upplýstum um barn sitt og skólastarfið og samskiptum jákvæðum og fjölga komum 

foreldra í skólann. Starf foreldrafélagsins er hins vegar ekki sagt mjög öflugt og snýst fyrst og 

fremst um félagslega viðburði sem oftast eru hvorki tengdir starfi kennara né námi og 

kennslu. Skólastjóri vildi gjarnan að foreldrar sýndu meiri forystu í skólamálum og finnst hún 

sífellt verða minni eftir því sem skólastarfið verður styrkara. Foreldrar fengu kynningu á 

skólastefnunni en voru að öðru leyti ekki með í ráðum við mótun hennar og þeir hafa heldur 

ekki tekið beinan þátt í annarri þróunarvinnu í skólanum.  

Niðurstöður sýna að nemendur eru mjög ánægðir með skólann, kennsluna og samskipti sín 

við stjórnendur og starfsfólk. Þeim finnast samskipti í skólanum einkennast af virðingu og að 

hlustað sé eftir þeirra sjónarmiðum. Það er í samræmi við stefnu skólans og orð stjórnenda og 

kennara. Lögð er áhersla á að ala nemendur upp í lýðræðislegum vinnubrögðum þótt þeir taki 

síður beinan þátt í stefnumörkun í skólastarfinu.  

5.2 Forystuhæfni Gnaraskóla 

Í þessum kafla er fjallað um helstu einkenni forystu einstaklinga, forystuhæfni hópa innan 

skólasamfélagsins í Gnaraskóla sem og forystuhæfni skólans í heild. Kaflanum er skipt í sex 

undirkafla. Í fyrsta undirkafla er forystuhegðun skólastjóra greind meðal annars m.t.t. 

hugtakalíkan Sergiovanni (2009) um fimm forystuhlutverk skólastjóra og litið á þátt 

skólastjóra í skólaþróuninni. Í öðrum, þriðja, fjórða og fimmta undirkafla er sjónum beint að 

forystu og forystuhæfni kennara, annars starfsfólks en kennara, nemenda, foreldra og að litlu 

leyti sveitastjórnar og hún metin í þessari röð. Litið er á það hvaða áhrif mismunandi 

forystuhæfni þessara hópa hefur á skólaþróunina og hvernig hún hefur þróast í samræmi við 

áherslur stjórnenda. Í sjötta undirkafla er forystuhæfni skólans greind í samræmi við 

hugtakalíkan Lambert (2003a, 2006) á forystuhæfni fjögurra skólagerða (sjá töflu 2.2). Í 

sjöunda undirkafla er forystuhegðun skólastjórans skoðuð með tilliti til hugtakalíkans 

Lambert (2006, sjá töflu 2.1) og áhrifa forystuhegðunar hans á skólaþróunina. 
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5.2.1 Forystuhegðun skólastjórans 

Skólastjórinn er ótvíræður forystumaður í augum allra viðmælenda. Litið er á hann sem 

sterkan leiðtoga og höfuð skólans og mikilvægi forystu hans fyrir þróunarstarfið virðist 

ótvírætt. Þetta mikilvægi er í samræmi við fræðimenn sem segja engin dæmi um skóla sem ná 

raunverulegum og viðvarandi árangri án þess að skólastjórinn sé þar drifkrafturinn (Fullan, 

2007; Harris, 2008; Leithwood og félagar, 2004; Sergiovanni, 2009). 

Skólastjóri sem boðberi menningargilda 

Þegar skólastjóri hóf störf við skólann bjó hann þegar yfir hugsjón og eldmóði sem hann býr 

yfir enn í dag og er greinilegur þeim sem með honum starfa. Honum tókst strax í upphafi að 

fá nokkuð stóran hóp með sér í forystu fyrir skólastefnunni sem samanstóð af fólki sem 

Sergiovanni (2009) talar um sem fylgismenn hugmyndar eða málstaðar sem vann með honum 

að frekari þróun skólastefnunnar. Þetta samræmist áherslu Harris og Lambert (2003) á að 

þegar forystuhæfni skóla sé þróuð sé mikilvægt, sérstaklega í byrjun, að leita álits kennara og 

síðan gera breytingar í ljósi tillagna frá þeim, m.a. til þess að styrkja þá mynd kennaranna að 

þeir skipti máli í ferlinu og auka þannig traust þeirra á skólastjórann.  

Skólastjórinn var frá upphafi í forsvari fyrir mótun og innleiðingu skólastefnunnar og það 

var fyrst og fremst hann sem lagði fram stefnumarkandi tillögur, bjó til framkvæmdaáætlun 

og lagði til á hverju yrði byrjað. Þrátt fyrir að skólastjóri hafi allan tímann verið leiðandi við 

þróun skólastarfsins hefur vinnan verið unnin í samvinnu. Kennurum hefur fundist þeir hafa 

alla möguleika á að hafa þau áhrif sem þeir vilja. Þeim finnst að skólastjóri leiti eftir áliti 

þeirra og hugmyndum á þann hátt að það sem þeir hafa fram að færa skipti máli. 

Þetta frumkvæði skólastjóra samræmist orðum Sergiovanni (2009) og Lambert (2003a, 

2006) um að þegar hefja eigi umbætur verði skólastjórinn að vera hálfgerður framkvæmda-

stjóri sem beiti formlegu valdi til að fá fólk til að gera það sem hann ætlast til um leið og hann 

vinnur að því að skapa skuldbindingu við málstað. Bæði Sergiovanni (2009) og Harris og 

Lambert (2003) undirstrika mikilvægi þess að skólastjóri taki virkan og leiðandi þátt í 

skólaþróuninni  og smiti eldmóði til annarra sem verði til þess að byggja samvinnu og traust 

innan skólasamfélagsins, gera öðrum kleift að veita forystu og að skapa þá orku sem 

nauðsynleg er til að breytingar eigi sér stað.  

Það hvernig kennurum er gefinn kostur á að taka þátt í ákvörðunum í samvinnu við 

stjórnendur samræmist lýsingum Bennett og félaga (2004) og Gronn (2002) á einkennum 

dreifðar forystu. Sterk skuldbinding við skólastefnuna bendir til þess að tekist hafi að byggja 

upp hæfni meðal kennara í samræmi við lýsingar Fullan (2007), Hargreaves (2007), Harris og 
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Lambert (2003) og Sergiovanni (2009). Það virðist hafa stuðlað að uppbyggingu faglegs 

námssamfélags innan skólans í samræmi við lýsingar þeirra og Harris (2008) á slíkum 

samfélögum. Þessi skuldbinding við skólastarfið og skólastefnu Gnaraskóla og sú 

grundvallaráhersla sem lög er á siðferðisleg gildi í skólamenningunni gefur einnig til kynna 

að skólastjóri starfi á þann hátt sem Sergiovanni (2009) kennir við hlutverk skólastjórans sem 

boðbera menningargilda.  

Skólastjóri sem sameiningartákn 

Í niðurstöðum kemur fram að skólastjóri er meðvitaður um hlutverk sitt sem sameiningartákns 

og fyrirmyndar og reynir að sýna í verki þau vinnubrögð og þá framkomu sem hann talar fyrir 

til að fólk læri æskileg vinnubrögð og trúi og treysti honum. Þetta gerir hann einnig með því 

að vera sýnilegur í skólastarfinu. Mikilvægi sýnileika stjórnenda í skólastarfinu endurspeglast 

í því hversu greinileg ánægja er meðal kennara, nemenda og jafnvel einstaka foreldra með 

þann þátt í fari stjórnenda. Að sama skapi kemur fram í niðurstöðum að skólastjóri heldur 

vörð um skipulag og viðburði í skólastarfinu sem eru til þess fallnir að skapa og viðhalda 

skólamenningunni og æskilegum starfsháttum. Sergiovanni (2009) segir hlutverk 

skólastjórans sem fyrirmyndar vera einn þátt forystumannsins sem sameiningartákns. Það er í 

samræmi við flokkun Leithwood og félaga (2008) sem nefna þetta mikilvægi einnig í lýsingu 

sinni á einkennum skólastjóra skóla sem búa að dreifðri forystu.  

Fram kemur í niðurstöðum að skólastjóri telur skólastefnuna hafa skapað tækifæri til að 

færa í orð það sem yfirleitt hafi verið ósagt um starfshætti og samskipti. Það er í samræmi við 

Sergiovanni (2009), Leithwood og félaga (2008) og Lambert (2003a, 2006) sem öll leggja 

áherslu á mikilvægi þess að skólastjóri opni umræður um viðteknar venjur og fái aðra í 

skólasamfélaginu til að gera það einnig.  

Þeir starfshættir skólastjóra að halda sýn og stefnu skólans á lofti og tengja hana daglegu 

starfi og námi og kennslu segir Harris (2008) að sé grundvallaratriði í því að þróa fagleg 

námssamfélög. Jafnframt benda orð skólastjóra og starfshættir til þess að hann hafi skýra sýn 

á eigin persónu og þau gildi sem hann stendur fyrir og hæfni til að fylgja málum eftir en það 

telja Sergiovanni (2009) og Lambert (2006) mikilvæga eiginleika í fari skólastjóra sem ná 

árangri í skólaþróun. 

Niðurstöður sýna að skólastjóri Gnaraskóla notar ígrundun reglulega í starfi og að hann 

dregur jafnan lærdóm af henni og notar til að endurskoða ákvarðanir. Einnig má sjá að hann 

hefur verið að þroskast og læra frá upphafi starfs. Það telja Lambert (2006), Sergiovanni 
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(2009) og Leithwood og félagar (2008) nauðsynlega eiginleika í fari skólastjóra til að ná 

viðvarandi árangri í skólastarfinu. 

Skólastjóri sem menntafrömuðar 

Í niðurstöðum kemur fram að skólastjóri er vel að sér um skólamál og leggur áherslu á að 

starfa í samræmi við kenningar á því sviði og veitir skólanum faglega forystu á grundvelli 

þeirra. Fagleg forysta skólastjórans kemur fram í allri umgjörð skólastarfsins, í umræðum og í 

þeim kennslufræðilegum viðmiðum sem skólastjórnendur setja. Lambert (2006) og 

Sergiovanni (2009) telja bæði mikilvægt að skólastjóri setji kennurum viðmið og skýri 

ábyrgðarskyldu þeirra og segja jafnframt að það hvetji þá, leiði til aukins dugnaðar þeirra og 

styrki þá í hollustu við málstað skólans.  

Á samverustundum er skólastjóri í hlutverki kennarans. Þessi vettvangur er mikilvægur 

m.t.t. þess að skapa sameiginlegan skilning á kennslustarfinu og gildum þess og koma 

áherslum skólastjórans til skila til kennara (Sergiovanni, 2009). Skólastjórinn hefur þarna 

tækifæri til að koma á framfæri þeim kennsluháttum sem hann telur æskilega með því að sýna 

þá í verki og um leið heldur hann tengslum við kennslustarfið. Að sama skapi gefur þetta 

kennurum kleyft að samsama sig skólastjóranum betur og sjá og skynja hverjar áherslur 

skólastjórans eru í kennslunni.  

Kennslufræðileg forysta endurspeglast einnig í því hversu mikið kennarar leita til 

skólastjórans og birtist í gerð þróunaráætlana þar sem hann er sjálfur virkur þátttakandi. 

Harris og Lambert (2003), Lambert (2006), Leithwood og félagar (2008) og Sergiovanni 

(2009), leggja öll áherslu á hlutverk skólastjórans sem menntafrömuðar og mikilvægi þess að 

skólastjórinn taki virkan þátt í skólaþróuninni á kennslufræðilegum vettvangi.  

Skólastjóri sem starfsmannastjóri 

Niðurstöður benda til þess að skólastjóri sé lýðræðislega þenkjandi og stuðli með 

margvíslegum hætti að lýðræðislegum starfsháttum í skólanum. Þrátt fyrir það beitir hann 

formlegu valdi og tekur af skarið með ýmis mál sem honum finnst að stjórnendur eigi að taka 

ákvarðanir um til dæmis ef gera þarf athugasemdir við starfshætti kennara. Lambert (2003a, 

2006) telur hvort tveggja mikilvægt.  

Niðurstöður sýna að skólastjóri fylgist vel með skólastarfinu og leggur áherslu á að halda 

tengslum við það sem er að gerast í skólanum og skapa andrúmsloft þar sem meðlimum 

skólasamfélagsins líður vel og finnst þeir velkomnir til hans með hugmyndir sínar. Hann 

hefur einnig lag á að sýna fólki persónulegan áhuga. Það samræmist því sem Sergiovanni 

(2009) segir um að skólastarf snúist um manneskjur og líðan þeirra og dregur fram mynd af 
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því hvernig skólastjóri sinnir hlutverki sínu sem starfsmannastjóri. Sömuleiðis fellur þessi 

framganga skólastjóra undir annan flokk Leithwood og félaga (2008) um það hvernig 

skólastjóri þróar dreifða forystu innan skólans. 

Niðurstöður sýna að skólastjóri býr yfir hæfileika til að þróa hæfni hjá öðrum og 

stofnuninni sjálfri. Hann býr yfir góðum samskiptahæfileikum og skilningi á mikilvægi þess 

að hvetja starfsfólk og hrósa því ásamt því að efla samskipti, samvinnu og umræður í 

skólastarfinu. Jafnframt virðist hann geta lesið í aðstæður og hafa tilfinningu fyrir því hvenær 

tímabært er að draga í land eða sækja fram með hugmyndir sínar. Þessi framganga er í 

samræmi við Harris og Lambert (2003), Lambert (2006), Leitwood og félaga (2008) og 

Sergiovanni (2009) sem öll telja slíka forystuhegðun skólastjóra eitt af frumskilyrðum þess að 

skapa andrúmsloft og aðstöðu í skólanum sem leiði til framfara.  

Niðurstöður benda til þess að skólastjóri leggi áherslu á að ágreiningur sé ræddur í 

skólanum og dæmi um að bæði hann og aðrir læri af því og ágreiningurinn verði þannig til 

þess að bæta skólastarfið. Þessi vinnubrögð eru í samræmi við áherslur Hargreaves (2007), 

Harris og Lambert (2003) og Owens og Valesky (2007) á mikilvægi þess að leysa ágreining 

með umræðum þannig að nota megi hann á uppbyggilegan hátt til skapandi lausna og þannig 

að báðir deiluaðilar standi uppi sem sigurvegarar. Út úr niðurstöðum má þó lesa að ekki hafi 

tekist að gera út um allan ágreining á þennan hátt og því er mikilvægt að skólastjóri þrói þessi 

vinnubrögð enn frekar innan skólans. 

Niðurstöður benda til þess að vinnubrögð skólastjóra hafi ýtt undir traust og öryggi í 

samskiptum jafnt innan skólans sem í skólasamfélaginu öllu. Skólastjóri hefur lagt áherslu á 

að vera samkvæmur sjálfum sér, vera leiðbeinandi fremur en gagnrýnandi og koma fram við 

fólk af virðingu. Hann leggur sig fram um að vera heiðarlegur, hlusta og koma fram af 

fagmennsku, sýnir lítillæti og viðurkennir mistök sín. Lambert (2003a) segir skólastjóra 

byggja upp sambönd og skapa traust með slíkri framkomu. Þróunarvinna í skólanum hefur 

m.a. verið byggð á teymisvinnu og markvissum umræðum þar sem kennarar hafa fengið 

tækifæri til að vinna saman á nýjan hátt. Það hefur átt þátt í að skapa persónuleg tengsl milli 

þeirra og ýtt undir traust og dreifða forystu í skólanum. Lambert (2003a) telur slík tengsl 

mikilvæg fyrir forystuhæfni skólans og Leithwood og félagar (2008) segja að ein af 

forsendum dreifðrar forystu sé að skólastjórinn hafi hæfni til að þróa sambönd meðlima 

skólasamfélagins þannig að þau verði persónuleg.  

Það traust og öryggi í samskiptum sem myndast hefur innan skólasamfélagsins í 

Gnaraskóla er líklegt til að hafa skipt höfuðmáli í þróun skólans því samkvæmt Fullan (2007), 

Hargreaves (2007), Harris og Lambert (2003) og Sergiovanni, (2009) er traust og öryggi 
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grundvöllur framfara í skólum. Þau segja meðal annars að traust komi í veg fyrir að kennarar 

dragi sig til baka í miðju breytingarferlinu þegar þeir finni fyrir óöryggi og varnarleysi sem 

óhjákvæmilegt er þegar verið er að tileinka sér nýja færni og hlutverk þeirra að breytast. 

Einnig er líklegt að traust og öryggi í samskiptum í skólanum eigi þátt í því að skólastjórinn 

virðist geta rætt við kennara um óæskilega starfshætti og tekið óvinsælar ákvarðanir, eins og 

að segja upp fólki, án þess að það bitni á viðhorfi kennara til lengri tíma.  

Niðurstöður benda til þess að þéttur rammi sé utan um skólastarfið sem lýsir sér í skýrri 

stefnumörkun og sterkri sameiginlegri menningu byggðri á trausti. Kennarar hafa samt sem 

áður frelsi til að hafa áhrif á skólastarfið og útfæra vinnuna á eigin forsendum innan þess 

ramma. Það bendir til þess að í skólanum sé bæði fasttengd- og laustengd menning sem 

Sergiovanni (2009) telur geta verið lykilástæðu þess að árangur náist í skólastarfi. 

Skólastjóri sem stjórnandi 

Niðurstöður benda til þess að skólastjóri Gnaraskóla búi yfir þeirri hæfni sem Sergiovanni 

(2009) talar um sem hlutverk forystumannsins sem stjórnanda. Unnið er að áætlanagerð á  

markvissan hátt, tími starfsfólks virðist vera vel nýttur og skólastarfið gengur snurðulaust 

fyrir sig. Það endurspeglast m.a. í ánægju starfsfólks og sveitarstjórnar með stjórnunarhætti 

skólastjórnenda og góðu andrúmslofti. Skólastjóra er lagið að hafa áhrif á áætlanir og atburði 

og hefur til að bera skipulagða hugsun um framvindu skólaþróunar sem bæði Lambert (2006) 

og Sergiovanni segja eitt grundvallareinkenni skólastjóra sem hafa hæfni til að vinna að 

gæfulegri skólaþróun. Að auki hafa stjórnendur séð til þess að útvega þær bjargir sem þurfa 

að vera til staðar til að skólaþróunin gangi vel en fræðimenn eru almennt sammála um 

mikilvægi þess í þróunarferlinu (Fullan, 2007; Lambert, 2003a, 2006; Leithwood og félagar, 

2008; Sergiovanni, 2009).  

Áhugavert er að þótt skólastjóri telji stjórnunarlega þætti mikilvæga leggur hann síður 

áherslu á þá í daglegu starfi sínu í skólanum en meiri áherslu á þætti sem snúa að hlutverki 

hans sem leiðtoga eins og sést á forystuhegðun hans. Það bendir til þess að skilningur 

skólastjóra á hlutverki sínu sem stjórnanda annars vegar og leiðtoga hins vegar sé í samræmi 

við áherslur Sergiovanni (2009). 

Skólastjóri sem karismatískur leiðtogi 

Í niðurstöðum koma einkenni skólastjóra Gnaraskóla sem karismatísks leiðtoga sterkt fram 

(sjá Conger og félaga, 2000). Í hlutverki hans sem boðbera menningargilda má sjá hugsjón og 

trú á ákveðinn málstað. Hugmyndir hans voru róttækar og fólu í sér nýja hugsun um skólastarf 

en þær lágu þó það nærri hugmyndum kennara að þeir gátu samsamað sig þeim. Enn fremur 
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fólst í stefnunni áhersla á samstöðu, jákvæð gildi og framfarir sem starfsfólk var móttækilegt 

fyrir. Þannig náði hann að snerta streng hjá starfsfólkinu. Loks samræmdust hugmyndir 

skólastjórans nýjum áherslum meðal skólafólks um gildi siðfræði í grunnskólum og 

lífsleiknikennslu.  

Með því að sýna skólasamfélaginu að hann væri tilbúinn til að leggja mikið á sig til að ná 

markmiðum sínum og starfa samkvæmt eigin hugmyndum má ætla að hann hafi virkað sann-

færandi á starfsfólk. Skólastefnan hefur náð að festa rætur í skólamenningunni þrátt fyrir að 

lítið hafi verið til af leiðbeinandi efni fyrir kennara í byrjun og stefnan í fyrstu að mestu búið í 

höfði skólastjóra. Það styrkir þá mynd að kennarar og meðstjórnendur skólastjóra hafi haft trú 

á honum og þeim hugmyndum sem hann stóð fyrir og treyst honum til þess að fylgja 

stefnunni eftir. Slík tiltrú er eitt einkenni karismatísks leiðtoga og gerir það að verkum að þeir 

geta komið óhefðbundnum hugmyndum í framkvæmd. 

Í hlutverki sínu sem sameiningartákn er skólastjóra lagið að opna umræður um þætti sem 

að öllu jöfnu eru ekki ræddir í skólastarfi og fá fólk til að vilja breyta viðteknum venjum. Sá 

eiginleiki skólastjóra að leggja fram hugmyndir sínar á sannfærandi hátt og af öryggi og 

styðja mál sitt með vísan í skólafræði er til þess fallinn að skapa samstöðu um innihald og 

tilgang starfsins, bæði meðal nemenda, starfsfólks og foreldra.  

Karismatíska forystu Garðars má einnig sjá í hlutverki hans sem starfsmannastjóra þar sem 

hann leggur sig fram um að skynja þarfir starfsfólks og öðlast tilfinningu fyrir því hvað um er 

að vera í skólanum og bregðast við í samræmi við það.  

5.2.2 Forystuhæfni kennara og samspil við stjórnendur 

Í niðurstöðum kemur fram almenn ánægja með skólastjórnunina meðal starfsfólks og einnig 

meðal foreldra og nemenda. Skýr verkaskipting er á milli skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og 

deildarstjóra þrátt fyrir að þau séu vel inni í málefnum hvers annars. Það gefur vísbendingu 

um forystuhæfni skólans því Lambert (2003a) segir eitt einkenna hennar vera að aðrir geti 

gengið í störf skólastjórans jafnt sem annarra. 

Fram kemur að skólastjóri og aðstoðarskólastjóri eru einbeitt og fylgin sér í því sem þau 

telja skólastarfinu fyrir bestu. Þau eru leiðandi í þróunarvinnu innan skólans á þann hátt sem 

samræmist þróunarferli Fullan (2007). Sé tekið tillit til orða Lambert (2003a), Leithwood og 

félaga (2008) og Sergiovanni (2009) hefur stuðningur stjórnenda og leiðbeinandi vinnubrögð 

skipt miklu máli í því að þróa hæfni kennara og festa nýja starfshætti í sessi. 

Þegar árangur og festing þróunarvinnu í skólanum er skoðuð má greina ákveðið mynstur í 

því hvaða verkefni ná frekar að festast í sessi en önnur út frá því hver aðkoma stjórnenda 
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hefur verið að þeim. Sjá má að skólasýnin og skólastefnan hefur náð verulegri fótfestu og er 

grunnur að frekari þróun í skólanum en fyrir henni stóðu bæði skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri, þótt skólastjóri væri þar í fararbroddi. Fjölbreytt námsmat, 

Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir og teymisvinnan í kringum þá virðast hafa alla burði til að 

festa rætur í skólastarfinu. Kennarar eru almennt mjög áhugasamir og vilja halda áfram 

vinnunni. Fram kemur greinilegur áhugi og þátttaka skólastjóra í þessari vinnu, stefna 

stjórnenda er skýr er snýr að þessum starfsháttum, þeir hafa gripið til aðgerða til að festa þá í 

sessi og skólastjóri og aðstoðarskólastjóri ætla bæði að fylgja þeim eftir í eigin persónu.  

Niðurstöður benda til þess að frekar fjari undan þeirri þróunarvinnu þar sem aðstoðar-

skólastjórinn hefur staðið einn í fararbroddi fyrir verkefnunum. Það er því umhugsunarvert 

hvernig til muni takast með Byrjendalæsi sem er undir stjórn aðstoðarskólastjóra án þess að 

sjáanlegt sé að skólastjóri komi þar að. Kennarar sem þátt taka í því eru áhugasamir en svo 

virðist hafa verið með alla þróunarvinnu sem hefur verið farið út í í skólanum, hvort sem hún 

hefur náð verulegri fótfestu eða ekki. Það virðist því sem áhugi og þátttaka kennara í vinnunni 

meðan á verkefninu stendur ráði ekki úrslitum um það hvort vinnubrögðin festast í sessi 

heldur þurfi jafnframt að koma til áhugi og eftirfylgni skólastjóra eða samlegðaráhrif 

skólastjóra og aðstoðarskólastjóra.  

Samkvæmt Sergiovanni (2009) getur ástæðan legið í því hvaða þætti kennarar skynja sem 

mikilvægasta í starfinu. Það felst í því að þegar kennarar forgangsraða vinnu sinni leggja þeir 

ómeðvitað meiri áherslu á þá þætti sem þeir upplifa að skólastjóri telji mikilvægasta, á 

kostnað annarra verkefna. Niðurstöður benda því til þess að nauðsynlegt sé að skólastjóri taki 

þátt í hverju þróunarverkefni og fylgi því jafnframt eftir, sem aftur bendir til þess að enn sé 

framþróun skólans talsvert háð honum persónulega. Það er þó áhugavert með tilliti til þess að 

kennarar töldu skólastjóra og aðstoðarskólastjóra báða mjög hæfa en ólíka stjórnendur sem 

fælist meðal annars í meiri samskipta- og leiðtogahæfileikum skólastjórans en dýpri faglegri 

þekkingu aðstoðarskólastjórans og þannig bættu þau hvort annað upp. Þrátt fyrir allt má því 

ætla að bestur árangur náist í skólastarfinu þegar kraftar þeirra vinna saman eins og virðist 

vera með þau verkefni sem skilað hafa mestum árangri. Það bendir til þess að nauðsynlegt sé 

að bæði skólastjóri og aðstoðarskólastjóri taki virkan þátt í þróun hvers verkefnis og fylgi því 

eftir. Mikilvægi samvinnu þeirra er í samræmi við niðurstöður rannsókna Mortimore og 

félaga (1988) á skilvirkni skóla þar sem m.a. kom fram að líklegra væri að skólar næðu 

árangri í starfi ef skólastjóri veitti kennurum markvissa forystu og aðstoðarskólastjóri væri 

virkur og tæki þátt í stjórnun skólans. Mikilvægi skólastjóra Gnaraskóla í innleiðingu og 

festingu þróunarvinnu í skólamenningunni er einnig í samræmi við orð margra annarra 
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fræðimanna (Harris, 2008: Harris og Lambert, 2003; Leithwood og félaga, 2008; Fullan, 

2007; Serviovanni, 2009). 

Niðurstöður benda til þess að ein ástæða þess að gengið hefur verr að festa sumt 

þróunarstarf í sessi umfram annað sé að unnið hafi verið að of mörgum og krefjandi 

verkefnum í einu. Fullan (2007) segir að þegar unnið sé að þróunarverkefnum sé tilhneiging 

til þess að leggjast í of miklar og snarpar breytingar sem síðan sé ekki fylgt nægjanlega eftir í 

því skyni að þær festi rætur í skólamenningunni. Niðurstöður benda þó til þess að þrátt fyrir 

að einstaka þróunarverkefni hafi ekki skilað jafn miklum árangri og vonir stóðu til hafi 

þróunarvinna skilað jákvæðum breytingum til skólans þegar á heildina er litið, skipt sköpum 

fyrir starfsánægju kennara; hún hafi virkjað frumkvæði þeirra og skilað sér í miklum 

breytingum á skólamenningunni, bættum vinnubrögðum kennara og aukinni færni í starfi.  

Þannig virðast hafa verið skapaðar aðstæður í skólanum sem hvetja til sálfræðilegrar 

fullnægju þar sem fólk leggur sig fram án þess að ætlast til að fá það verðlaunað öðruvísi en í 

gegnum ánægjuna af starfin. Sergiovanni (2009) talar um að eitt hlutverka skólastjóra sé að 

skapa þess háttar aðstæður á fyrsta stigi áhrifaforystu. Að sama skapi má sjá í starfsánægju 

kennara, starfsframlagi og skuldbindingu við stefnu og þróunarverkefni skólans samsvörun 

við þá þætti sem Sergiovanni (2009) talar um að einkenni kennara í árangursríkum skólum.  

Niðurstöður gefa vísbendingu um að þeir kennarar sem eru jákvæðastir gagnvart skólanum 

hafi annað hvort verið þátttakendur í þróunarverkefni sem veitti þeim mikinn innblástur þegar 

þeir hófu störf eða verið með frá því að núverandi skólastjóri kom til starfa. Hins vegar 

virðast þeir tveir sem helst nefna að þeir hafi ekki fundið sig sem skyldi hafa lent utan við 

þróunarverkefni eða komið inn í þróunarverkefni sem var orðið nokkuð mótað. Ástæða þess 

að þeim fannst þeir utanveltu getur því m.a. legið í því að þessir kennarar hafa ekki búið að 

þeirri sameiginlegu reynslu sem kennararnir sem fyrir voru bjuggu að, og sem Lambert 

(2003a) segir að stuðli að því að auka persónuleg tengsl og byggi þannig upp traust meðal 

kennara skólans. Þessi niðurstaða ítrekar gildi þeirrar þróunarvinnu fyrir kennara sem fram 

hefur farið í skólanum. 

Í niðurstöðum kemur fram að skólastjóri hefur frá upphafi lagt áherslu á samræður milli sín 

og starfsfólks og milli starfsfólks sjálfs og skapað vettvang fyrir slíkt. Niðurstöður benda til 

þess að mikið sameiginlegt nám kennara í Gnaraskóla fari fram með samræðum og ígrundun í 

tengslum við þau þróunarverkefni sem unnin hafa verið og lestur fræðigreina í tengslum við 

þau og að þetta hafi haft áhrif á starfsþroska kennara, aukið færni þeirra í því að vinna saman 

og eflt forystu þeirra. Mikilvægi þessa má skoða í ljósi niðurstaðna fræðimanna um að 

samræður séu nauðsynlegur þáttur í að byggja upp forystuhæfni skóla og fagleg 
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námssamfélög og að kennarar þroski hæfni sína við það að skiptast á að lesa fræðiefni og 

ræða sín á milli, prófa og ræða nýjar leiðir í kennslunni (Harris, 2008; Harris og Lambert, 

2003; Little og Horn, 2007). Lambert (2003a) segir einnig að eitt fyrsta skref skólastjóra sé að 

beita formlegu valdi til að koma á og viðhalda samræðum.  

Í niðurstöðum kemur fram að skólastjóri hafði frumkvæði að jafningjamati fljótlega eftir að 

hann hóf störf en það náði ekki að festast í sessi á þeim tíma vegna þess að það olli mörgum 

óþægingum að ræða um kennsluhætti sína og annarra og fá fólk inn til sín. Nú eru kennarar 

hins vegar farnir að óska eftir jafningjamati og má líta á það sem merki um aukinn 

starfsþroska og öryggi í starfi. Lambert (2003a, 2006) tekur jafningjamat sem eitt dæmi um 

það hvernig stuðla má að forystuhæfni kennara og trausti þeirra á milli. Harris og Lambert 

(2003) og Harris (2008) segja jafningjamatið enn fremur nauðsynlegan þátt í þróun faglegra 

námssamfélaga þar sem það stuðli að auknum starfsþroska kennara. Niðurstöður sýna 

jafnframt að kennarar eru jákvæðir gagnvart því að stjórnendur leggi leiðbeinandi mat á störf 

þeirra en samkvæmt Harris og Lambert (2003) er slíkt jákvætt viðhorf gagnvart leiðbeinandi 

mati stjórnenda einnig vísbending um mikla forystuhæfni og starfsþroska kennara.  

Í niðurstöðum kemur fram að skólastjóri telur markvissa samvinnu lykilatriði í skólastarfi, 

talar fyrir henni og hefur stuðlað að forystu kennara í gegnum teymisvinnu. Á þessu sviði hafa 

því orðið miklar framfarir í skólanum og vinnulag innan skólans breyst mikið. Umræður um 

skólastarf og starfshætti eru opnari og almennari og aukinn grundvöllur fyrir hreinskilinni og 

uppbyggilegri gagnrýni. Þessi áhersla á samvinnu er í samræmi við orð Lambert (2003a, 

2006) og Muijs og Harris (2003) sem segja nauðsynlegt að skólastjórinn stuðli að forystu 

kennara og samvinnumenningu í gegnum teymisvinnu. Hins vegar eru líka merki um að ekki 

hafi verið brugðist við samstarfsvanda teyma sem bendir til þess að forysta stjórnenda á því 

sviði sé ekki nægilega styrk og eins að kennarar innan teymisins hafi enn ekki til að bera það 

frumkvæði og forystu sem til þarf til að vinna sjálfir í vandanum. Það bendir til þess að þrátt 

fyrir að forysta stjórnenda sé öflug og forysta kennara hafi eflst mikið á þeim árum sem liðið 

hafa síðan skólastjóri tók við skólastjórastarfinu samræmist hún ekki að öllu leyti einkenni 

mikillar forystuhæfni eins og Lambert (2003a, 2006) skilgreinir hana.  

Einnig kemur fram að einstaka kennurum finnst einangrun stiga og teyma of mikil og telja 

að það hafi áhrif á félagsleg samskipti sín annars vegar og samfellu í námi nemenda hins 

vegar. Harris og Lambert (2003) vara einmitt við hættunni á því að hópar innan skólans 

einangrist ef samvinnan einskorðast við hóp sem vinnur mikið saman. Þær benda á mikilvægi 

þess að kennarar séu ekki eingöngu í teymum sem snúa að þeirra sviði heldur fái tækifæri til 

að vinna náið með öðrum starfsmönnum. Hugsanlega er þetta atriði sem þarf að huga að í 
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skólanum með tilliti til aðlögunar kennara sem eru að hefja störf við skólann og eins er snýr 

að einangrun stiga eða kennarahópa eins og list- og verkgreinakennara sem einna minnstan 

þátt taka í teymisvinnu. 

Í niðurstöðum má finna dæmi um að þegar nýliðar eru settir inn í starfið í skólanum velti 

það hvernig til tekst að einhverju leyti á því hvernig persónuleiki þeirra fellur að þeim 

starfsmönnum sem fyrir eru í því umhverfi sem þeir koma inn í. Falli nýliðinn ekki inn í þann 

hóp sem hann tengist eða sé þess sjálfstæðari er möguleiki á að hann nái síður að skapa tengsl 

innan hópsins sem auka líkur á að hann festi rætur í skólanum. Að þessu þarf að huga því 

samkvæmt Fullan (2007) og Sergiovanni (2009) skiptir aðlögun nýrra starfsmanna sköpum 

varðandi það hvernig til tekst að viðhalda starfsháttum og menningu innan skólans og 

Lambert (2006) segir það nauðsynlegan þátt í þróun mikillar forystuhæfni.  

Í niðurstöðum kemur fram að ígrundun sé ekki eins almenn í daglegu starfi allra kennara 

og stjórnendur vildu og að þeir vinni að því að auka hana. Ástæðan er m.a. sú að ekki eru allir 

kennara í teymi og á það til dæmis við um verk- og listgreinakennara. Áhersla á ígrundun og 

viðleitni til að auka hana samrýmist áherslu fræðimanna á markvissa ígrundun sem 

nauðsynlegan þátt í því að byggja upp fagleg námssamfélög og stuðla að forystuhæfni skóla 

(Andrews og Lewis, 2007; Harris, 2008; Harris og Lambert, 2003; Lambert, 2003a; Stoll og 

Louis, 2007). Í ljósi þessa er mikilvægt að áætlanir stjórnenda um aukna ígrundun, 

markvissari umræður og teymisvinnu allra kennara nái fram að ganga. Þátttaka stjórnenda 

sjálfra og fyrirhuguð þátttaka þeirra í þessu ferli ígrundunar og náms samræmist áherslum 

Lambert (2003a) sem telur hana grundvöll þess að vel takist til hvað þetta varðar. 

Niðurstöður benda til þess að skólastjóri Gnaraskóla vinni með öðrum meðlimum 

skólasamfélagsins að þróun skólans, leitist við að tryggja að skoðanir allra séu gildandi í 

ákvarðanatöku og vinni að því að efla frumkvæði og þátttöku kennara í ákvarðanatöku. Slík 

forystuhegðun er mjög í samræmi við niðurstöður fræðimanna (Fullan 2007; Harris, 2008; 

Harris og Lambert, 2003; Lambert, 2003a, 2006; Sergiovanni 2009) á því hvernig standa skuli 

að þróun skóla hvort sem markmiðið sé að vinna að þróunarverkefnum, þróa fagleg 

námssamfélög, koma á dreifðri forystu, sameina skólasamfélagið í skólamenningu eða þróa 

forystuhæfni skóla. 

Ákvarðanir um ýmiss konar skipulagningu og kennslufyrirkomulag sem snerta daglegt 

starf kennaranna hafa færst yfir til kennarateymanna. Ætlast er til að kennarar komi sér saman 

um ákvarðanir og vinni síðan út frá þeim. Það er mjög í anda þeirra fræðimanna sem tala fyrir 

dreifðri forystu og forystuhæfni skóla (Bennett, 2003; Gronn 2002; Harris, 2008; Lambert, 

2003a, 2006; Leithwood og félagar, 2004) þar sem slík samvinna ýtir undir að fleiri sjónarmið 
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og lausnir komi fram. Greinilegt er að bæði kennarar og stjórnendur upplifa samvinnuna líka 

þannig.  

Í niðurstöðum kemur fram að misjafnt sé innan teymanna hverjir taka forystu og að 

skoðanir kennara hafi mismikið vægi innan þeirra. Harris og Lambert (2003a) tala um að það 

sé eðlilegt að innan skólans sé hæfni til forystu á misjöfnu stigi í ljósi þess hvar hver og einn 

er staddur í ferlinu. Mikilvægt sé þó að huga að því að skapa öllum kennurum tækifæri til þess 

að auka forystu sína og starfsþroska. Sé það ekki gert myndist togstreyta milli þeirra sem náð 

hafa meiri þroska og hinna sem eftir sitja vegna óánægju með vinnubrögð þeirra, sem hafi 

neikvæð áhrif á samheldni innan skólans. Þetta er þáttur sem vert er að hafa í huga í 

Gnaraskóla því einhver merki eru um slíka óánægju í niðurstöðum.  

Lambert (2003a, 2006) segir að til að efla forystuhæfni skólans og hópa innan hans þurfi 

að efla umræðu um forystu meðal kennara, foreldra og nemenda og hvetja þá til að taka að sér 

forystu- og ábyrgðarhlutverk. Niðurstöður benda ekki til þess að rætt hafi verið á þennan hátt 

við þessa aðila þrátt fyrir að stjórnendur séu meðvitaðir um mikilvægi kennaraforystu og 

eiginleika þeirra kennarar sem sýna hana.  

Í niðurstöðum sjást dæmi um að margir kennarar hafi frumkvæði og komi með tillögur sem 

eru til þess fallnar að bæta skólann í heild sinni. Sjá mátti dæmi um að skólastjóri léti 

frumkvæði í hendur kennarateyma í erfiðum málum og ýtti þannig undir forystuhæfni kennara 

og um leið undir menningu innan skólasamfélagsins þar sem viðkomandi gátu látið til sín 

taka. Ætla má að slík vinnubrögð skólastjóra stuðli að því að gera kennara áhugasamari um að 

vinna að velferð skólans og gefi þeim eignarhald á þeim ákvörðunum sem teknar eru. Enn 

fremur bendir þetta til þess að kennarar séu margir orðnir fylgismenn hugmynda á þann hátt 

sem fræðimenn segja að gerist þegar markmið og hugsjónir stjórnenda og kennara verða þau 

sömu og er sambærilegt því sem gerist á stigi mikillar forystuhæfni (Harris og Lambert, 2003; 

Lambert, 2003a; Owens og Valesky, 2007; Sergiovanni, 2009). 

5.2.3 Forystuhæfni annars starfsfólks en kennara og stjórnenda 

Niðurstöður benda til þess að meðal starfsfólks, annars en kennara og stjórnenda, sé forysta 

misjöfn og þátttaka þeirra í skólaþróuninni líka. Ritari og iðjuþjálfi virðast báðir sýna 

töluverða forystu og endurspeglast það í vægi þeirra innan skólans og viðhorfi 

skólastjórnenda og annarra til þeirra. Hins vegar virðist forysta skólaliða lítil þótt fram komi 

að innan þeirra raða sé það eitthvað misjafnt. Skýringanna má hugsanlega leita í því að 

hlutdeild skólaliða í þróunarvinnunni hefur verið lítil og þeir hafa ekki tekið þátt í 

teymisvinnu og námi á sama hátt og kennarar. Einnig hefur starfsþróun skólaliða setið eftir á 
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meðan starfsþróun kennara hefur aukist. Bolam og félagar (2007) tala einmitt um mikilvægi 

þess að skólaliðar taki þátt í þverfaglegri teymisvinnu og námi. Hægt er að hugsa sér að vegna 

þess að skólaliðar hafa ekki fengið tækifæri til jafns við kennara til að tileinka sér þá 

starfshætti sem stefna skólans gerir ráð fyrir, né til starfsþroska á sama hátt og kennarar, 

breikki bilið á milli skólaliða og kennara þar sem starfsþroski skólaliða situr eftir á meðan 

starfsþroski kennaranna eykst. Þannig eigi það sinn þátt í því að viðhalda þeirri stéttaskiptingu 

sem var við lýði þegar skólastjóri hóf störf þrátt fyrir að hann hafi stigið markviss skref í 

áttina að jöfnuði. Harris og Lambert (2003) benda einmitt á það að togstreita geti myndast 

milli þeirra sem fá tækifæri til að þroska forystuhegðun sína og hinna sem eftir sitja.  

Í niðurstöðum kemur fram að skólaliðum finnst þeir hafa málfrelsi en upplifðu ekki að 

rödd þeirra væri jafngild rödd kennara. Eins segjast þeir ekki ræða það við skólastjórnendur 

séu þeir ósáttir við ákvarðanir þeirra. Þetta gæti verið vísbending um lítið sjálfstraust skólaliða 

gagnvart kennurum og skólastjórnendum en Bolam og félagar (2007) tala um mikilvægi þess 

að auka sjálfstraust skólaliða í gegnum þátttöku í þróunarstarfi og námi. 

Í niðurstöðum kemur fram að skólaliðar voru ekki með í því að þróa skólastefnuna en var 

leiðbeint um það að fylgja henni á fundum með skólastóra. Það er því óljóst hve djúptæk 

skuldbinding þeirra við skólastefnuna er þótt þeir telji hana góða og segist reyna að fylgja 

henni. Það er áhugavert í ljósi þess að viðhorf  stjórnenda, einstaka kennara og einstaka 

foreldris virðist vera að sumir skólaliðanna vinni ekki nægilega eftir stefnu skólans og hafi 

ekki tileinkað sér það viðhorf gagnvart starfinu og nemendum sem í henni felst. Eins er með 

önnur þróunarverkefni sem skólaliðar hafa minna komið nálægt og einn kennaranna taldi 

jafnvel að viðhorf þeirra hefðu staðið einstökum þróunarverkefnum að einhverju leyti fyrir 

þrifum. Sé tekið tillit til áherslu Fullan (2007) á þátttöku allra í öllum stigum breytingaferlis 

til þess að nýir starfshættir verði þeim tamir og gert ráð fyrir að sömu lögmál gildi um 

skuldbindingu skólaliða og kennara (sjá Owens og Valesky, 2007; Peters og Waterman, 1982; 

Sergiovanni, 2009) verður að draga þá ályktun að takmörkuð þátttaka þeirra í umbótastarfi við 

skólann hafi haft þarna áhrif.  

Umhugsunarvert er hversu sjaldan starfsmannafundir eru haldnir með þátttöku skólaliða. 

Það getur átt þátt í því að viðhalda ákveðinni fjarlægð milli kennara og skólaliða og er síður 

til þess fallið að gefa skólaliðum þá tilfinningu að þeir séu mikilvægur hluti heildarinnar. 

Einnig getur það haft áhrif að skólaliðar eru einu starfsmenn skólans sem sitja ekki á 

samverustundum en þar er einn helsti vettvangur skólans til að samræma skilning á því hvað 

felst í skólamenningunni og viðhalda henni. Í ljósi þeirrar áherslu sem fræðimenn (Fullan, 

2007; Harris og Lambert, 2003; Lambert, 2006; Owens og Valesky, 2007; Sergiovanni,2009) 
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leggja á að skólastjórinn stuðli að því að skapa sameiginlega menningu og samhug innan 

stofnunarinnar má ætla að skólaliðar eigi fullt erindi inn á samverustundir. 

Niðurstöður benda til þess að sá undirliggjandi núningur sem virðist vera milli skólaliða 

annars vegar og kennara og að einhverju leyti stjórnenda hins vegar sé hamlandi fyrir frekari 

þróun skólans. Það er því mikilvægt að litið verði til starfsþróunar skólaliða þannig að þeir 

verði raunverulegir þátttakendur í þeirri þróun sem er í skólanum. Þannig má, samkvæmt 

Bolam (2007), efla þá í starfi svo að bæði þeir og skólinn njóti góðs af en það er nauðsynlegt 

eigi skólinn að ná og viðhalda mikilli forystuhæfni (Lambert, 2003a, 2006). 

5.2.4 Forystuhæfni nemenda 

Í niðurstöðum kemur fram að frá því að skólastjóri hóf störf við Gnaraskóla hefur hann lagt 

áherslu á að allt skólastarfið taki mið af námi og kennslu nemandans. Þessar áherslur eru í 

samræmi við áherslur fræðimanna (Harris, 2008; Harris og Lambert, 2003; Lambert, 2003a; 

Stoll og Louis, 2007) hvað varðar þróun faglegra námssamfélaga og forystuhæfni skóla. 

Niðurstöður sýna að framan af starfstíma núverandi skólastjóra var lögð mest áhersla á að 

skapa ramma utan um skólastarfið byggðan á umhyggju og virðingu sem samkvæmt Mitchell 

og Sackney (2007) einkennir skóla þar sem fólk vinnur í sameiningu að því að bæta nám 

nemenda. Greinileg merki eru um að þessi áhersla hefur skilað sér í því að nemendur eru 

meðvitaðri um gildandi hegðun og framkomu, þeim finnst þeir bera sameiginlega ábyrgð á 

skólastarfinu, ásamt starfsfólki, og eru almennt færari á sviði félagsfærni og tjáningar en áður. 

Áhersla á umhyggju og virðingu endurspeglast í vellíðan og ánægju nemenda með 

skólastarfið.  

Stoll og Louis (2007) segja að áhersla á umhyggju sé mikilvæg en þurfi að fara saman við 

markvissa áherslu á nám nemenda til að árangur náist á báðum þessum sviðum. Vísbendingar 

eru um að aukin áhersla á síðari árum á þróunarvinnu tengda námi og kennslu sé farin að skila 

sér í betri námsárangri nemenda. Þær vísbendingar koma þó ekki eins sterkt fram í 

niðurstöðum og vísbendingar um félagslegar framfarir. Fjöldi nemenda í 9. og 10. bekk í 

áföngum framhaldsskóla og nokkur hópur nemenda sem hefur fullt framhaldsskólanám eftir 

9. bekk gefur vísbendingu um bættan námsárangur. Þó kemur t.d. fram í matsskýrslu frá árinu 

2004–2005 að sterkir nemendur verði sterkari í stærðfræði en slakir nemendur slakari. Það 

gefur vísbendingu um veikleika í forystuhæfni skólans þar sem Harris og Lambert (2003) og 

Lambert (2003a, 2006) segja að markmiðið með mikilli forystuhæfni skóla sé að koma á 

starfsháttum þar sem allir nemendur nái stöðugum og góðum árangri. 
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Í niðurstöðum kemur fram að leitast er við að nota upplýsingar um nám nemenda á 

leiðsegjandi hátt og vísbendingar eru um að slíkt sé að aukast í starfinu. Fræðimenn leggja 

áherslu á markvissa notkun upplýsinga um nám nemenda til að ná fram raunverulegum 

framförum í skólastarfi (Earle og Fullan, 2003; Hargreaves, 2007; Harris, 2008; Harris og 

Lambert, 2003; Lambert, 2003a, 2006).  

Niðurstöður benda til þess að ekki sé endilega litið á það sem hlutverk nemenda að koma 

með beinum hætti að stefnumarkandi ákvörðunum um nám og kennslu í Gnaraskóla. Þrátt 

fyrir það er skólastarfið byggt upp með þeim hætti að nemendur hafa virka rödd innan skólans 

og möguleika á að hafa áhrif á stefnumörkun og daglegar athafnir í skólastarfinu. Hugsanlega 

þyrfti aðkoma nemenda að beinum stefnumarkandi ákvörðunum í skólastarfinu að vera 

formlegri í samræmi við þá áherslu sem Lambert (2003a) leggur á þennan þátt í þróun 

forystuhæfni nemenda.  

Greinilega er unnið á lýðræðislegan hátt með nemendum og þeir hvattir til að tileinka sér 

lýðræðisleg vinnubrögð. Lýðræðislegir starfshættir kennara og stjórnenda endurspeglast í 

ánægju nemenda með það hve mikið tillit er tekið til þeirra sjónarmiða í skólastarfinu. Sé litið 

til kenninga Lambert (2003a) á þessi áhersla á lýðræðislega starfshætti mikinn þátt í því að 

nemendur í Gnaraskóla virðast í auknum mæli hafa tekið forystu í sínum málum.  

Niðurstöður benda til þess að frumkvæði og forysta nemenda sé meiri hvað varðar 

félagslega þætti en námslega. Orð nemenda um að þeir treysti kennurunum til þess að taka 

ákvarðanir um námslega þætti fyrir sig gefur vísbendingu um að enn vanti upp á að nemendur 

taki að fullu forystu í námi. Niðurstöður gefa þó til kynna að forysta nemenda í námi sé að 

aukast í kjölfar þess að í Gnaraskóla hafi verið lögð aukin áhersla að auka hlutdeild nemenda í 

ákvörðunum sem varða nám þeirra. Jafnframt undirstrika þær mikilvægi þess að haldið sé 

áfram að þróa þá starfshætti sem ýta undir sjálfstæði nemenda í námi en samkvæmt Lambert 

(2003a) er það lykilþáttur í því að auka forystuhæfni nemenda.   

5.2.5  Forystuhæfni foreldra og sveitarstjórnar 

Niðurstöður benda til þess að frá því skólastjóri hóf störf sem skólastjóri við Gnaraskóla hafi 

foreldrasamskipti verið bætt verulega og að samskipti milli skóla og foreldra séu mjög farsæl. 

Stjórnendur hafa lagt mikla áherslu á aukin og jákvæð samskipti milli foreldra og starfsfólks, 

m.a. með áherslu á gott viðmót, traust og öfluga upplýsingagjöf til foreldra. Það er í samræmi 

við áherslur Leithwood og félaga (2008) sem segja að aukin tengsl við foreldra sé mikilvægur 

þáttur í því að endurhanna innviði stofnunarinnar.  
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Þrátt fyrir sameiginlega áherslu stjórnenda, kennara og foreldra á jákvæð áhrif aukins 

samstarfs benda niðurstöður til þess að frumkvæði og forysta foreldrahópsins hafi ekki aukist 

og jafnvel minnkað. Ástæðan getur að hluta til legið í því hversu styrk stjórnunin hefur verið 

við skólann og framþróun mikil og foreldrar því ekki talið sig hafa ástæðu til þess að skipta 

sér af því sem að þeirra mati gengur vel. Einnig verður að teljast líklegt að ástæðan felist að 

nokkru í því að þrátt fyrir mikla grósku benda niðurstöður til þess að foreldrasamstarf í 

skólanum hafi verið byggt upp á fremur hefðbundinn hátt samkvæmt skilgreiningu Lambert 

(2006). Lambert (2003a) segir hefðbundið samstarf við foreldra mikilvægt en til þess að efla 

forystuhæfni foreldra þurfi að virkja þá á allt annan og fjölbreyttari hátt þannig að þeir eigi 

hlutdeild í því að skapa skólamenninguna og taka beinan þátt í þróun skólastarfsins. 

Niðurstöður sýna að foreldrar í Gnaraskóla hafa ekki verið þátttakendur í skólastarfinu á 

þessum forsendum þótt þeir hafi fylgst með skólastarfinu á grundvelli markvissrar 

upplýsingagjafar frá skólanum. 

Ætla má að í Gnaraskóla hafi verið skapaður góður grunnur til að auka forystuhæfni 

foreldrahópsins. Mikilvægt er að skólastjórinn hafi frumkvæði að því í samvinnu við annað 

starfsfólk (Lambert, 2003a). Annars gæti viðhorf foreldrahópsins snúist á verri veg í kjölfar 

t.d. mannabreytinga í yfirstjórn skólans sökum þess að foreldrar hafi ekki haft tækifæri til að 

þroska með sér nógu djúpa skulbindingu gagnvart skólastarfinu.  

Í þessari rannsókn er ekki farið djúpt ofan í þátt sveitarstjórnarinnar og forystuhæfni 

hennar en niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að sveitarstjórn hafi stutt dyggilega við 

bakið á stjórnendum og borið til þeirra mikið traust sem hefur tvímælalaust skilað sér til 

skólastarfsins. Hins vegar benda niðurstöður til þess að minni skilningur sé á mikilvægi 

hlutverks annarra starfsmanna en stjórnenda í því að stuðla að árangri í skólastarfinu. Sé þetta 

raunin getur sú afstaða haft neikvæð áhrif á skólastarfið til langs tíma litið í ljósi þess hversu 

mikilvægt hlutverk og forystuhæfni sveitarstjórna er talin vera í því að viðhalda árangri skóla 

(Fullan, 2007; Lambert, 2003a). Samkvæmt Harris og Lambert (2003a) og Lambert (2006) er 

ekki síst mikilvægt að sveitarstjórnir búi yfir forystuhæfni og styðji við bakið á skólastarfinu 

til að varanlegur árangur náist í skólastarfi. Sú hæfni er m.a. mikilvæg með tilliti til þess að 

þegar kemur að því að ráða nýjan skólastjóra sé hann valinn með þá eiginleika í huga að 

honum sé lagið að styðja við og  þróað áfram það starf og þá forystuhæfni sem þegar er til 

staðar í skólanum, í stað þess að byrja frá grunni út frá eigin hugmyndum. 
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5.2.6 Forystuhæfni Gnaraskóla í ljósi greiningar Lambert 

Forystuhæfni Gnaraskóla er greind á grundvelli lýsinga Lambert (2003a, 2006) á forystuhæfni 

fjögurra skólagerða (sjá töflu 2.2, kafla 2.2.2.). Í því felst að forystuhegðun skólastjóra og 

annars starfsfólks skólans, nemenda, foreldra og sveitarstjórnar er lögð til grundvallar 

greiningunni sem verður um leið nokkurs konar samantekt úr köflum 5.2.1–5.2.5.  

Segja má að forysta í skólanum hafi einkenni forystuhæfni á stigi þrjú og fjögur. Forysta er 

almennt meiri en svo að hægt sé að segja að einungis sé um stefnufast teymi stjórnenda að 

ræða auk nokkurra forystukennara (sbr. stig 3). Hins vegar er ekki hægt að segja að 

forystuhæfni allra hópanna; stjórnenda, kennara, annars starfsfólks, nemenda og foreldra, sé 

til staðar í þeim mæli sem vera þyrfti til að hægt væri að flokka forystu á stig fjögur. Þegar á 

heildina er litið hefur forysta fyrst og fremst byggst upp í skólanum í kringum dæmigerða 

hópa innan skólasamfélagsins þ.e. stjórnendur og kennara, þótt enn frekar þurfi að vinna í því 

að efla alla kennara sem forystumenn. Nemendur sýna þó sömuleiðis forystu innan þess 

ramma sem stjórnendur og kennarar setja þar sem þeir koma ekki að stefnumörkun. Forysta 

þeirra snýr að mestu leyti að félagslegum þáttum en þeir virðast líka vera á leið til forystu á 

námslega sviðinu samfara því að unnið hefur verið að því að efla frumkvæði og ábyrgð þeirra 

á námi. Forysta foreldra og annars starfsfólks en kennara er hins vegar lítil í skólastarfinu og í 

samræmi við hefðbundin hlutverk. Forystuhæfni hópa og forysta einstaklinga í 

skólasamfélaginu helst í hendur við hversu mikinn þátt þeir hafa tekið í skólaþróuninni. Þessi 

niðurstaða er í samræmi við orð Lambert (2003a) um að til að skólinn öðlist forystuhæfni 

þurfi að skapa grundvöll þar sem allir sem að honum koma taki þátt í þróuninni og séu 

virkjaðir til faglegrar forystu.  

Náið samstarf skólastjóra og aðstoðarskólastjóra er tvímælalaust einn af styrkleikum 

skólans. Hins vegar er ákveðin hætta á því að þar sem þau vinna svo vel saman festist þau í 

því að hugsa fyrir kennara og koma með lausnir án teljandi samráðs við þá í því skyni að 

stoppa upp í göt sem þeim finnst vera á skólastarfinu. Þannig gæti styrkur þeirra snúist upp í 

andhverfu sína og unnið á móti því að kennarar taki forystu í málefnum skólans eins og 

margir gera nú þegar eða eru tilbúnir til að gera.  

Forystuhæfni skólans er á fjórða stigi hvað varðar sameiginlega sýn og samhengi áætlana. Í 

skólanum er greinilegur samhugur um sýn skólans meðal stjórnenda, kennara, annarra 

starfsmanna, nemenda og foreldra. Kennarar voru öflugir þátttakendur í að skapa sýn skólans 

og stefnu frá upphafi og tekist hefur að skapa sterka skólamenningu sem byggð er á sýninni 

og markvisst þróunarstarf sem unnið er samkvæmt henni. 
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Hvað varðar samvinnu og samábyrgð er skólinn mitt á milli þriðja og fjórða stigs. 

Samvinnumenning er einkennandi fyrir skólann þar sem stjórnendur og margir kennarar vinna 

í teymum í daglegu starfi. Skapast hefur menning í skólanum þar sem starfsfólk ber velferð 

nemenda sameiginlega fyrir brjósti. Samábyrgð er mikil í skólanum, bæði meðal starfsfólks 

og nemenda, sem endurspeglast í virðingu og því hvernig starfsfólk umgengst nemendur. Til 

þess að hægt sé að flokka skólann í fjórða stig þarf meiri samvinnu þvert á hefðbundin 

hlutverk skólaliða og kennara og að skipuleggja skólastarfið á þann hátt að skólaliðar og 

foreldrar taki þátt í skólaþróuninni. Þótt foreldrar standi með skólastefnunni og séu jákvæðir 

gagnvart henni virðast þeir fyrst og fremst bera hag síns barns fyrir brjósti en koma lítið að 

því að efla hag nemenda í heild á þann hátt sem Lambert (2003a) telur nauðsynlegan.  

Um þætti sem snúa að ígrundun og nýbreytni í kjölfar hennar má segja að skólinn vegi salt 

á milli stigs þrjú og fjögur þar sem þessir starfshættir eru ekki enn orðnir daglegir liðir í starfi 

allra. Skólastjórnendur leggja áherslu á ígrundaða starfshætti og þeir fara fyrir öðrum og gera 

sífellt auknar kröfur til kennara á því sviði. Íhugun á starfsháttum er nokkuð almenn, meðal 

annars í teymisvinnu kennara, og meðal einstaka kennara og merki eru um að kennarar taki 

upp nýja starfshætti í kjölfar hennar. Hins vegar ber það einkenni stigs þrjú að ákveðnir hópar 

kennara skólans, t.d. kennarar í list- og verkgreinum, taka ekki eins mikinn þátt í ígrundun og 

aðrir m.a. vegna þess að þeir hafa færri tækifæri til þess. Annað sem bendir á stig þrjú er að 

þótt langflestir kennarar skólans séu hæfir í starfi eru kennsluhættir þó mismunandi og bæði 

merki um yfirburða kennsluhæfni og slakari starfshætti. Einnig þarf að stuðla að frekari 

ígrundun skólaliða og aðkomu foreldra hvað þetta varðar. 

Það hvernig athuganir og rannsóknir eru notaðar við ákvarðanatöku setur skólann að mestu 

leyti á stigi fjögur en þó einnig á stig þrjú. Stjórnendur hafa frá því skólastjóri kom til starfa 

lagt sífellt meiri áherslu á að ákvarðanir séu teknar á grundvelli athugana og rannsókna og 

hafa farið fyrir öðrum í þeim vinnubrögðum. Í seinni tíð hafa stjórnendur unnið markvissar að 

því að koma á starfsháttum meðal kennara þar sem rannsóknir og upplýsingar eru hafðar að 

leiðarljósi um þeirra eigin vinnubrögð og margt í starfsháttum skólans sýnir að það hefur 

tekist. Það sem hins vegar bendir á stig þrú er að það er ekki algilt að kennarar byggi athafnir 

sínar á athugunum og rannsóknum og nauðsynlegt að tryggja að þau vinnubrögð verði 

eðlilegur þáttur daglegs skólastarfs meðal kennara. Eins þarf að skapa frekari vettvang fyrir 

skólaliða til að taka þátt í slíkum vinnubrögðum með kennurum og stjórnendum til að bæta 

samvinnu og stuðla að starfsþroska þeirra og gera ráð fyrir foreldrum hvað þetta varðar. 
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Skýr merki eru um framfarir hjá nemendum og að því leyti fellur skólinn í stig fjögur. 

Félagslegur árangur nemenda er góður og hefur tekið miklum framförum og vísbendingar eru 

um að námsárangur fari batnandi.  

Þegar á heildina er litið ber forystuhæfni í Gnaraskóla bæði einkenni stigs þrjú og fjögur 

enda þótt einkenni á stigi fjögur komi sterkar fram. Í tveimur flokkum falla einkennin undir 

stig fjögur en í fjórum flokkum falla einkenni undir bæði stig þrjú og fjögur. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður Lambert (2003a) og Harris og Lambert (2003) sem segja að erfitt sé 

að setja skóla inn í einn ákveðinn flokk, líklegra sé að hann beri einkenni úr fleiri en einum 

flokki. Mikilvægt er að festa í sessi og þróa áfram þau vinnubrögð sem færa skólann enn 

frekar á stig fjögur.  Í því felst að byggja enn frekar upp forystu sumra kennara og einstakra 

hópa innan skólasamfélagsins, eins og skólaliða og foreldra, og auka þátt nemenda í 

stefnumörkun. Enn fremur að byggja ákvarðanir í skólanum enn frekar á eftirgrennslan og 

rannsóknum og viðhafa ígrundun meðal allra, einnig skólaliða og foreldra.  Hjá kennurum og 

nemendum er líklegt að slík framþróun verði á næstu misserum þar sem stefna stjórnenda er 

skýr gagnvart þessum hópum. Hins vegar er óvíst um aðra hópa þar sem ekki hafa verið 

gerðar ráðstafanir til þess að þeir taki þátt í slíku starfi nema þá að litlu leyti.  

5.2.7 Forystuhegðun skólastjóra Gnaraskóla í ljósi greiningar Lambert 

Hér verður forystuhegðun skólastjóra Gnaraskóla sett í samhengi við kenningu Lambert (sjá 

töflu 2.1, kafla 2.2.1). Greiningunni er skipt í tvo undirkafla. Fyrst er fjallað um persónulega 

eiginleika og forystuhegðun skólastjóra í þróun forystuhfæni skóla samvæmt efsta hluta töflu 

2.1 (bls. 18). Í öðrum hluta er rýnt í það á hvern hátt skólastjóri vinnur með skólasamfélaginu 

að þróun forystuhæfni innan þess samkvæmt miðhluta töflu 2.1 og einnig grein gerð fyrir því 

hvernig skólastjóri beitir valdi samkvæmt neðsta hluta töflu 2.1. 

Persónulegir eiginleikar og forystuhegðun skólastjóra 

Niðurstöður benda til þess að persónulegir eiginleikar og forystuhegðun skólastjóra 

Gnaraskóla samræmist stigi mikillar forystuhæfni skóla. Þegar skólastjóri kom í skólann var 

forystuhegðun hans í samræmi við stig tilsagnar þar sem skólastjóri er fyrst og fremst kennari, 

ábyrgðarmaður og framkvæmdastjóri. Á þeim árum sem liðin eru hefur forystuhegðun hans 

farið yfir á stig breytinga þar sem skólastjóri er jafnframt leiðsögumaður og þjálfari og einnig 

yfir á stig mikillar forystu þar sem hann kemur fram sem starfsbróðir, gagnrýninn vinur og 

lærimeistari gagnvart þeim hópi starfsfólks sem náð hefur mestri forystuhæfni. Með öðrum 

hópum vinnur hann samkvæmt stigi tilsagnar og stigi breytinga eftir því sem hann telur við 

eiga. Annað sem staðsetur skólastjórann á stigi mikillar forystuhæfni er að hann lærir stöðugt, 



106 
 

hugsar skipulega og byggir starf sitt á gildum og hugsjónum. Enn fremur má sjá að hann 

heldur áfram að þróa skólastarfið í samræmi við stig tilsagnar og stig breytinga eins og þeim 

er lýst í töflu 2.1 (Lambert, 2006).  

Skólastjóri er drifinn áfram af hugsjónum og gildum og hefur tekist að koma orðum að 

þeim þannig að skólasamfélagið hefur sameinast um sýn á skólastarfið og stefnu sem fylgt er 

eftir. Skólastjóri hugsar skipulega um framvindu skólaþróunarinnar og endurskipuleggur 

skólastarfið eftir því sem framþróun verður í skólastarfinu. Hann hafði frumkvæði að þeim 

breytingum sem urðu í skólanum frá byrjun, hefur fylgt þeim eftir en einnig stutt við 

hugmyndir sem koma frá öðrum stjórnendum og kennurum.  

Skólastjóri lærir stöðugt, bæði af bókum og eigin reynslu. Ýtt er undir þroska kennara í 

gegnum umræður og kennarar takast sífellt á við ný og krefjandi þróunarverkefni eftir því sem 

færni þeirra eykst. Hann leiðbeinir um úrbætur í kennslu á einstaklingsgrundvelli en þó enn 

frekar á stefnumarkandi hátt. Hann nýtir vel styrk aðstoðarskólastjóra á sviði náms og kennslu 

við þróun kennsluhátta. 

Skólastjóri virðir sögu skólans og leitast við að halda í félagslegar hefðir, bæði gamlar og 

nýjar. Hann setur bæði sér og starfsfólki viðmið sem felast í þeim gildum og stefnu sem unnið 

er eftir í skólanum. Í fyrstu vörðuðu viðmiðin frekar hegðun og framkomu en nú orðið snúa 

þau líka sífellt meira að skipulagi og innviðum kennslunnar. Skólastjóri kallar eftir því að 

kennarar standi skil á sinni vinnu og starfi í samræmi við stefnu skólans og stefnir að því að 

skerpa enn frekar á ábyrgð kennara og auka eftirlit með starfsháttum.  

Samstarfsfólk skólastjóra á auðvelt með að leita til hans um stuðning og traust ríkir milli 

hans og starfsmanna, foreldra og nemenda. Hann leggur áherslu á að leysa ágreiningsmál með 

samtölum og umræðum á málefnalegum nótum og samræður og samvinna eru grunnur að því 

að byggja upp tengsl innan skólans. Að sama skapi hefur vinna við þróunarverkefni verið 

byggð upp þannig að þau krefjast samvinnu, verkaskiptingar og samnáms kennara og 

stjórnenda þar sem samsetning hópa hefur verið breytileg. Samt sem áður hafa komið upp 

ágreiningsmál innan teyma sem ekki hefur verið leyst úr á annan hátt en að leggja teymin 

niður.  

Skólastjóri hefur ýtt undir dreifða forystu í skólanum. Hann tryggir þátttöku allra í 

formlegum stjórnunarstöðum (skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra og stigstjóra) í 

ákvarðanatöku. Kennarar taka þátt í ákvörðunum á kennarafundum eða á minni teymisfundum 

og skólaliðar á sínum fundi með skólastjóra/deildarstjóra. Að auki er greið leið fyrir hvern 

sem er innan skólasamfélagsins að koma sínum persónulegu skoðunum á framfæri við 

stjórnendur.  
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Forystuhegðun skólastjóra við vinnu með öðrum og beitingu formlegs valds 

Þegar skólastjóri hóf störf við skólann lagði hann línurnar um starfshætti og vann í samræmi 

við stig tilsagnar þar sem skólastjóri segir starfsfólki til eða sér til þess að það fái tilsögn (sjá 

töflu 2.1). Hann virðist þó fljótlega hafa farið yfir á stig breytinga þar sem skólastjóri 

leiðbeinir starfsfólki frekar en að segja því til. Það endurspeglast í viðtölum við kennara og 

aðra stjórnendur sem fannst þeir frá upphafi vera virkir þátttakendur í skólaþróuninni. 

Niðurstöður benda til þess að í dag vinni skólastjóri á stigi breytinga en jafnframt á stigi 

mikillar forystuhæfni með stjórnendum, kennurum og að hluta til nemendum. Að mörgu leyti 

vinnur hann með kennurum sem starfsbróðir, gagnrýninn vinur og lærimeistari. Samt sem 

áður virðist persóna hans eða staða skipta starfsfólk töluverðu máli og mikið veltur því á hans 

úrlausnum í málum og hann er greinilega leiðbeinandi gagnvart kennurum um starfshætti. 

Skólinn er staddur á tímamótum þar sem starfshættir sem samræmast forystuhæfni skóla eru 

allir þekktir og nýttir og margir þeirra orðnir fastir í menningunni. Enn eru þó starfshættir sem 

eru á stigi breytinga og stjórnendur eru að vinna í að festist í starfsmenningunni. Þetta á m.a. 

við um ígrundun, persónulega skipulagshæfni, eftirfylgni starfsfólks sjálfs og teymisvinnu.  

Skólastjóri hefur þó ekki unnið með skólaliðum á sama hátt og kennurum. Hann hefur 

leiðbeint þeim um starfshætti en þeir hafa ekki tekið beinan þátt í þróunarvinnunni. Hlutdeild 

foreldra hefur heldur ekki verið sú sem Lambert (2003a) segir nauðsynlega til þess að efla 

forystuhæfni þeirra og skólans. Þessir hópar eiga það sameiginlegt að hafa staðið á 

hliðarlínunni. Úr því þyrfti að bæta og efla foreldra og skólaliða til frekara náms og forystu í 

málefnum skólans, eigi á annað borð að stefna að forystuhæfni hans í samræmi við 

skilgreiningar Lambert (2003a, 2006). Það er þó ekki óeðlilegt að þáttur foreldra og skólaliða 

hafi verið rýrari í ljósi þess að Lambert (2003a) segir að jafnvel í skólum sem eru á leið til 

mikillar forystuhæfni geti þáttur foreldra verið sá sem síðast er unnið að þar sem lítil hefð er 

fyrir beinni þátttöku þeirra í skólastarfi. Eins telja Bolam og félagar (2007) að annað 

starfsfólk en kennarar hafi verið vannýtt auðlind í skólastarfi sem stafi meðal annars af því að 

ekki hefur verið gert ráð fyrir þeim í kenningum fræðimanna um dreifða forystu og fagleg 

námssamfélög. 

Hlutverk skólastjóra hefur verið mjög leiðbeinandi við að ýta undir þróun starfsfólks og 

koma á ákveðnum starfsháttum. Það er í samræmi við hans eigin túlkun á hlutverki sínu en 

fram kemur að hann leitast við að leiðbeina starfsfólki á umbótamiðaðan hátt. Lambert (2006) 

segir að á stigi breytinga gefi skólastjórinn eftir vald og stjórnun en haldi áfram að styðja og 

leiðbeina. Þetta sé tvísýnt tímabil á leið til mikillar forystuhæfni þar sem skólastjóri þarf að 

finna taktinn í því að sleppa takinu eftir því sem kennarar taka forystu. Samkvæmt 
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niðurstöðum er skólastjóri að fást við þetta ferli sem sést á því að hann er að deila forystunni 

en á sama tíma heldur hann í stjórnartaumana. Kennarar hafa tekið þátt í þróun og 

endurskoðun skólastefnunnar, þróun námsmats og skipulagningu kennsluhátta í teymisvinnu. 

Hins vegar eru flest stærri mál innan teymanna eða á stigsfundum borin undir skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra sem bendir til þess að kennarar leiti eftir staðfestingu stjórnenda en taki 

ekki afgerandi forystu. Það getur þýtt að enn hafi skólastjóri ekki dregið sig í hlé sem 

forystumaður á þann hátt sem Lambert (2006) talar um að nauðsynlegt sé á stigi mikillar 

forystuhæfni.  

Annað atriði sem styður að framganga skólastjóra sé á stigi breytinga er að hann er að auka 

afskipti af þróunarvinnu sem hann var búinn að láta í hendur annarra vegna þess að hún hefur 

ekki náð þeim markmiðum sem stefnt var að, öfugt við þau þróunarverkefni sem hann hefur 

stýrt. Samkvæmt Lambert (2003a, 2006) eiga verkefni að ganga upp í höndum þeirra sem taka 

þau að sér án beinna afskipta skólastjóra þegar mikilli forystuhæfni er náð. Hins vegar talar 

hún um að skólastjórar þurfi að skilja á hvaða leið menningin er og bregðast við eins og 

skólastjóri gerir með því að halda samræðum áfram, taka þátt í ferlinu og leiðbeina, og það sé 

hluti af því að færast af stigi breytinga yfir á stig mikillar forystuhæfni. Sá hæfileiki 

skólastjóra að geta unnið á mismunandi stigi forystuhæfni eftir því hvar þeir sem hann vinnur 

með eru staddir í ferlinu er, samkvæmt Lambert (2006), mikilvægur í þróun forystuhæfni 

skóla. 

 Skólabragurinn samræmist lýsingu Lambert (2006) á mikilli forystuhæfni sem byggir á 

sameiginlegri sýn og stefnu skólasamfélagsins. Samræður og gagnkvæm samskipti einkenna 

skólastarfið. Skýr stefnumörkun stjórnenda, sem skólastjóri heldur á lofti, er til þess fallin að 

ýta undir forystu kennara þar sem þeir velkjast ekki í vafa um hvert skólinn stefnir. Þar með 

eiga þeir auðveldara með að taka ákvarðanir sem falla að stefnu skólans í samhljómi við 

stjórnendur og innan ramma skólastefnunnar. Skipulag starfshátta hvetur kennara til að taka 

forystu, meðal annars innan teymanna þar sem kennarar vinna saman að ákvörðunum eða í 

þróunarvinnu þar sem leitað er eftir þeirra framlagi. Kennarar hafa með þessari vinnu þjálfast 

í að sýna frumkvæði og taka ábyrgð. Mikil áhersla á umræður, samvinnu og teymisvinnu 

hefur ýtt undir það að skólastjóri og aðrir starfsmenn deili áhyggjum sínum og vangaveltum 

um starfið. Þau vinnubrögð hafa einnig færst yfir til nemenda, meðal annars í gegnum 

bekkjarfundi, samverustundir og skipulagða samvinnu. Með þessu hefur tekist að skapa traust 

og öruggt umhverfi, samvinnunám og dreifða forystu byggða á sérfræði og áhuga fremur en 

hlutverkum. Samt sem áður eru dæmi um teymi þar sem samvinna kennara gekk ekki upp og 

hvorki stjórnendur né samkennarar lögðu fram nægilega vinnu eða sýndu nægilegt frumkvæði 
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til að leysa úr samskiptaerfiðleikunum. Það bendir til þess að þótt mikil áhersla sé á 

samvinnu, samræður og lausn ágreiningsmála á farsælan hátt séu enn göt sem þurfi að stoppa 

í, bæði hvað varðar samvinnu kennara og frumkvæði í að leysa samstarfserfiðleika og 

ágreining.  

Teymisvinnan og gerð kennsluáætlana er til þess fallin að efla skipulagða hugsun og 

sjálfskipulagningu kennara og stuðlar að ígrundun á starfsháttum sem er orðin nokkuð 

daglegur þáttur í skólastarfinu þótt enn sé hún ekki töm öllum kennurum. Það sama má segja 

um ígrundun á kennarafundum og í þróunarvinnu sem kennarar hafa tekið þátt í. Skólastjóri 

hefur verið í fararbroddi um að koma á slíkum starfsháttum og stjórnendur hafa verið 

leiðbeinandi gagnvart kennurum, bæði í eigin persónu og með því að fá utanaðkomandi 

ráðgjöf.  

Skólastjóri leggur áherslu á það við starfsfólk að tekið sé vel á móti nýju fólki og ákveðin 

hefð hefur myndast hvað það varðar. Í niðurstöðum kemur fram að flestir eru ánægðir með 

hvernig tekið var á móti þeim en þó fundu tveir fyrir einmanaleika. Það, og áhyggjur 

stjórnenda og kennara af því að nýtt starfsfólk búi ekki að sama áhuga og þekkingu á 

þróunarverkefnum og þeir sem tekið hafa þátt í að vinna að þeim, bendir til þess að þrátt fyrir 

góðan vilja og áætlun um móttöku nýliða þurfi að gera frekari ráðstafanir um það hvernig nýir 

starfsmenn aðlagast menningunni á varanlegan hátt.  

Skólastjóri er sterkur leiðtogi og býr yfir einkennum forystumanns sem þróar forystuhæfni 

skóla. Hins vegar getur styrkur hans verið of mikill í þeim skilningi að hann komi á 

starfsháttum á forsendum eigin persónuleika en á kostnað forystuhæfni annarra og matreiði 

starfshættina of mikið ofan í starfsfólk. Með því móti verður persóna hans skólanum áfram 

mikilvæg og þegar kemur að því að hann lætur af störfum gæti það gerst að núverandi 

starfshættir hverfi með skólastjóranum. Vísbending um að enn sé skólastjóri að einhverju leyti 

að vinna á þennan hátt er gæðastjórnunarkerfið sem hann er að þróa, í frekar litlu samráði við 

kennara, og stefnir á að innleiða í skólann.  

Hvað varðar beitingu formlegs valds (sjá töflu 2.1) er skólastjóri á stigi breytinga. Hann 

beitir formlegu valdi til að viðhalda samræðum, krefjast faglegrar framþróunar og skipulegra 

athugana, annast samþættingu í skólastarfinu og ákvarða hraða endurbóta. Það sést á kröfum 

sem skólastjóri og aðstoðarskólasjóti gera til kennara um skil á kennsluáætlunum, notkun 

námsmats og aukna ígrundun í skólastarfinu. Eins má sjá greinileg merki þess að skólastjóri 

tekur á starfsháttum sem standa í bága við stefnu skólans. 
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5.3 Samantekt 

Mikil ánægja og samstaða er um skólasýnina, skólastefnuna og starfsumhverfi skólans. 

Stefnumörkun stjórnenda er heildstæð og nær bæði til félagslegra og námslegra þátta og tekur 

til innrætingar gilda, framkomu og viðhorfa starfsfólks og nemenda sem og framfara í 

kennsluháttum. Stjórnendur setja skýran ramma um skólastarfið í samvinnu við kennara, sem 

felst í sameiginlegri menningu, sýn og stefnu byggðri á trausti, virðingu og sameiginlegum 

gildum, en innan þessa ramma hafa starfsfólk og nemendur frelsi til að starfa og hafa áhrif á 

starf sitt og starfsumhverfi. Í skólanum er dreifð forysta og kennarar, stjórnendur og 

nemendur starfa af metnaði og áhuga og sýna skýr merki um vinnugleði. Meðal stjórnenda, 

kennara og nemenda fer fram sameiginlegt nám í formi markvissra umræðna og 

þróunarvinnu. Áhersla í skólastarfinu hefur jafnt og þétt færst yfir á nám og kennslu, ígrundun 

er sífellt meiri sem og teymisvinna. Mikil ánægja kemur fram meðal starfsfólks, nemenda og 

foreldra með stjórnendur, samvinnu þeirra og sýnileika í skólastarfinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda því til þess að Gnaraskóli búi að miklu leyti yfir 

einkennum skóla með mikla forystuhæfni eða sé að þróa starfshætti sem leiða til þess. 

Forystuhæfni er þó misjöfn meðal hópa innan skólasamfélagsins og einstaklingar sýna líka 

mismikla forystu. Forystuhæfni er meðal stjórnenda, kennara og talsverð hjá nemendum en 

síður meðal skólaliða og foreldra. Niðurstöður benda til þess að það stafi af því að skólaliðar 

og foreldrar hafa ekki verið þátttakendur í skólaþróuninni á sama hátt og aðrir. Forysta 

einstaklinga, s.s. kennara, virðist almennt meiri meðal þeirra sem taka mestan þátt í 

skipulögðu þróunarstarfi. Til þess að viðhalda og þróa enn forystuhæfni skólans þarf að skýra 

markmið er snúa að forystu kennara og nemenda og skapa starfsumhverfi þar sem skólaliðar 

og foreldrar hafa sömu tækifæri og aðrir til að þróa forystuhæfni sína. 

Niðurstöður benda til þess að skólastjórinn búi yfir þeim eiginleikum sem þarf til að þróa 

forystuhæfni skólans yfir á stig mikillar forystuhæfni og hann hafi unnið í samræmi við það. 

Sömuleiðis benda niðurstöður til þess að persónulegir eiginleikar og forystuhegðun 

skólastjóra Gnaraskóla hafi skipt sköpum um það að byggja upp forystuhæfni skólans. 

Forystuhegðun hans fellur vel að kenningum bæði Lambert (2006) og Sergiovanni (2009) um 

framgöngu skólastjóra í þróun skóla sem ná árangri og forysta hans ber karismatísk einkenni 

sem samræmist kenningum beggja. Í heildina ber forystuhegðun skólastjóra þess merki að 

hann hafi til að bera hæfni til að vinna á mismunandi stigum forystuhæfni innan skólans eftir 

því sem við á hverju sinni. Enn er þó ekki hægt að segja að hann vinni að fullu í samræmi við 

stig mikillar forystuhæfni og fellur það að þeirri niðurstöðu rannsóknarinnar að enn sé verið 

að þróa þá starfshætti sem nauðsynlegir eru á stigi mikillar forystu.  
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6. LITIÐ YFIR FARINN VEG 

Í þessum kafla er farið yfir það sem skipti máli fyrir þróun rannsóknarinnar og notagildi 

hugtakalíkansins sem notað var og rætt er um framlag þessarar rannsóknar til þess fræðasviðs 

sem hún tilheyrir. 

Hugmyndin að þessari rannsókn var búin að gerjast með mér í nokkurn tíma og í 

meðförum hefur áherslan færst frá því að fjalla um skólaþróun almennt yfir í að taka þátt 

forystu í þróunarferlinu sérstaklega fyrir. Ástæða þess að í rannsóknina var valinn skóli sem 

virtist státa af óvanalega velheppnaðri skólaþróun var að mig langaði til að skilja betur 

hvernig hægt væri að ná slíkum árangri. Ég vildi líka sjá hvort þessi árangur væri munnmæli 

eða hvort hann væri raunverulegur og þá að hve miklu leyti það væri og hver væri ástæðan. 

Mér þótti líka forvitnilegt hvort, og að hve miklu leyti, farin hefði verið sú leið sem kenningar 

fræðimanna mæltu með. Í leiðinni vildi ég komast nær því að skilja hvað fræðimenn væru í 

rauninni að tala um þegar þeir lýstu einkennunum og ferlinu.  

Tilgangur rannsóknarinnar var því nokkuð sjálfhverfur og fyrst og fremst hugsaður til að 

skapa þekkingu fyrir sjálfa mig. Þó vonast ég til þess að rannsóknin gagnist sem innlegg í 

umræðu um skólaþróun og skólastjórnun á Íslandi og leggi eitthvað að mörkum til 

umræðunnar um hlutverk skólastjórans sem forystumanns í þróuninni. Að auki vonast ég til 

þess að hún vekti frekari athygli á mikilvægi þess að skapa menningu byggða á forystu allra 

aðila skólasamfélagsins og verði um leið til þess að skýra betur hvernig að því megi standa. 

Gott væri einnig ef rannsóknin gagnaðist þeim sem nú þegar vinna við skólastarf og hægt 

væri að nota hana í námi þeirra sem í framtíðinni velja sér þennan starfsvettvang. Sömuleiðis 

þætti mér vænt um ef Gnaraskóli sæi sér einhvern hag í niðurstöðunum og gæti nýtt sér 

rannsóknina til góðs. Að lokum má færa rök fyrir menningarlegu og sögulegu gildi 

rannsóknarinnar þar sem með henni er skrásett ákveðið ferli í grunnskóla á Íslandi á tilteknu 

tímabili sem gefur mynd af íslenskri skólamenningu á tímabili rannsóknarinnar.  

Þegar ég var að undirbúa rannsóknina rakst ég á kenningar Lambert (2006) og fannst strax 

vera mikil skynsemi í því að allir þeir sem hafa með skólastarfið að gera þyrftu að vera virkir 

þátttakendur frekar en að það ætti bara við um ákveðna hópa innan skólans, sem samkvæmt 

hefðinni eru stjórnendur og kennarar. Mér fannst því spennandi að máta skólann við þessi 

líkön. Fljótlega komst ég þó að því að þótt Lambert (2003a, 2006) tali um að allt starfsfólk 
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skólans þurfi að vera þátttakendur í ferlinu útskýrir hún ekki nánar hvernig annað starfsfólk en 

kennarar og stjórnendur taki þátt, á meðan hún gefur kennurunum og skólastjóranum, ásamt 

nemendum, foreldrum og sveitarstjórnum, nokkurt vægi í umfjöllun sinni. Þegar ég fór af stað 

með rannsóknina var ég staðráðin í því að gefa öðru starfsfólki en kennurum aukið vægi og 

niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það hafa verið rétt ákvörðun. Í þeim hópi varð 

hlutdeild skólaliða mest áberandi þar sem þeir eru fjölmennasti starfsmannahópurinn innan 

skólans annarra en kennara og eiga hvað mest samskipti við nemendur.  

Þegar ákvörðun var tekin um að gera líkön Lambert (2003a, 2006) að hugtakalíkönum 

rannsóknarinnar renndi ég nokkuð blint í sjóinn þar sem ég vissi í raun ekki hvernig það 

passaði að nota þau. Það kom mér því á óvart hversu vel gekk að flokka skólann í samræmi 

við líkanið um forystuhæfni skóla sem bendir til þess að líkanið sé gott greiningatæki sem vel 

væri hægt að nota áfram. Að sama skapi féll framganga skólastjóra vel að líkaninu um 

forystuhegðun skólastjóra. Mér reyndist þó flóknara að staðsetja skólastjóra inn á það, að 

hluta til vegna þess að það líkan er yngra en hitt og frekar lítið til skriflegt til að hjálpa til við 

greininguna þegar á dýptina er litið. Eins flækti það málið að þótt forystuhegðun skólastjóra 

passaði mikið til við stig mikillar forystuhæfni fannst mér hann einhvern veginn vera „út um 

allt“. Gagnvart sumum var hann gagnrýninn vinur og lærimeistari en leiðbeinandi gagnvart 

öðrum eða jafnvel hvort tveggja. Einnig fannst mér það snúið vegna þess að sumir hópar, eins 

og foreldrar og skólaliðar, reyndust afskiptir hvað varðar þróun forystuhæfni en til þess að 

skólastjóri starfaði á stigi mikillar forystuhæfni áttu þeir að vera með á virkan hátt. Það var 

ekki fyrr en ég kom því almennilega inn í kollinn á mér að hlutverk skólastjórans er 

margbreytilegt og í eðli sínu þannig að skólastjórinn þarf að búa yfir hæfni til að vinna á 

öllum stigunum sem ég fór að sættast við niðurstöðurnar og geta lokið við að vinna úr þeim.  

Þegar ég fór að vinna með niðurstöðurnar varð mér hins vegar ljóst hversu vel kenningar 

Sergiovanni (2009) hentuðu við greiningu á forystueiginleikum skólastjórans og hvernig hann 

vann að því að þróa skólastarfið enda eru lýsingar Sergiovanni á einkennum og framgöngu 

skólastjóra í þróun skóla ítarlegar. Það gerðist því nánast sjálfkrafa að forysta skólastjóra var 

mátuð við kenningar Sergiovanni um fimm mismunandi hlutverk skólastjórans áður en 

forystuhegðun hans var mátuð við hugtakalíkan Lambert (2006). Í ljós kom að forystuhegðun, 

persónulegir eiginleikar og hlutverk skólastjóra Gnaraskóla falla vel að kenningum bæði 

Sergiovanni (2009) og Lambert (2003a, 2006) um skólastjóra sem ná miklum árangri í starfi. 

Hann hefur bæði yfir að ráða hæfni til að vinna samkvæmt fimm hlutverkum skólastjóra sem 

Sergiovanni (2009) lýsir, og hugtakalíkani Lambert (2006) um forystuhegðun skólastjóra í 

þróun forystuhæfni skóla. Áhugaverður og sameiginlegur flötur þessara kenninga eru 
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einkenni skólastjóra sem karismatísks leiðtoga og væri fróðlegt að skoða hann betur og velta 

fyrir sér hvort skólastjórar þurfi í raun að bera einkenni slíkra leiðtoga til að ná 

framúrskarandi árangri í skólastarfi. Þegar upp er staðið benda niðurstöður því til þess að 

hvort líkanið fyrir sig sé gott og gilt greiningartæki.  

Ég tel því að það hafi reynst heilladrjúgt að stefna saman líkönum Sergiovanni (2009) og 

Lambert (2003a) á þennan hátt, gefið rannsókninni meira kjöt á beinin og um leið aukið 

réttmæti niðurstaðnanna. Þessi leið varð þó til þess að þáttur skólastjóra varð meiri í 

rannsókninni en ég hafði gert mér hugmyndir um upphaflega en er þó í samræmi við 

niðurstöðukaflann og kenningar þeirra fræðimanna (Fullan, 2007; Lambert, 2003a, 2006; 

Leithwood og félaga, 2004; Sergiovanni, 2009) sem halda því fram að framganga 

skólastjórans sé lykilatriði í árangri í skólaþróun og þróun frumkvæðis og forystu annarra 

meðlima skólasamfélagsins.  

Eins og sagði átti ég erfitt með að afmarka rannsóknina en að hluta til stafar það af því 

hversu marga hópa ég hafði undir í rannsókninni. Mér fannst hins vegar allir jafn mikilvægir 

með tilliti til þess að ákvarða forystuhæfni skólans og því erfitt að minnka umfangið þar. Þó 

má segja að öflun gagna hafi orðið meiri en nauðsynlegt var. Ég gaf mér tiltölulega langan 

tíma í gagnaöflunina og hún átti sér stað á yfir fjögurra mánaða tímabili þar sem ég fór yfir 30 

ferðir í skólann, þótt stundum yrðu hlé á milli sem ég nýtti til að frumvinna gögnin. Silverman 

(2005) mælir eindregið með því að í rannsókn sem þessari sé gagnaöflun dreift yfir lengri 

tíma og rannsakandinn gefi sér tíma til að vinna að gögnunum jafnóðum en þessi aðferð er 

mjög í anda grundaðra kenninga (Charmaz, 2006). Ég verð að viðurkenna að á tímabili, þegar 

ég var að vinna niðurstöðukaflann, fannst mér ég hafa verið of lengi í skólanum og safnað of 

miklum upplýsingum því mér blöskraði umfangið. Nú, þegar ég er búin og lít á verkið í heild, 

held ég að svo hafi ekki verið; ég þurfti þennan tíma til að læra og þróa skilning minn á 

viðfangsefninu og ná að kafa ofan í skólasálina, enda fann ég að ég fékk dýpri upplýsingar 

eftir því sem á leið. Eins tel ég að þessi mikla gagnaöflun hafi nýst mér betur í skilningi 

mínum og túlkun á viðfangsefninu og hafi þannig skilað sér inn í rannsóknina og um leið ýtt 

undir réttmæti hennar.  

Þessi rannsókn er afmörkuð við einn skóla og einn skólastjóra. Í afmörkuninni felst bæði 

styrkleiki hennar og veikleiki. Þótt sú mynd sem dregin er upp geti talist sönn verður að fara 

gætilega í að færa niðurstöður hennar yfir á aðra skóla eða skólastjóra. Í veikleikanum felst þó 

einnig styrkur rannsóknarinnar því með afmörkuninni var hægt að kafa dýpra í viðfangsefnið 

og draga fram skýrari mynd af því og þar með hefur rannsóknin aukið skilning á flóknu 

fyrirbæri.  
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Því verður ekki neitað að mörgu hefði ég viljað gera betri skil í niðurstöðum. Meðal annars 

hefði ég viljað kafa dýpra í þróun teymisvinnunnar í skólanum en það væri efni í heila 

rannsókn út af fyrir sig sem áhugavert væri að gera. Ég hefði líka viljað skoða þátt 

aðstoðarskólastjóra betur þar sem ég skynjaði sterkan þátt hennar í ferlinu öllu sem að sumu 

leyti hvarf í þeirri áherslu sem fræðin sem ég byggði á lögðu á skólastjórann sjálfan. Þáttur 

hennar væri líka efni í sjálfstæða rannsókn og eins væri fróðlegt að dýpka þátt samstarfs 

aðstoðarskólastjóra og skólastjóra og gera mætti enn aðra rannsókn þar sem sjónarhornið væri 

dreifð forysta í skólanum. Að sama skapi hefði ég gjarnan viljað kafa meira ofan í 

forystuhæfni sveitarstjórnarinnar í ljósi þess hve miklu máli hún skiptir í varanlegum árangri 

skóla.  

Út frá þessari rannsókn er ljóst að gagnlegt væri að fylgjast frekar með skólanum og gera 

framhaldsrannsókn á því hvernig honum reiðir af og hvort hann nær að komast að fullu upp á 

stig forystuhæfni eða viðhalda árangri sínum. Sú rannsókn yrði áhugaverð væri Garðar áfram 

skólastjóri þannig að hægt væri að fylgjast með því hvernig honum tekst að halda áfram á 

grunni þess sem þegar hefur unnist. Það yrði þó ekki síður áhugavert að fylgjast með því 

hvernig skólanum reiddi af undir stjórn annars skólastjóra. Eins væri áhugavert að gera 

rannsókn á fleiri skólum og meta forystuhæfni þeirra út frá líkönum Lambert. Það væri bæði 

hægt að gera á eigindlegan hátt, á svipuðum nótum og gert er hér en líka á megindlegan hátt, 

jafnvel með því að nota til þess spurningalíkan sem Lambert (2003a) hefur hannað, og nota 

mætti þá rannsókn sem ég lýk nú við að greina frá til samanburðar við niðurstöður sem þar 

fengjust. 

  



115 
 

 

HEIMILDASKRÁ  

Adler, P. A. og Adler, P. (1998). Observational techniques. Í N. K. Denzin og Y. S. Lincoln 

(ritstjórar), Collecting and interpreting qualitative materials (bls. 79–109). Thousand 

Oaks: Sage.  

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. (1999). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.  

Andrews, D. og Lewis, M. (2007). Transforming practice from within: The power of the 

professional learning community. Í L. Stoll og K. S. Louis (ritstjórar), Professional 

learning communities: Divergence, depth and dilemmas (bls. 132–147). Maidenhead: 

Open University.  

Bennett, N., Wise, C., Woods, P. og Harvey, J. A. (2003). Distributed leadership: Full report. 

Útgáfustaðar ekki getið: NCSL National College for School Leadership.  

Bogdan, R. C. og Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: An introduction to 

theories and methods (2. útgáfa). Boston, MA: Allyn & Bacon.  

Bolam, R., McMahon, A., Stoll, L., Wallace, T. S., Hawkey, K., Greenwood, A., Ingram, M., 

Atkinson, A. og Smith, M. (2005). Creating and sustaining effective professional 

learning communities (rannsóknarskýrsla nr. RR637). University of Bristol: NCSL 

National College for School Leadership. 

Bolam, R., Stoll, L. og Greenwood, A. (2007). The involvement of support staff in 

professional learning communities. Í L. Stoll og K. S. Louis (ritstjórar), Professional 

learning communities: Divergence, depth and dilemmas (bls. 17–29). Maidenhead: Open 

University.  

Borman, K., Puccia, E., McNulty, A. F. og Goddard, B. (2007). Observing a workplace. Í M. 

V. Angrosino (ritstjóri), Doing cultural anthropology: Projects for ethnographic data 

collection (2. útgáfa, bls. 99–106). Long Grove: Weaveland.  

Bush, T. (2008). From management to leadership. Educational Management Administration 

and Leadership, 36(2), 271–288.  

Bush, T. og Glover, D. (2004). Leadership development: Evidence and beliefs. Nottingham: 

NCSL National College for School Leadership.  

Börkur Hansen. (2003). Stofnanamenning og stjórnun. Í Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (ritstjórar), Fagmennska og forysta: Þættir í 

skólastjórnun (bls. 49–61). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative 

analysis. London: Thousand Oaks.  



116 
 

Creemers, B. (1996) The school effectiveness knowledge base. Í R. Bollen, B. Creemers, D. 

Hopkins, N. Lagerweij, D. Reynolds og L. Stoll (ritstjórar), Making good schools: 

Linking school effectiveness and school improvement (bls. 36–58). London: Routledge.  

Conger, J. A., Kanungo, R. N. og Menon, S. T. (2000). Charismatic leadership and follower 

effects. Journal of Organizational Behavior, 21(7), 747–767. 

Earle, L. og Fullan, M. (2003). Using data in leadership for learning. Cambridge Journal of 

Education, 33(3), 383–394.  

Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R. og Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative 

approaches and practical guidelines (3. útgáfa). Boston, MA: Allyn & Bacon.  

Fullan, M. (1993). Change forces. London: Falmer.  

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4. útgáfa). New York: Teachers 

College.  

Gronn, P. (2002). Designer leadership: The emerging global adoption of preparation 

standards. Journal of School Leadership, 12(5), 552–578.  

Hargreaves, A. (2007). Sustainable professional learning communities. Í L. Stoll, og K. S. 

Louis (ritstjórar), Professional learning communities: Divergence, depth and dilemmas 

(bls. 181–195). Maidenhead: Open University.  

Harris, A. (2005). Leading or misleading? Distributed leadership and school improvement. 

Journal of Curriculum Studies, 37(3), 255–265.  

Harris, A. (2008). Distributed school leadership: Developing tomorrow´s leaders. London: 

Routledge.  

Harris, A. og Lambert, L. (2003). Building leadership capacity for school improvement. 

Philadelphia: Open University.  

Hitchcock, G. og Hughes, D. (1995). Research and the teacher. A qualitative introduction to 

school-based research (2. úgáfa). London: Routledge.  

Hopkins, D. og Lagerweij, N. (1996). The school improvement knowledge base. Í R. Bollen, 

B. Creemers, D. Hopkins, N. Lagerweij, D. Reynolds og L. Stoll (ritstjórar), Making good 

schools: Linking school effectiveness and school improvement (bls. 59–93). London: 

Routledge.  

Hughes, G. K., Copley, L. D., Howley, C. W. og Meehan, M. L. (2005). Measure of school 

capacity for improvement (MSCI): User manual and technical report. Charleston, WV: 

Appalachia Educational Laboratory at Edvantia. Sótt 23. september 2008 af 

http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/1b/b8/1f

.pdf  

Jackson, D. (2003). Foreword. Í A. Harris og L. Lambert (ritstjórar), Building leadership 

capacity for school improvement (bls. x–xxviii). Philadelphia: Open University.  

http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/1b/b8/1f.pdf
http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/1b/b8/1f.pdf


117 
 

King, M. B. og Newmann, F. M. (2001). Building school capacity through professional 

development: Conceptual and empirical considerations. The International Journal of 

Educational Management, 15(2), 86–93.  

Lambert, L. (1998). Building leadership capacity in schools. Alexandria, VA: ASCD 

Association for Supervision and Curriculum Development.  

Lambert, L. (2002). A framework for shared leadership. Educational Leadership, 59(8), 37–

40.  

Lambert, L. (2003a). Leadership capacity for lasting school improvement. Alexandria, VA: 

ASCD Association for Supervision and Curriculum Development.  

Lambert, L. (2003b). Leadership redefined: An evocative context for teacher leadership. 

School Leadership and Management, 23(4), 421–430.  

Lambert, L. (2005). Leadership for lasting reform. Educational Leadership, 62(5), 62–65.  

Lambert, L. (2006). Lasting leadership: A study of high leadership capacity schools. The 

Educational Forum, 70(3), 238–254.  

Leithwood, K., Harris, A. og Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful 

school leadership. School Leadership and Management, 28(1), 27–42.  

Leithwood, K., Louis, K. S., Anderson, S. og Wahlstrom, K. (2004). How leadership 

influences student learning: Review of research. New York: The Wallace Foundation. 

Sótt 20. september 2007 af http://www.wallacefoundation.org/NR/rdonlyres/52BC34B4-

2CC3-43D0-9541-9EA37F6D2086/0/HowLeadershipInfluences.pdf  

Lieberman, A., Saxl, E. R. og Miles, M. B. (2000). Teacher leadership: Ideology and practice. 

The Jossey-Bass reader on educational leadership (bls. 348–365). San Francisco: Jossey-

Bass. 

Little, J. W. (1990). The persistence of privacy: Autonomy and initiative in teachers' 

professional relations. Teachers College Record, 91(4), 509–536. 

Little, J. W. (2003). Constructions of teacher leadership in three periods of policy and reform 

activism. School Leadership og Management, 23(4), 401–419.  

Little, J. W. og Horn, I. S. (2007). "Normalizing" problems of practice: Converting routine 

conversation into a resource for learning in professional communities. Í L. Stoll og K. S. 

Louis (ritstjórar), Professional learning communities: Divergence, depth and dilemmas 

(bls. 79–92). Maidenhead: Open University.  

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.  

MacGilchrist, B., Myers, K. og Reed, J. (2004). The intelligent school (2. útgáfa). Los 

Angeles: Sage. 

http://www.wallacefoundation.org/NR/rdonlyres/52BC34B4-2CC3-43D0-9541-9EA37F6D2086/0/HowLeadershipInfluences.pdf
http://www.wallacefoundation.org/NR/rdonlyres/52BC34B4-2CC3-43D0-9541-9EA37F6D2086/0/HowLeadershipInfluences.pdf


118 
 

Mentor ehf. (1990). Um Mentor.is. Sótt 18. ágúst 2009 af 

https://mentor.is/mentorvefur/UmMentorIs.aspx  

Mitchell, C. og Sackney, L. (2007). Extending the learning community: A broader perspective 

embedded in policy. Í L. Stoll og K. S. Louis (ritstjórar), Professional learning 

communities: Divergence, depth and dilemmas (bls. 30–44). Maidenhead: Open 

University.  

Mortimore, P., Sammons, P., Stoll, L., Lewis, D. og Russel, E. (1988). School matters. The 

junior years. Sommerset: Open Books.  

Muijs, D. og Harris, A. (2003). Teacher leadership-improvement through empowerment? An 

overview of the literature. Educational Management and Administration, 31(4), 437–448.  

O'Banion, T. (2007). Leadership for learning. Community College Journal, 78(2), 45–47.  

Owens, G. R. og Valesky, C. T. (2007). Organizational behavior in education: An adaptive 

leadership and school reform (9. útgáfa). Boston, MA: Allyn & Bacon.  

Peters, T. J. og Waterman,  R. H. (1982). In search of excellence. New York: Harper & Row. 

Reynolds, D. og Stoll, L. (1996). Merging school effectiveness and school improvement: The 

knoweledge base. Í R. Bollen, B. Creemers, D. Hopkins, N. Lagerweij, D. Reynolds og L. 

Stoll (ritstjórar), Making good schools: Linking school effectiveness and school 

improvement (bls. 94–112). London: Routledge. 

Rúnar Helgi Andrason. (2003). Tilfellarannsóknir. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum 

(bls. 281–293). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Rúnar Sigþórsson (ritstjóri), Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, 

Rósa Eggertsdóttir og Mel West. (1999). Aukin gæði náms: Skólaþróun í þágu nemenda. 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

Sergiovanni, T. J. (2001). The principalship: A reflective practice perspective (4. útgáfa). 

Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.  

Sergiovanni, T. J. (2009). The principalship: A reflective practice perspective (6. útgáfa). 

London: Allyn & Bacon.  

Silverman, D. (2005). Doing qualitative research: A practical handbook (2. útgáfa). London: 

Sage.  

Stoll, L. og Louis, K. S. (2007). Professional learning communities: Elaborating new 

approaches. Í L. Stoll og K. S. Louis (ritstjórar), Professional learning communities: 

Divergence, depth and dilemmas (bls. 1–13). Maidenhead: Open University.  

Yin, R. K. (1997). The abridged version of case study research: Design and method. Í L. 

Bickman og D. J. Rog (ritstjórar), Handbook of applied social research methods (bls. 

229–259). California: Sage.  

https://mentor.is/mentorvefur/UmMentorIs.aspx


119 
 

 

FYLGISKJÖL 

Fylgiskjal 1: Viðtalsrammi – skólastjóri.........................................................................bls. 120 

Fylgiskjal 2: Viðtalsrammi – aðstoðarskólastjóri/deildarstjóri.......................................bls. 123 

Fylgiskjal 3: Viðtalsrammi – kennarar............................................................................bls. 125 

Fylgiskjal 4: Viðtalsrammi – skólaliðar..........................................................................bls. 127 

Fylgiskjal 5: Viðtalsrammi – nemendur..........................................................................bls. 129 

Fylgiskjal 6: Spurningakönnun – foreldrar......................................................................bls. 130 

 

  



120 
 

Fylgiskjal 1: viðtalsrammi – skólastjóri 

Segðu mér frá bakgrunni þínum og hvernig stóð á því að þú varðst skólastjóri hér. 

Segðu mér frá því hvaða hugmyndir þú hafðir um skólastjórastarfið og hlutverk þitt sem 

skólastjóra þegar þú byrjaðir.  

Hvernig fannst þér tekið á móti þér af skólasamfélaginu þegar þú byrjaðir, af foreldrum, 

samstarfsfólki, sveitarstjórn... og hvaða væntingar fannst þér að væru gerðar til þín? 

Segðu mér frá því með þínum orðum hvernig skólinn og skólasamfélagið kom þér fyrir augu í 

byrjun, s.s. stjórnunarhættir, menning o.fl., hvað þú vildir sjá öðruvísi, og hvaða skef þú tókst 

til þess að það mætti verða, nokkurn veginn í réttri tímaröð. 

 Hver hafa verið mikilvægustu viðfangsefnin í þróun skólans þessi ár? 

 Hvað var það fyrsta sem þú tókst þér fyrir hendur þegar þú tókst við skólastjórninni? 

 Hvernig þróuðust málin í framhaldi af því (hvaða aðgerðir og athafnir skólastjórinn 

telur hafa skipt máli í skólaþróuninni). 

o Hvað hefur þér fundist erfiðast að takast á við sem skólastjóri hér? 

o Hvað hefur þér þótt ánægjulegast? 

o Hvað hefur heppnast best að þínum dómi? Hvers vegna telur þú það hafa 

heppnast? 

o Hvað hefur heppnast verr? Hvers vegna telur þú það ekki hafa heppnast sem 

skyldi? 

o Hvaða þætti í þeirri skólaþróun sem átt hefur sér stað síðan þú tókst við sem 

skólastjóri telur þú vera undirstöðuþætti þeirrar þróunar? 

 Hvernig fannst þér tekið í hugmyndir þínar í byrjun? Hvernig hefur það þróast?  

Lýstu með þínum orðum sýn og stefnu skólans í dag og segðu jafnframt frá því hvernig hún 

hófst og þróaðist. 

 Hvaða skoðun hefur þú á gildi sýnar og gilda fyrir skólann? 

 Er samstaða um þau gildi?  

 Hvernig hefur þú sem skólastjóri stuðlað að því að móta sýn skólans? 

 Hver hefur verið aðkoma hinna ýmsu hópa (kennara, annars starfsfólks, nemenda, 

foreldra) að því að móta sýn skólans? 

 Hvernig eru kennarar og aðrir innan skólasamfélagsins virkjaðir til fylgja sýninni? 

 Hvernig er gert ráð fyrir því að nýir starfsmenn, foreldrar og nemendur samlagist 

skólamenningunni og tileinki sér sýn skólans? 

 Hefur verið eða er einhver andstaða við stefnu skólans eða annað það sem skólinn 

tekur sér fyrir hendur innan skólasamfélagsins?  

 Hvernig tekur þú á andstöðu? 

Segðu frá því hvernig er staðið að þróunarverkefnum við skólann. 

 Hvernig verða þau til? 

 Hjá hverjum verða þau til? 

 Hvernig er eðlilegur farvegur þróunarverkefna? 

 Að hve miklu leyti ná þau að festa rætur? 

 Hver er aðkoma þín að þróunarverkefnum og því að halda þeim á lífi? 

 Að hvaða marki er árangur þróunarverkefna metinn og á hvaða hátt er þá brugðist við 

því mati? 
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Hvernig er staðið að starfsþróun/endurmenntun við skólann og hvernig er stefna skólans í 

þeim málaflokki mótuð? 

 Hvaða hugmyndir hefur þú um starfsþróun og endurmenntun? 

 Hverjir taka þátt í endurmenntun og starfsþróun? 

 Sérðu samhengi milli árangurs í starfi starfsfólks miðað við þátt þess í starfsþróun? 

 Er endurmenntun og starfsþróun í þeim farvegi í skólanum sem þú vildir sjá? 

Hvert finnst þér vera hlutverk og ábyrgð kennara? 

 Hvernig myndir þú lýsa fagvitund kennara við skólann? 

 Hvaða þætti leggur þú áherslu á í fari kennara? 

 Hvert álítur þú vera þitt hlutverk gagnvart kennurum? 

 Hvaða kröfur gerir þú á kennara er varða vinnu þeirra? 

 Gerir þú einhverjar kröfur umfram þær er snúa beint að vinnu þeirra? 

 Hvernig bregstu við ef kennaristenst ekki þær kröfur sem þú gerir? 

 Í hverju finnst þér að forysta kennara eigi að vera fólgin?  

 Er hún í þeim farvegi í skólanum sem þú kýst? 

 Á hvern hátt koma kennarar að ákvarðanatöku? 

Segðu frá því hvert þér finnst vera hlutverk og ábyrgð starfsfólks annarra en kennara? 

 Hvernig myndir þú lýsa fagvitund starfsfólks við skólann?  

 Hvaða þætti leggur þú áherslu á í fari starfsfólks?  

 Hvaða kröfur gerir þú á starfsfólk er varða vinnu þeirra? 

 Hvernig bregstu við ef starfsmaður stenst ekki þær kröfur sem þú gerir? 

 Í hverju finnst þér að forysta starfsfólks eigi að vera fólgin?  

 Er hún í þeim farvegi í skólanum sem þú kýst? 

 Hvað gerir þú til að hvetja starfsfólk til forystuverka? 

Hvernig nemendur viltu að skólinn ali upp? (hafa í huga alla þætti starfs með nemendum, 

kennslu, félagslíf, samskipti, lífsleikni) 

 Hvernig farið þið að því? 

 Í hverju finnst þér að forysta nemenda eigi að vera fólgin?  

 Er hún í þeim farvegi í skólanum sem þú kýst?  

 Hvernig stuðlar þú að aukinni forystu nemenda? 

Hvernig myndir þú lýsa þætti foreldra í skólastarfinu þegar þú komst og hvernig hefur þáttur 

þeirra þróast fram á daginn í dag (m.t.t. samstarfs, þátttöku í skólastarfi o.s.frv.? Hvernig 

vildir þú sjá þátt þeirra í framtíðinni? 

 Í hverju finnst þér að forysta foreldra eigi að vera fólgin? Er hún í þeim farvegi í 

skólanum sem þú kýst? 

Hvernig finnst þér að starf þitt hafi þróast frá því að þú komst hingað fyrst? 

 Finnst þér vera munur á því hvernig þú beittir þér sem skólastjóri þegar þú tókst við 

starfinu upphaflega og nú? Í hverju felst sá munur? 

 Samræmist starfið þeim væntingum sem þú gerðir eða gerir til þess? 

Segðu frá því með þínum orðum í hverju forystan var fólgin þegar þú tókst við skólastjórn og 

hvernig hún hefur þróast fram á daginn í dag og hvaða hugmyndir liggja að baki þeirri þróun. 
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Hvernig myndir þú lýsa þínum stjórnunarháttum? 

 Hvernig myndir þú lýsa samstarfi þínu við aðra stjórnendur í skólanum? En aðra 

starfsmenn? 

 Hvaða skilning leggur þú í forystu? Hvernig birtist sá skilningur í skólastarfinu? Er 

forysta skólans í þeim farvegi sem þú vildir að hún væri? 

 Hverjir meðal kennara, annars starfsfólks, foreldra og nemenda finnst þér veita forystu 

og/eða eigi að veita forystu? 

 Eru dæmi um það að fólk sem ekki er í skilgreindum forystuhlutverkum veiti forystu? 

Hvenær þá? Hvaða skoðun hefur þú á því? 

 Hverjir taka ákvarðanir í skólanum er varða ýmis mál s.s. stefnu, kennslu, 

þróunarstarf, nemendur, foreldra o.s.frv.? 

 Hvernig eru ákvarðanir teknar í skólanum? 

 Hvaða forsendur liggja að baki ákvörðunum? 

Segðu frá því með þínum orðum hver þú telur að sé staða skólans í dag m.t.t. kennsluhátta, 

árangurs nemenda, skólamenningar og forystu. 

 Hvernig myndir þú lýsa samskiptum í skólasamfélaginu í heild sinni og milli 

einstaklinga og hópa; stjórnenda, kennara, annars starfsfólks, nemenda, foreldra, 

skólanefndar, sveitastjórnar? Hvað einkennir þau? 

 Ertu sáttur við stöðu skólans í dag? 

 

Segðu frá því hvert þér finnst viðhorfið í skólasamfélaginu vera til þín í dag. Hvaða væntingar 

finnst þér vera gerðar til þín og á hverju byggir þú það mat þitt? 

Segðu frá því hvernig þú sérð fyrir þér að skólinn þróist í framtíðinni. 

 Hvert er helsta áhyggjuefni þitt gagnvart frekari þróun í skólanum? 

 Hefur þú á einhver hátt brugðist við þeim áhyggjum? 
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Fylgiskjal 2: Viðtalsrammi –aðstoðarskólastjóri/deildarstjóri 

Segðu frá bakgrunni þínum. 

Segðu frá því hvernig umhorfs var í skólanum þegar Garðar tók við skólastjórn og hvaða áhrif 

koma hans hafði. 

Hver hafa verið mikilvægustu viðfangsefnin í þróun skólans þessi ár? 

Lýstu með þínum orðum sýn og stefnu skólans í dag og segðu jafnframt frá því hvernig hún 

hófst og þróaðist. 

 Hvaða skoðun hefur þú á gildi sýnar og gilda fyrir skólann? 

 Er samstaða um þau gildi?  

 Hvaða hlutverki gegndir þú í því að móta sýn skólans? 

 Hver hefur verið aðkoma hinna ýmsu hópa (kennara, annars starfsfólks, nemenda, 

foreldra) að því að móta sýn skólans? 

 Hvernig eru kennarar og aðrir innan skólasamfélagsins virkjaðir til fylgja sýninni? 

 Hvernig er gert ráð fyrir því að nýir starfsmenn, foreldrar og nemendur samlagist 

skólamenningunni og tileinki sér sýn skólans? 

 Hefur verið eða er einhver andstaða við stefnu skólans eða annað það sem skólinn 

tekur sér fyrir hendur innan skólasamfélagsins?  

 Hvernig tekur þú á andstöðu? 

Segðu frá því hvernig er staðið að þróunarverkefnum við skólann. 

 Hvernig verða þau til? Hjá hverjum verða þau til? 

 Hvernig er eðlilegur farvegur þróunarverkefna? 

 Að hve miklu leyti ná þau að festa rætur? 

 Hver er aðkoma þín að þróunarverkefnum og því að halda þeim á lífi? 

 Að hvaða marki er árangur þróunarverkefna metinn og á hvaða hátt er þá brugðist við 

því mati? 

Hvernig er staðið að starfsþróun/endurmenntun við skólann og hvernig er stefna skólans í 

þeim málaflokki mótuð? 

 Hvaða hugmyndir hefur þú um starfsþróun og endurmenntun? 

 Hverjir taka þátt í endurmenntun og starfsþróun? 

 Sérðu samhengi milli árangurs í starfi starfsfólks miðað við þátt þess í starfsþróun? 

 Er endurmenntun og starfsþróun í þeim farvegi í skólanum sem þú vildir sjá? 

Hvert finnst þér vera hlutverk og ábyrgð kennara? 

 Hvernig myndir þú lýsa fagvitund kennara við skólann? 

 Hvaða þætti leggur þú áherslu á í fari kennara? 

 Hvert álítur þú vera þitt hlutverk gagnvart kennurum? 

 Hvaða kröfur gerir þú á kennara er varða vinnu þeirra? 

 Hvernig er brugðist við ef kennari stenst ekki þær kröfur? 

 Í hverju finnst þér að forysta kennara fólgin?  

 Á hvern hátt koma kennarar að ákvarðanatöku? 

Segðu frá því hvert þér finnst vera hlutverk og ábyrgð starfsfólks annarra en kennara. 

 Hvernig myndir þú lýsa fagvitund starfsfólks við skólann?  

 Hvaða þætti leggur þú áherslu á í fari starfsfólks?  
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 Hvaða kröfur eru gerðar á starfsfólk er varða vinnu þeirra? 

 Hvernig er brugðist við ef starfsmaður stenst ekki þær kröfur sem þú gerir? 

 Í hverju finnst þér að forysta starfsfólks eigi að vera fólgin?  

 Er hún í þeim farvegi í skólanum sem þú kýst? 

Hvernig nemendur viltu að skólinn ali upp? (hafa í huga alla þætti starfs með nemendum; 

kennslu, félagslíf, samskipti, lífsleikni) 

 Hvernig farið þið að því? 

 Í hverju finnst þér að forysta nemenda eigi að vera fólgin?  

 Er hún í þeim farvegi í skólanum sem þú kýst?  

 Hvernig stuðlar þú að aukinni forystu nemenda? 

Hvernig myndir þú lýsa þætti foreldra í skólastarfinu frá því Garðar kom og hvernig hefur 

þáttur þeirra þróast fram á daginn í dag (m.t.t. samstarfs, þátttöku í skólastarfi o.s.frv.? 

Hvernig vildir þú sjá þátt þeirra í framtíðinni? 

 Í hverju finnst þér að forysta foreldra eigi að vera fólgin? Er hún í þeim farvegi í 

skólanum sem þú kýst? 

Hvernig myndir þú lýsa þínum stjórnunarháttum? 

 Hvernig myndir þú lýsa samstarfi þínu við aðra stjórnendur í skólanum/starfsmenn?  

 Hvaða skilning leggur þú í forystu? Hvernig birtist sá skilningur í skólastarfinu? Er 

forysta skólans í þeim farvegi sem þú vildir að hún væri í? 

 Hverjir meðal kennara, annars starfsfólks, foreldra og nemenda finnst þér veita forystu 

og/eða eigi að veita forystu? 

 Eru dæmi um það að fólk sem ekki er í skilgreindum forystuhlutverkum veiti forystu? 

Hvenær þá? Hvaða skoðun hefur þú á því? 

 Hverjir taka ákvarðanir í skólanum er varða ýmis mál s.s. stefnu, kennslu, 

þróunarstarf, nemendur, foreldra o.s.frv.? 

 Hvernig eru ákvarðanir teknar í skólanum? 

 Hvaða forsendur liggja að baki ákvörðunum? 

Segðu frá því með þínum orðum hver þú telur að sé staða skólans í dag m.t.t. kennsluhátta, 

árangurs nemenda, skólamenningar og forystu. 

 Hvernig myndir þú lýsa samskiptum í skólasamfélaginu í heild sinni og milli 

einstaklinga og hópa; stjórnenda, kennara, annars starfsfólks, nemenda, foreldra, 

skólanefndar, sveitarstjórnar? Hvað einkennir þau? 

 Ertu sátt við stöðu skólans í dag? 

 

Segðu frá því hvert þér finnst viðhorf í skólasamfélaginu vera til skólans í dag. Hvaða 

væntingar finnst þér vera gerðar og á hverju byggir þú það mat þitt? 

Segðu frá því hvernig þú sérð fyrir þér að skólinn þróist í framtíðinni. 

 Hvert er helsta áhyggjuefni þitt gagnvart frekari þróun í skólanum og hefurðu brugðist 

við því?  
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Fylgiskjal 3: Viðtalsrammi – kennarar 

Segðu mér frá því hvaða stöðu þú gegnir við skólann og hvaða störfum þú sinnir. 

 Gegnir þú einhverjum hlutverkum sem eru ekki sameiginleg öllum kennurum við 

skólann (í forsvari fyrir einhver verkefni, situr í nefnd eða eitthvað slíkt)? 

Segðu mér frá því hvenær þú byrjaðir að vinna við þennan skóla, hvers vegna og við hvað. 

Hvernig upplifðir þú að koma ný(r) inn í skólann?  

 Hvernig var tekið á móti þér sem nýjum kennara við skólann? 

 Hvernig finnst þér hafa tekist að aðlagast skólamenningunni? 

 Hvaða þættir eða manneskjur hafa helst aðstoðað þig við að aðlagast? 

 Hvernig finnst þér að þér hafi tekist að standa undir þeim væntingum sem gerðar eru 

til þín við skólann? 

 Hvaða kröfur finnst þér vera gerðar til þín í starfi og af hverjum þá? 

 Hafa einhverjir þættir í skólastarfinu eða skólaumhverfinu komið þér á óvart og ef svo 

er á hvaða hátt? 

Segðu mér frá því hvaða hugmyndir þú hafðir um starf þitt og skólastarf almennt þegar þú 

byrjaðir hér og hvernig þær hafa þróast til dagsins í dag. 

 Hvaða ástæður telur þú vera fyrir því að hugmyndir þínar hafa þróast í þá átt sem þær 

hafa þróast? 

Eru einhver sérstök skólaþróunarverkefni sem standa upp úr að þínu mati (sem hafa heppnast 

vel eða vakið sérstakan áhuga þinn)? Hvers vegna? 

 Hvaða skoðun hefur þú á nýbreytni og þróunarvinnu í skólanum? 

 Hvernig eru ákvarðanir varðandi nýbreytni og þróunarvinnu teknar í skólanum? 

 Hvernig kemur þú að nýbreytni og þróunarvinnu? 

 Geturðu nefnt dæmi um forystu kennara í þróunarverkefnum í skólanum? 

 Hvernig vildir þú sjá þennan málaflokk þróast? 

Hvernig hefur sýn og stefna verið mótuð í skólanum síðan þú komst? 

 Hvaðan hafa hugmyndir komið? 

 Hversu ráðandi eru hugmyndir skólastjórans? 

 Hvernig er unnið með hugmyndir kennara? 

 Hvernig eru þær laðaðar fram og hvernig er staðið að endanlegum ákvörðunum um 

stefnuna? 

 Hver er sérstaða skólans og hvernig hefur hún orðið til?  

 Hvaðan hafa hugmyndirnar komið og hvernig hafa þær mótast, hvernig hafa 

mismunandi hugmyndir verið bræddar saman?  

 Hvernig hefur verið unnið með ágreining sem upp hefur komið? 

Hvaða þættir finnast þér skipta mestu í góðu skólastarfi? 

 Fara þínar hugmyndir saman við sýn skólans? 

 Ef ekki, hvað ber á milli? – Veldur það erfiðleikum/óþægindum/togstreitu? 

 Hvernig var staðið að því að þróa sýn skólans? Hvert var hlutverk þitt í því? 

Hvað finnst þér einkenna góða skólamenningu? 
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 Hvað finnst þér skipta mestu máli í að byggja upp góða skólamenningu? Hvaða 

vinnulag telur þú að sé heppilegast og best til þess fallið? 

 Ertu sátt/sáttur við skólamenningu skólans? Er eitthvað sem þú vildir að væri öðruvísi 

– hvað (ef svo er)? 

 Hvernig myndir þú lýsa samskiptum í skólasamfélaginu í heild sinni og milli 

einstaklinga og hópa; stjórnenda, kennara, annars starfsfólks, nemenda, foreldra, 

skólanefndar, sveitarstjórnar? Hvað einkennir þau? 

Hvernig myndir þú lýsa starfsandanum í skólanum? 

 Hvaða þættir telur þú að hafi mest um það að segja að starfsandinn er eins og hann er? 

 Hver telur þú að beri helst ábyrgð á starfsanda skólans? Hvers vegna? 

Segðu mér með þínum eigin orðum hvaða skilning þú leggur í endurmenntun og starfsþróun? 

 Hvernig finnst þér staðið að endurmenntun og starfsþróun fullorðinna aðila innan 

skólasamfélagsins? 

 Í hverju felst þín starfsþróun? 

 Hvernig vildir þú sjá að hann þróaðist í framtíðinni? 

Hvaða forsendur liggja að baki kennslutímum hjá þér? 

 Hvernig undirbýrð þú kennsluna?  

 Hvaða áherslur leggur þú þegar þú byrjar tíma? En lýkur þeim. 

 Hvernig gengur dæmigerð kennsla fyrir sig? 

 Hvaða forsendur liggja að baki því hvaða efni þú velur til að kenna? 

 Hvað vilt þú að nemendur fái út úr kennslutímum hjá þér? 

Hvernig nemendur viltu taka þátt í að ala upp? 

 Hvernig stuðlar þú að því? 

 Hvernig myndir þú lýsa sambandi þínu við nemendur? 

 Á hvað leggur þú helst áherslu í samskiptum við nemendur? 

 Ertu sátt/ur við hvernig aðrir kennarar, starfsfólk og stjórnendur vinna að velferð 

nemenda? 

 Í hverju finnst þér að forysta nemenda eigi að vera fólgin? Er hún í þeim farvegi í 

skólanum sem þú vildir? 

 Hvernig finnst þér skólinn almennt standa sig gagnvart nemendum? 

Segðu mér frá þætti foreldra í skólastarfinu. 

 Hvert finnst þér hlutverk þeirra vera innan skólans? 

 Hvaða hlutverki gegna þeir í þínu starfi? 

 Hvaða samskipti áttu við þá, hvernig og hve oft? 

 Að hvers frumkvæði er það, skólastjórnenda, þínu eigin, foreldra eða annars? 

 Hvaða tilfinningu hefur þú gagnvart foreldrum? 

 Finnst þér hafa orðið einhver breyting á hlutverki þeirra síðan þú hófst hér störf? Ef 

svo er, í hverju felst sú breyting? 

 Hver er stefna skólans gagnvart foreldrum og þátttöku þeirra í skólastarfinu? 

 Ertu sammála þeirri stefnu? 

Í hverju finnst þér forysta felast? Hvað finnst þér vera forysta? 
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 Hvernig upplifir þú þig í tengslum við forystu? Ert þú einhvern tímann í 

forystuhlutverki? Hvenær þá? 

 Eru dæmi um það að fólk sem ekki er í skilgreindum forystuhlutverkum, t.d. eins og 

kennarar eða annað starfsfólk sem ekki eru stigsstjórar eða stjórnendur, veiti forystu? 

Hvenær þá? Hvaða skoðun hefur þú á því? 

 Hvert er þitt álit á forystu skólans og hvernig hún er almennt í skólanum? 

 Hjá hverjum liggur forystan?  

 Hvert finnst þér vera hlutverk kennara í forystu? En annars starfsfólks? En nemenda? 

En foreldra? 

 Hvernig eru ákvarðanir teknar í skólanum? 

 Hvaða forsendur liggja að baki ákvörðunum? 

 Hvernig vildir þú að forysta birtist í skólanum? 

 Hvernig finnst þér vera staðið að því að skilgreina hlutverk og ábyrgð þína og annarra 

innan skólans?  

 Á hverju berð þú ábyrgð og í hverju felst hún?  

 Er gengið eftir því af skólastjórnendum að þú eða aðrir takir ábyrgð?  

Segðu frá því með þínum orðum hver þú telur að sé staða skólans í dag. 

Hvernig sérð þú fyrir þér að skólinn þróist í framtíðinni? 

 Hvert er helsta áhyggjuefni þitt gagnvart frekari þróun í skólanum? 
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Fylgiskjal 4: Viðtalsrammi – skólaliðar 

Segið mér af því hve lengi þið hafið unnið í skólanum. 

Segið mér hvernig var tekið á móti ykkur þegar þið hófuð störf. 

Getið þið sagt mér frá því hvernig var að vinna í skólanum um það leyti sem Garðar kom? 

 Hvernig hefur vinnan ykkar þróast? 

 Á hvern hátt hefur starfsumhverfið breyst síðan þið hófuð störf? 

 Segið mér frá því hvernig fundahald hjá ykkur hefur breyst frá því áður en Garðar 

kom og fram á daginn í dag. 

 Hvernig fáið þið upplýsingar um dagskrá skólans og daglegar breytingar ef einhverjar 

eru?  

 

Hversu skýr er starfslýsing ykkar og hversu mikið er gengið eftir því að þið fylgið henni? 

 Að hve miklu leyti hafið þið að segja um ykkar daglegu störf? 

 Á hverju berið þið ábyrgð í starfi ykkar?  

 Hversu skýrt er ábyrgðin skilgreind? 

 

Segið mér frá því hvernig starfsmórallinn hefur þróast? 

 Hvaða ástæður teljið þið vera fyrir því? 

 Hvernig eru samskipti ykkar við annað starfsfólk? 

 Hvernig eru samskipti ykkar við nemendur? 

 

Hvert teljið þið vera hlutverk ykkar gagnvart nemendum? 

 Hvernig nemendur viljið þið sjá að skólinn útskrifi?  

 Finnst ykkur vera unnið í samræmi við það? 

 

Segið mér hver stefna skólans er. 

 Á hvern hátt komuð þið að stefnumótun skólans? 

 Hvernig líkar ykkur að vinna í samræmi við hana? 

 Sjáið þið mun á framkomu nemenda síðan skólasýnin var gerð? 

 

Hvernig upplifið þið forystu skólans? 

 Sýna starfsmenn skólans forystu/frumkvæði? En nemendur? 

 Hvernig vilduð þið sjá að frumkvæði og forysta nemenda, kennara, skólaliða og 

annarra yrði í framtíðinni? 

 Hverja teljið þið vera helstu eiginleika skólastjórnenda? 

 Segið frá því hvernig er tekið á ágreiningi, árekstri sem kemur upp. 

 

Segið frá því hvert þið teljið vera viðhorf foreldra og annarra í samfélaginu gagnvart 

skólanum og hvernig það hefur þróast. 

 Í hverju felast samskipti foreldra við skólann og hafa þau breyst? 

Hvað hefur haft mest áhrif á skólastarfið síðustu tíu ár? 

Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að skólinn þróist í framtíðinni? 

Hvaða áhrif teljið þið að það hefði á skólann ef skólastjórinn léti af störfum?  
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Fylgiskjal 5: Viðtalsrammi – nemendur 

Hvernig finnst ykkur að vera í Gnaraskóla? 

Hvaða tilfinningu fáið þið þegar þið hugsið um skólann ykkar? 

Hvernig talið þið um skólann við félaga ykkar eða aðra? 

Hvernig er talað um skólann ykkar heima eða annars staðar í samfélaginu? 

Hvernig hefur ykkur liðið í skólanum frá því þið hófuð störf? 

Hvað finnst ykkur hafa skipt mestu máli í skólagöngunni? 

Hvað finnst ykkur einkenna skólann ykkar? 

Hverjum þakkið þið helst góðar minningar eða breytingar í skólanum? 

Hver er sýn og stefna skólans? 

Hvað finnst ykkur um hana? 

Hvernig finnst ykkur komið fram við ykkur í skólanum af skólastjórnendum, kennurum, 

skólaliðum, öðrum nemendum? 

Að hve miklu leyti er hlustað á ykkur og ykkar vilja? 

Hvernig komið þið skoðunum ykkar á framfæri? 

Hvernig er brugðist við þeim? 

Hversu mikilvægt teljið þið það vera að nemendur sýni frumkvæði í skólanum? 

Að hve miklu leyti hafið þið áhrif á daglegt líf ykkar í skólanum?  

Að hve miklu leyti hafið þið áhrif á nám ykkar og námsárangur? 

Hvað er áform og hvernig áformið þið? 

Finnst ykkur það skipta máli að áforma? 

Hvernig finnst ykkur andinn í skólanum meðal krakkanna? Meðal kennara, milli kennara 

og nemenda? 

Hvað finnst ykkur um skólastjórnendurna? 

Hvaða skoðun hafið þið á samverustundum? 

Hvaða skoðun hafið þið á gæðahring? 

Hvernig koma foreldrar ykkar að málefnum ykkar í skólanum? 

Hvaða máli teljið þið að það skipti ykkur? 

Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að skólinn þróist í framtíðinni? 

Hvað gæti helst staðið frekari þróun fyrir dyrum? 

Hvernig sjáið þið fyrir ykkur þátt/forystu/frumkvæði nemenda í skólanum í framtíðinni 

sem viðkemur námi, félagsstarfi eða öðru sem tengist skólanum? 

Hvaða máli teljið þið að skólinn ykkar skipti upp á framtíðina? 

 

  



130 
 

Fylgiskjal 6: Spurningakönnun – foreldrar 

1 . Hvað finnst þér/ykkur einkenna skólaþróunina í Gnaraskóla á þeim tíma sem þú þekkir til 

eða síðan núverandi skólastjóri tók til starfa? Hvaða þættir í þeirri þróun finnst þér hafa skipt 

mestu máli (t.d. stefna og sýn skólans, áhersla á lífsleikni, samverustundir o.s. frv.)? 

2 . Hvað finnst þér/ykkur um kennsluna og bekkjarstarfið? 

3 . Hvernig myndir þú/mynduð þið lýsa viðhorfi barns/barna ykkar til skólans. Hafa hegðun, 

almenn viðhorf og nám breyst undanfarin ár og hverjar telur þú/teljið þið ástæðurnar ef svo 

er? 

4 . Hvað finnst þér/ykkur einkenna samstarf skólans og foreldra og hvernig hefur samstarfið 

þróast undanfarin ár. Hvernig vildir þú/vilduð þið sjá samstarfið í framtíðinni? 

5 . Hvað finnst þér/ykkur einkenna forystu í skólanum, störf stjórnenda og samskipti innan 

skólans (t.d. milli mismunandi aðila/hópa í skólanum, s.s. stjórnenda, kennara, nemenda, 

annarra starfsmanna o.s.frv.)? 

6 . Hvernig finnst þér/ykkur tekið í frumkvæði foreldra og hvernig er unnið með hugmyndir 

þeirra? 

7 . Hvernig telur þú /teljið þið að skólinn (t.d. þeir þættir sem hér hafa verið nefndir) muni 

þróast í framtíðinni? 

8 . Er eitthvað sem þú telur/þið teljið að gæti haft neikvæð áhrif á starfsemi skólans í 

framtíðinni, og þá hvað? 

9 . Er eitthvað annað sem þú vilt/þið viljið taka fram? 


