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Ágrip 

 

Verkefnið sprettur af daglegri umræðu um ábyrgð á skólastarfi. Bæði skólastjórar og kennarar 

telja að þeir beri mikla ábyrgð í sínum störfum en við nánari umræðu virðast þeir ekki leggja 

sama skilning í ábyrgðarhugtakið. Í grunnskólalögum er heldur ekki skýrt kveðið á um hvað 

felst í hugtakinu ábyrgð og því ástæða til að kanna nánar í hverju ábyrgð á skólastarfi felst. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær: Hvað merkir hugtakið ábyrgð? og Hver er ábyrgð 

skólastjóra samkvæmt grunnskólalögum? Við rannsókn á merkingu hugtaksins er 

hugtakagreining notuð og greining grunnskólalaganna byggir á aðferð lögfræðinnar við að 

lesa lög og nefnist textaskýring. Helstu niðurstöður eru þær að til að geta axlað ábyrgð þarf 

viðkomandi að gangast undir þær skyldur sem verki eða starfi fylgja, hann þarf að hafa 

ákvörðunarvald yfir þeim þáttum sem lúta að verksviðinu og sá hinn sami þarf einnig að svara 

fyrir og taka afleiðingum af árangri eigin starfs. Skólastjóri gengst undir allar skyldur sem lög 

sem lúta að grunnskólastarfi kveða á um, hann hefur ákvörðunarvald yfir öllum þáttum 

skólastarfsins og þarf að svara fyrir allt starf skólans. Ábyrgð skólastjóra, samkvæmt 

grunnskólalögum, felst einkum í því að sjá um framkvæmd lögbundinna þátta skólastarfs, 

gæta réttinda og hagsmuna allra hagsmunaaðila og leiða starfið með faglegum hætti. 

Skólastjóri svarar fyrir skólastarf gagnvart sveitarstjórn, stjórnar skólanum og er 

forstöðumaður hans. Með því er tekinn af allur vafi á því hver svarar endanlega fyrir 

skólastarf. Hvergi er tilgreint hvort skólastjóra beri að svara fyrir afrakstur eða skilgreindan 

árangur af skólastarfi. Gagnrýna má hvernig lögin gera foreldrum að bera ábyrgð á námi 

barna sinna og nemendum að bera ábyrgð á eigin hegðun og námi því það samræmist ekki 

skilgreiningu á ábyrgðarhugtakinu. Einnig er athugunarvert að skólum er hvorki gert að miða 

árangur skólastarfs við fyrirfram ákveðna mælikvarða, né að taka afleiðingum af eigin 

starfsháttum.  
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Abstract 
 

This study takes its cue from common discussions about accountability for school practices. 

School principals and teachers alike indicate that they are largely accountable for their 

responsibilities but on closer inspection it appears that school professionals do not have the 

same understanding of the concept of accountability. In the primary school laws, this concept 

is also not distinct and therefore a good reason to research where exactly accountability is 

required for school practices. Two research questions are put forward: What does the concept 

of accountability denote? What is the school principal accountable for with regard to primary 

school laws? Conceptual analysis was applied as a research method for defining the concept 

and the analysis of the school laws is based on text-analysis, a method in law practice of 

reading laws . The main conclusions are that to be able to exercise accountability, school 

professionals must stand by the obligations of their job, they have to control decisions 

pertaining to their fields of responsibility. These same professionals also have to answer for 

and accept the consequences of their own performances. The principal submits to all 

obligations and laws subject to primary school practice, he holds the power of decision over 

all fields of responsibility in the school and has to answer for all school practices. According 

to primary school laws, the principal’s accountability only includes seeing to the 

implementation of statutory aspects of school practices, heeding to the rights and interests of 

all parties and managing practices in a professional manner. The school principal is 

responsible for school practices concerning the municipality, he manages the school and is its 

director. As a result, there is no doubt as to who carries ultimate responsibility for school 

practice. There is no mention whether  the school principal is responsible for achievements or 

specified performance of school practice. The study criticises the school laws for giving the 

parents the responsibility for their children’s education and students the responsibility for 

their own behaviour and education which is inconsistent with the definition of the concept of 

accountability. In addition, it is interesting to note that schools are neither expected to 

compare school practice performances against stipulated criteria nor to accept the 

consequences of their own work practices. 
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1. Inngangur 

1.1. Tilkoma verkefnisins 

Í daglegri umræðu kemur ábyrgðarhugtakið víða við sögu og þykir sjálfsagt að fólk beri 

ábyrgð, sérstaklega ef eitthvað fer úrskeiðis. Ráðherrar og alþingismenn eiga að bera ábyrgð á 

því að skynsöm og virk lög séu sett. Almennt er ætlað að fólk sýni ábyrga hegðun og 

framkomu sem samræmist almennum samfélagsgildum. Fyrirtæki sem hafa auðgast verulega 

á undanförnum árum eru talin af sumum bera þá samfélagslegu ábyrgð að verja hluta þess 

arðs til samfélagslegra málefna, foreldrar bera ábyrgð á börnum sínum fram til 18 ára aldurs 

og skólar bera ábyrgð á því að nemendur fái kennslu við hæfi samkvæmt aðalnámskrá. 

Ábyrgðarumræðan er víðtæk og snertir velflest svið mannlífsins en við nánari skoðun vaknar 

sú spurning hvort allir skilji hugtakið með sama hætti? Sú efasemd er hvatinn að vali á 

viðfangsefni þessa meistaraprófsverkefnis.  

Skólamálaumræðan verður gjarnan háværust meðan viðræður um kjarasamning 

grunnskólakennara standa yfir. Í verkfalli grunnskólakennara haustið 2004 voru rökin fyrir 

því að kennarar ættu að fá meiri launahækkun en aðrar stéttir m.a. þau að þeir bæru mikla 

ábyrgð og jafnvel meiri en aðrar stéttir. Ekki er það dregið í efa hér hversu mikilvægu starfi 

skólarnir, og þar með kennarar, gegna en við nánari skoðun á ábyrgð þeirra sem þar starfa 

vakna ýmsar spurningar sem gefa til kynna að ekki sé skýrt hver sú ábyrgð er, hver beri hana 

og þá að hvaða marki. Er verið að ræða um ábyrgð á árangri nemenda og framförum, líðan 

þeirra eða samskiptum, foreldrasamskiptum, upplýsingagjöf, uppeldi eða framkvæmd 

aðalnámskrár, svo dæmi sé tekið? Það er hverjum manni ljóst að menntun er undirstaða 

siðmenntaðra velferðarþjóðfélaga og við trúum því að tilgangur skyldunáms sé verðugur. 

Hvað sem þeirri umræðu líður þá eru gerðar kröfur til skóla við setningu laga og reglugerða 

og samfélagið ætlast til ákveðins árangurs af skólum. Þeir eiga að standast alþjóðlegan 

samanburð, börn og foreldrar eiga rétt á ákveðinni þjónustu, rekstur skólanna skal vera innan 

fjárheimilda og sveitarfélög sem og ráðuneyti krefja skóla um upplýsingar og skýringa á 

starfinu. En hver ber ábyrgðina á að skólar standi undir væntingum? Gagnvart hverjum þarf 

að bera ábyrgð og hvað felur hún í sér?  

Rannsóknir á ábyrgð kennara og skólastjóra er vart að finna af íslenskum vettvangi og  

því mætti spyrja af hverju enginn hafi skoðað þessi mál í kjölinn fyrst margir segjast bera 

mikla ábyrgð og nota það jafnvel sér til málsbóta en fáir þó krafðir um skil á gæðum eða 
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magni dagsláttunnar. Er ábyrgðarhugtakið svo víðfeðmt að erfitt er að festa fingur á hvað það 

í rauninni merkir? Eða er allur þorri fólks svo sammála um skilning á því að ekki gerist þörf á 

að skýra það nánar? Er hugsun löggjafans og vinnuveitandans sú að menntastofnanir séu þess 

eðlis að ekki sé ástæða til að skilgreina ábyrgðarsvið fagfólks af nákvæmni eða ætlast til 

ákveðins árangurs af starfinu? 

Við fyrstu sýn má bregða ljósi á ábyrgð úr nokkrum áttum með því að vísa í almennan 

málskilning. Við öxlum ábyrgð með því að fara að settum lögum og reglum og starfa 

samkvæmt fyrirmælum eða starfslýsingum. Það gerum við einnig ef við uppfyllum væntingar 

og kvaðir þeirra sem greiða fyrir vinnu okkar, hvort sem væntingarnar eru formlegar eða 

óformlegar. Sá sem hegðar sér samkvæmt viðteknum samfélagsgildum, sýnir hjálpsemi eða 

tillitssemi, hegðar sér á ábyrgan hátt. Foreldrar sem hlúa að velferð barna sinna sýna ábyrgð á 

uppeldinu. Fleira má nefna sem ekki verður gert að sinni en það getur ekki dulist við fyrstu 

sýn að ábyrgð er lifandi hugtak í tungumálinu þó ekki sé það vel afmarkað og notað í 

margþættum og mismunandi skilningi.  

Samspil kennara og skólastjóra má skoða í þessu ljósi. Ef kennarar bera ekki ábyrgð á 

framkvæmd skólastarfs og árangri nemenda, gera þá skólastjórar það? Þurfa yfirmenn ekki 

alltaf að svara fyrir gerðir sinna undirmanna, bregðast við þeim og bera ábyrgð á þeim? Hvað 

ef yfirmaður má ekki ráðstafa nema hluta vinnutíma undirmanns vegna ákvæða í 

kjarasamningi, eykst þá ekki ábyrgð starfsmannsins að sama skapi á eigin störfum?  Getur 

verið að það sé stigsmunur á ábyrgð og þegar allt kemur til alls ekki einhlítur skilningur á 

hugtakinu? Laun eru í einhverjum tilvikum greidd á grundvelli ábyrgðar en sjaldnast á skýrum 

forsendum nema þegar um afmarkaða og hlutbundna mælikvarða er að ræða. Gefur ráðafólk 

sér forsendur um ábyrgð án þess að velta þeim frekar fyrir sér? Þessar spurningar og aðrar af 

svipuðum toga vakna við umræðuna og má ætla að brýnt sé að fá við þeim svör.  

Hæglega er unnt að ímynda sér að Samband íslenskra sveitarfélaga, rekstraraðili og 

vinnuveitandi grunnskólans, hafi hag af því að skýra eigin skólamálaumræðu í ljósi 

ábyrgðarumræðunnar. Launamyndun er iðulega á forsendum ábyrgðar og umfangs en ekki 

árangurs og verðug spurning hvort yfirvöld vaði ekki í villu þegar slík er reyndin og ábyrgðin 

jafnvel skilgreind á óljósan hátt eða ekki skilgreind. Erindisbréf og starfslýsingar skipta máli 

þegar kemur að eftirfylgd með störfum fólks og verkaskiptingu og því mikils um vert að 

skilningur á því sem þar stendur um ábyrgð starfsfólks sé sá sami fyrir alla aðila. Af þessu má 

ætla að útlistun á ábyrgðarhugtakinu hafi hagnýtan tilgang fyrir vinnuveitanda eins og 

Samband íslenskra sveitarfélaga, hún gæti haft faglegan tilgang í tengslum við umræðu um 

kennarastarfið og skólastjórnun og löggjafinn, ekki síst, gæti endurskoðað lög í ljósi hennar. 
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1.2. Afmörkun 

Að framansögðu má álykta að þörfin fyrir nánari skilgreiningu á ábyrgðarhugtakinu og 

ígrundaðri umræðu sé ótvíræð. Hún á erindi bæði við skólastjóra sem og kennara en 

grundvallast þó fyrst og fremst á almennri skilgreiningu á eðli og merkingu hugtaksins.  

Mikilvægi og árangur skólastarfs er háð því að fagfólk viðhafi starfshætti sem byggja 

á fagmennsku og leiði til þess árangurs sem vænst er. Skólastjórar hafa lítið sinnt faglegri 

umræðu um grunnskólastarf, hvorki innan eigin vébanda né út á við og málflutningur Félags 

grunnskólakennara hefur einkennst af kjarasamningsbundnum þáttum frekar en umræðu um 

fagmennsku. Í þeim tilvikum þegar meta hefur átt störf kennara eða fjalla um þau á 

ígrundaðan hátt þá mætir það gjarnan mótspyrnu, bæði hjá kennurum og stjórnendum, og ber 

fólk fyrir sig rökum eins og tímaskorti eða heldur á lofti mikilvægi þess að viðhalda faglegu 

sjálfstæði kennara sem ekki megi hrófla við. Þörfin á að skerpa skilning á ábyrgð skólastjóra 

og hvað það merkir í starfi að bera skilgreinda ábyrgð er orðin brýn en samkvæmt fræðunum 

eru það skólastjórar sem geta haft mest áhrif á skólastarf af öllu starfsfólki skólanna 

(Marzano, Waters og McNulty 2005; Fullan, 2001) og að auki bera þeir skv. lögum 

frumábyrgð á skólastarfinu í heild svo vitnað sé í grunnskólalög en þar segir í 7. gr.:  

Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar 

honum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn. 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Staða skólastjóra er skýr þar sem lögin gera ráð fyrir að hann einn beri ábyrgð á 

skólastarfi gagnvart sveitarstjórn, hann stjórnar skólastarfinu og skal vera faglegur leiðtogi 

þess. Hann hefur því skýrari og skilgreindari stöðu í skólastarfi en aðrir aðilar sem að því 

koma.  

1.3. Rannsóknarspurning 

Lög og reglugerðir tryggja ekki að allir sem eiga að fara eftir þeim skilji þau á sama hátt.  

Í grunnskólalögum frá 2008, reglugerðum og aðalnámskrá frá 2006 er ábyrgð skólastjóra 

tiltekin að einhverju leyti en erindisbréf Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir skólastjóra 

kveður skýrar á um í hverju sú ábyrgð felst. Erindisbréfið er byggt á lögum frá 1995 og sumt 

af því sem þar stendur er ekki í gildi lengur. Einnig má segja um þau erindisbréf sem í gildi 

eru að orðalag þeirra er almennt þó svo að það byggi á lögum og reglugerðum.  
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Skilningur löggjafans, vinnuveitandans og okkar sem störfum við skólastjórnun virðist 

við fyrstu sýn ekki vera sá sami á hugtakinu ábyrgð. Dæmi því til stuðnings er umfjöllun um 

námsmat í aðalnámskrá en þar segir:  

„Hverjum kennara og skóla ber að fylgjast vandlega með því hvernig nemendum 

gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem aðalnámskrá og skólinn setja þeim“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 16). 

Það fer ekki á milli mála að bæði kennurum og skóla, þ.m.t. skólastjóra, ber að fylgja þessum 

lögum og jafnfram aðalnámskrá sem er ígildi reglugerðar. Til að nálgast svar um hvort þetta 

sé raunin er forgangsverkefni að nálgast svar við spurningum um ábyrgð skólastjórans og 

hvernig líta beri á fagmennsku hans og faglega ábyrgð. Að þessu sögðu verða 

rannsóknarspurningarnar tvær: 

1. Hvað merkir hugtakið ábyrgð? 

2. Hver er ábyrgð skólastjóra samkvæmt grunnskólalögum? 

1.4. Fagmennska 

Fagleg ábyrgð byggist á skilgreiningum um fagmennsku og tengist bæði siðferðilegum og 

lagalegum skyldum. Gerð er krafa um fagleg vinnubrögð kennara, þ.e. þau verða að hvíla á 

grunni fræðanna sem nám og kennslan byggir á s.s. kennslufræði, þekkingarfræði og 

uppeldis- og sálfræði. Í lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjóra (nr. 87/2008) 

segir að ekki sé heimilt að ráða kennara til starfa nema að hann hafi öðlast leyfisbréf frá 

ráðherra sem merkir að viðkomandi þarf að hafa lokið formlegu prófi sem gefur þau réttindi. Í 

siðareglum kennara (2002, bls. 1) segir að þær séu settar „til að efla fagmennsku kennara“ en 

hvergi er vikið sérstaklega að því að þeim beri að sýna skilgreinda fagmennsku í starfi. Á hinn 

bóginn er nefnt að ákvarðanir sem kennari tekur þurfi að stuðla að bættum hag nemenda. Því 

má ætla að kennsluhættir þurfi að byggja á faglegum grunni með rætur og rök í fræðunum 

sem og reynslunni.  

Fagmennska skólastjóra hvílir að hluta til á sama grunni og fagmennska kennara. Í 

samantekt um þá þætti sem oftast eru nefndir í tengslum við umræðu um fagmennsku kennara 

nefnir Jóhanna Einarsdóttir (2002) nauðsynlega þjónustu, sérnám, þekkingu, sjálfræði, 

siðareglur starfstétta, ósérhlífni, ábyrgð á fagmennsku og áhrifavald. Starfshættir og skyldur 

skólastjóra tengjast allar umræddum þáttum. Hann þarf að hafa þekkingu á stjórnun sem og 

því fagi sem starfsemin byggir á, tryggja þjónustu sem lög og reglugerðir kveða á um og hann 

hefur sjálfræði yfir og fer með stjórnsýsluumboð viðkomandi sveitarstjórnar. Ingólfur Á. 

Jóhannesson (2001) talar um að þekking, færni, innsæi og siðgæði séu grundvallarþættir 
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fagmennskunnar sem setja þarf í samhengi við starfshætti skólastjóra. Skólastjórnun er þó 

ekki í þeim skilningi fag og skólastjórar ekki sérstök fagstétt en engu að síður þarf fagþekking 

að vera til staðar sem árangursríkir starfshættir skólastjóra byggja á (Marzano o.fl., 2005; 

Reeves, 2004; Sergiovanni, 2001). Strong, Richard og Catano (2008) tiltaka átta svið sem 

heyra sannarlega til fagmennsku skólastjóra en þau eru: forysta í kennslumálum, að skapa 

góðan starfsanda á vinnustað, mannauðsstjórnun, mat á starfsháttum kennara, dagleg stjórnun 

og skipulag, samskipti bæði innávið og útávið, fagmennska í skólastjórnun og að lokum hið 

endanlega viðfangsefni skólastjóra sem er árangur og framfarir nemenda. Kjarnastarfsemi 

skóla er nám nemandans og stærsti áhrifaþátturinn í námi þeirra eru starfshættir kennara fyrst 

og fremst sem og starfshættir skólastjóra (Reeves, 2009; Marzano o.fl., 2005).  

Í umfjöllun um fagmennsku lækna (Mueller, 2009) kemur fram að þar er einnig 

minnst á vandvirkni, óeigingirni, mannúð, ábyrgð og metnað fyrir hönd sjúklinga. Velferð 

skjólstæðinganna er frumskylda læknisins. Starfshættir lækna eru álitnir lykilatriði fyrir 

velferð skjólstæðinga og líta ber á þá þegar meta ber árangur af starfi þeirra. 

Margt bendir til að aukið álag á kennara sé staðreynd sem ekki verður litið framhjá. 

Kröfur hafa aukist um breytta starfshætti, kennarar þurfa að vinna meira saman, þjónusta og 

samskipti við foreldra hefur aukist, notkun upplýsingatækni er orðin sjálfsögð, skólanum er 

gert að þjóna fleiri samfélagsmarkmiðum en áður og ætlast er til að viðhafðir séu fjölbreyttir 

kennsluhættir sem kennarar ólust ekki sjálfir upp við og þurfa að kynna sér frá grunni í starfi 

(Hargreaves, 2000). Miklar breytingar hafa einnig orðið á fagmennsku skólastjóra á 

undanförnum áratugum þar sem hlutverk þeirra hefur þróast frá því að vera nær eingöngu 

daglegir stjórnendur yfir í það að vera í auknum mæli faglegir leiðtogar (Lashway, 2002).  

En fagmennska og fagleg vinnubrögð byggja eftir sem áður á föstum grunni sem ekki 

verður litið framhjá hvernig sem vindar samfélagsins blása. Að framansögðu má líta á 

fagmennsku skólastjóra með þeim hætti að hún þarf að leiða til framfara og árangurs nemenda 

í ljósi markmiða aðalnámskrár og stuðla að velferð þeirra. Það hlýtur að vera að hin endanlegi 

mælikvarði á fagmennsku skólastjóra. 
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2. Rannsóknin 

Aðferðarfræði rannsóknarinnar byggist annars vegar á hugtakagreiningu sem verður notuð til 

að skilgreina hugtakið ábyrgð og hins vegar á textaskýringu til að skýra og greina texta laga 

og reglugerða. Greining hugtaksins er gerð í þeim tilgangi að afmarka skilning á því og tengja 

það daglegum athöfnum en ekki nauðsynlega til að finna hina einu réttu og endanlegu 

skilgreiningu hugtaksins í heild, óháð samhengi (Wagner, 1989). Sá skilningur sem fæst með 

greiningu ábyrgðarhugtaksins verður settur í samhengi við ábyrgð skólastjóra grunnskóla 

samkvæmt lögum auk þess sem skoðað verður notkun þess í annarri menntaumræðu.  

 Textaskýring verður notuð til að skýra og greina grunnskólalög í ljósi skilgreiningar á 

hugtakinu ábyrgð. Til að skýra lög er notuð sérstök aðferð sem viðurkennd er innan 

lögfræðinnar og nefnist lögskýringar eða hin lagalega aðferð. 

2.1 Hugtakagreining 

Eðlilegt er að hefja rannsóknina á því að greina hugtakið ábyrgð þar sem á því leikur vafi hver 

merking þess er (Ahearn, 2000) og í hvaða samhengi hægt er að nota hugtakið í 

grunnskólastarfi og um starfshætti skólastjóra. Þetta gildir almennt um ábyrgðarhugtakið í 

skólamálaumræðunni þar sem vart er að finna skipulega, fræðilega umfjöllum sem snýr beint 

að því hvort einhver beri ábyrgð áskólastarfi og ef svo er þá hver og á hverju. 

 Í eigindlegum rannsóknum er skilningur á hugtökum lykilatriði og í raun hæpið að 

byggja fræðilegan rannsóknargrunn nema hugtakaskilningur sé til staðar (Cohen, Manion og 

Morrisson, 2000; Hitchcock og Hughes, 2001). Enginn þessara höfunda nefnir 

hugtakagreiningu sem sérstaka rannsóknaraðferð en samræmis gætir í máli þeirra um að 

skilgreining hugtaka sé forsenda fyrir smíði kenninga og rannsóknarspurninga. 

Hugtakagreining er hins vegar rannsóknaraðferð sem heimspekingar hafa beitt í gegnum 

tíðina (Wagner, 1989) og á sér fastan sess í fræðasamfélaginu. Sem rannsóknaraðferð felst 

hún í því að greina merkingu hugtaks og leita að nauðsynlegum og / eða nægjanlegum 

skilyrðum, „það er röklegum skilyrðum þess að stak falli undir hugtakið, eða þá á hlutverkum 

og röklegum tengslum hugtaka“ (Kristján Kristjánsson, 2003, bls. 202). Í þessu tilviki, þar 

sem ekki liggja fyrir margar rannsóknir eða mikil skrif um ábyrgðarhugtakið í menntun og 

stjórnun íslenskra menntastofnana, verður það að teljast rökrétt að hafist sé handa við að skýra 

hvað hugtakið felur í sér, hvernig það tengist öðrum skyldum hugtökum, hvaða skilyrði eru 

nauðsynleg eða nægileg svo að hugtak falli undir skilgreininguna á ábyrgð og hvaða 
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starfshættir eða hegðun tengist því. Það þjónar sannarlega markmiðum rannsóknarinnar að 

mynda hugmyndafræðilegan grundvöll sem framhaldið byggir á. Markmiðið er að leggja fram 

skilgreiningu sem getur átt við hvar sem er með útlistun á jaðarskilningi þegar það á við. 

Hugtök má flokka eftir því hversu opin eða lokuð þau eru (Kristján Kristjánsson, 2003). 

Lokuð hugtök eiga við skýrt afmarkaða, áþreifanlega hluti þar sem ekki fer á milli mála hvers 

eðlis eru, líkt og lengdarkvarðar. Tveir kílómetrar eru þeir sömu allsstaðar þar sem algildur 

mælikvarði er fyrir metrakerfið. Opin hugtök eru andstæða þeirra lokuðu; fegurð eða smekkur 

eru til dæmis persónubundin hugtök og sem geta breyst eftir aðstæðum, menningu eða 

skoðunum. Milli lokaðra og opinna hugtaka er hins vegar breitt bil millihugtaka af ýmsu tagi. 

Meðal þeirra eru svokölluð hálfopin hugtök og heyrir ábyrgð honum til en sá flokkur hugtaka 

einkennist af því að hægt er að færa almenn rök fyrir því hvaða skilyrðum fyrirbæri þurfi að 

fullnægja til að teljast falla undir hugtakið, en slík rök nægja þó ekki til að skera úr um 

vafasöm jaðartilvik. Beiting hugtaksins ábyrgðar er almenn en víðtækur skilningur á því nær 

hvorki til allra sem þurfa að lúta því né til alls starfssviðs þeirra sem fara með ábyrgð 

(Wagner, 1989). Grundvöllur frekari umræðu um ábyrgð skólastjóra er því eins nákvæm 

greining á hugtakinu ábyrgð og eðli þess leyfir. 

Hálfopið hugtak er þeirrar náttúru að hluti tilvísana þess er á gráu svæði og því 

nauðsynlegt að skýra sérstaklega þau tilvik sem þar eiga heima. Skilgreiningin er jafnframt 

háð því að sá sem beitir hugtakinu í daglegu máli þarf að gera það bæði skipulega og 

skynsamlega og aðrir verða að skilja það á sama hátt. Slík greining hálfopins hugtaks kallast 

„gagnrýnin veraldarhyggja“ (e. naturalistic critical revision) (Kristján Kristjánsson, 2003, bls. 

212) þar sem fyrst og fremst er skyggnst eftir tilganginum með notkun hugtaksins í daglegu 

lífi fólks en jafnframt reynt að fága það og sverfa af því agnúa til að gera beitingu þess sjálfu 

sér samkvæma og eins vandkvæðalausa og unnt er.  

Rannsóknaraðferðir henta misvel til að þjóna markmiðum rannsókna, svara 

spurningum, staðfesta eða afsanna tilgátur. Með hugtakagreiningu er fyrst og fremst leitast við 

að svara þeirri spurningu hvaða tilgangi viðkomandi hugtak þjónar, hvernig það er notað í 

daglegri málnotkun og hvernig nýtileg og samkvæm skilgreining gæti litið út. Sum 

lykilhugtök laga og reglugerða eru einatt lokuð, t.d. gefin með lagalegri skilgreiningu sem 

tekur til nægilegra og nauðsynlegra skilyrða. Hugtök sem vísað er til eru í lögum, 

reglugerðum, erindisbréfum, kjarasamningum eða starfslýsingum eru hins vegar einatt af tagi 

hinu hálfopna veraldarhyggju. Þau verða að eiga sér raunverulega stoð í tilverunni og vera 

notuð á þann hátt sem kallast getur bæði eðlilegt og skynsamlegt. Hugtakagreining er til þess 

fallin að komast til botns í því hvað sé eðlilegt og skynsamlegt í þeim efnum.  
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Greining hálfopinna hugtaka byggir á eftirfarandi þáttum: 

1. Hefja rannsóknina á daglegri málnotkun og virða hana þar til annað kemur í ljós. 

2. Stefna að samkvæmri skilgreiningu, bæði innbyrðis og með tilliti til skyldra hugtaka. 

3. Láta í té nýtilega skilgreiningu sem hentar fólki hvar og hvenær sem er. 

4. Skýra hví fólk hafi hingað til greint á um skilgreiningu hugtaksins og muni enn greina 

á um jaðartilvik, en rökstyðja jafnframt hví ekki ætti að vera lengur ástæða til 

ágreinings um kjarna hugtaksins. 

(Kristján Kristjánsson, 2003, bls. 212)  

2.2 Um áreiðanleika og réttmæti hugtakagreiningar 

Um réttmæti og áreiðanleika rannsókna í félagsvísindum eru gerðar miklar kröfur líkt og í 

megindlegum rannsóknum (Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 291). Byggist það einkum á 

þremur viðmiðum um réttmæti og einu um áreiðanleika: 

1. Hugtakaréttmæti 

2. Innra réttmæti 

3. Ytra réttmæti 

4. Áreiðanleikaviðmiðum  

(Gall, 2006, bls. 460) 

Hugtakaréttmæti er byggt á aðgerðabindingu hugtaka sem tengist hugtakagreiningu í gegnum 

eðlishyggju, til dæmis þannig að hálfopin hugtök sem greind eru samkvæmt hugtakagreiningu 

verða að vera af veraldarhyggjutagi og eiga sér stoð í veruleikanum. Innra réttmæti leitast við 

að sýna fram á orsakatengsl á milli áhrifaþátta og ytra réttmæti um alhæfingargildi 

niðurstaðna.  

Áreiðanleikaviðmið vísa til þess að hve miklu leyti aðrir hefðu komist að sömu 

niðurstöðu með því að beita sömu rannsóknaraðferð. Þegar áreiðanleiki mælinga er mikill þá 

er mikil samkvæmni milli endurtekinna mælinga (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). 

Hugtakagreining felur ekki í sér mælingar eða tilraunir heldur er verið að skilgreina hugtök, 

búa til viðmið og kanna og færa rök fyrir hvort ákveðinn skilningur falli undir hugtakið, hvort 

það uppfylli nægjanleg eða nauðsynleg skilyrði til að svo sé. Áreiðanleiki hugtakagreiningar 

er háður því hvort takist að mynda skilgreiningu sem flestar vísanir til þess falla undir. 

Áreiðanleikinn verður því að teljast best tryggður með því að nota sömu viðmið og rök í 

hverju tilfelli.  

Réttmæti hins vegar „gefur til kynna hvort próf eða annars konar mæling mæli það 

sem því er ætlað að mæla.“ (Guðmundur B. Arnkelsson 2006, bls.123) Því má segja að ef 
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fyrst og fremst er verið að skyggnast eftir tilgangi með notkun hugtaksins þá verði greiningin 

að fjalla um raunverulega þætti daglegs lífs, í okkar tilviki þá þætti sem lúta að skólastjórnun 

og skólastarfi, og mynda þannig umræðugrundvöll fyrir frekari greiningu. Þennan þátt nefnir 

Gall (2006) hugtakaréttmæti.  

Nú sem fyrr er hugtakaréttmæti og áreiðanleiki tengd og háð hugtök að einhverju 

marki. Áreiðanleg greining á þáttum sem falla undir skilgreiningu hugtaksins ábyrgðar dags 

daglega eykur óhjákvæmilega réttmæti hennar og öfugt.  

2.3 Textaskýring 

Á íslensku er hugtakið textagreining notað um margvísleg fyrirbæri þrátt fyrir að orðið finnist 

ekki í orðabókum. Helst er það að finna í umfjöllun um bókmenntir. Í fræðilegu samhengi er 

enska orðasambandið „text analysis“ notað um aðferðir við að greina texta, allt eftir því hver 

tilgangurinn er. Eingöngu í efni um lögfræði finnst umfjöllun um hvernig lagatexti er lesinn 

og skýrður og er sú aðferð nefnd textaskýring (Davíð Þór Björgvinsson, 1996). Í almennri 

aðferðarfræði fellur slík greining undir yfirflokkinn orðræðugreiningu þar sem áhersla er lögð 

á mikilvægi þess að greina ríkjandi viðhorf og gildismat í þeim stofnunum sem orðræðan fer 

fram í (Kristín Björnsdóttir, 2004). Textagreining laga og reglugerða er þó fyrst og fremst 

skoðun á því hvað lögin segja eins og þau standa en þá er ekki verið að grafast fyrir um annað 

sem er ætlað eða ósagt. Þó eru greinargerðir með lögum stundum skoðaðar til að kanna vilja 

löggjafans með ákveðnum lagaákvæðum. Ólík sjónarmið hagmunaaðila sem að lagasetningu 

koma kunna að koma þar fram en textaskýring í þessu verkefni tekur fyrst og fremst á hinum 

birta texta laganna sem fellur að gefnum forsendum. Skilgreining á hugtakinu ábyrgð skapar 

þær forsendur. 

  Almennt er talað um að við upphaf lögskýringa verði að skoða og rannsaka 

lagaákvæði frá málfarslegu sjónarmiði (Davíð Þór Björgvinsson, 1996). Hér er hins vegar 

ekki verið að greina grunnskólalög í ljósi eiginlegra lögskýringa, en merking þess orðs vísar 

til túlkunar og útskýringa á flóknum lagaákvæðum (Íslensk orðabók, 1983), heldur hins hvað 

hið almenna orðalag segir um ábyrgð skólastjóra í ljósi skilgreiningar á hugtakinu. Annars 

vegar má líta á textaskýringu út frá eiginlegu orðalagi lagatexta og hins vegar út frá almennu 

orðalagi. Aðalreglan er sú að styðjast við almenna málvenju á viðkomandi sviði og 

venjubundinn skilning á mæltu máli. Þó ber að skýra einstök orð eða orðatiltæki ,,í samræmi 

við almenna málvenju eða þekkta og viðurkennda sérmálsvenju.“ (Davíð Þór Björgvinsson, 

1996, bls. 23). Við textagreiningu ber einnig að líta til einstakra orða sem þó er ekki 
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nægjanlegt heldur einnig til þess í hvaða setningarfræðilegu stöðu og í hvaða samhengi þau 

eru.  

Sérfræðihugtök þarf að skilgreina en engar lögskýrgreiningar fylgja grunnskólalögum 

líkt og með hegningarlögum eða barnalögum. Nefna má dæmi um að ekki er ljóst hvað 

árangur í skólastarfi, einstaklingsmiðun eða agi merkir nema skýra það sérstaklega til þess að 

koma í veg fyrir misskilning. Merkir „árangur í skólastarfi“ góð lestrarfærni, háar einkunnir, 

góð líðan barna, ánægja foreldra eða næringarríkur matur? Merkir „einstaklingsmiðun“ 

einkakennsla, einstaklingsáætlanir, samkennsla bekkja, ferðakerfi eða valkerfi fyrir 

nemendur? Þar sem það á við þarf að skilgreina sérfræðihugtök sem eiga við almennan 

skilning og málvenju í viðkomandi fagi. 

Almennan skilning á lykilorðum má ef til vill líta á sem sjálfsagðan hlut en engu að 

síður þarf að skýra þau í einhverjum tilvikum. Ákvarðandi skýringar verður að gefa en þær 

gefa í raun algengum orðum merkingu. Heimilt í lögum merkir að eitthvað sé ekki skylt en 

megi, skuli og sé skylt merkir það sem er óumflýjanlegt og verður að gera eða vera. 

Samtengingin eða merkir annað hvort en og merkir hvoru tveggja. Málsliður í lögum er 

setning milli tveggja punkta en málsgrein er texti innan greinaskila. Með rökfræði laganna og 

ákvarðandi skýringum verður að skapa forsendur fyrir skilningi á lögunum. Textaskýring er 

því hin almenna aðferð við að lesa lög og skilja þau (Skúli Magnússon, 2003). 

Þótt ekki megi hvika svo mikið frá texta settra laga að fundin sé upp ný regla á að 

reyna að skýra lögin, að svo miklu leyti sem það er hægt, til samræmis við almennan tilgang 

þeirra (Skúli Magnússon, 2003). Eðli máls vegur þar þungt en jafnframt er litið til venja, 

fordæma og meginreglna. Í strangasta skilningi lagatúlkunar beinist hún ekki að orsökum og 

afleiðingum eða vilja einhvers heldur fyrst og fremst á því sem orðanna hljóðan segir. Hinar 

hugrænu lögskýringar leitast hins vegar við að kanna vilja þeirra sem settu lögin í ljósi þess að 

lög séu sett sem vilji einhvers. Ályktanir um lög eiga að vera óháðar siðferðismati þess sem 

ályktar en almennt talað að taka mið af gildi eða tilgangi laganna fyrir einstaklinga og 

samfélagið. Má segja að almennt gildi laga felist í því að stuðla að réttlæti og sanngirni og 

réttlátri málsmeðferð. 

Áreiðanleiki texta- og lögskýringa felst fyrst og fremst í því að þær séu án mótsagna 

og samrýmanleg öðrum skýringum (Davíð Þór Björgvinsson, 1996). Einnig er nauðsynlegt að 

skýra lykilhugtök sem notuð eru. Réttmæti texta- og lögskýringa er hins vegar háð því að þær 

séu réttlátar og sanngjarnar og gangi ekki gegn öðrum gildandi lögum. Ekki síður vegur 

mikilvægi sanngirni þungt og sérstaklega í þeim skilningi að skýringarnar þjóni þeim tilgangi 

sem þær áttu að þjóna. 
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2.4 Um eðli laga 

Eðli laga felst einkum og sér í lagi í því að verið er að setja reglur og viðmið um háttsemi 

manna. Reglan er því lögð til grundvallar háttsemi og getur þá verið ástæða hennar. Reglan 

segir þó ekkert til um orsök og afleiðingu (Skúli Magnússon, 2003). Ef regla er viðurkennd 

sem bindandi þá fylgjum við henni þótt athöfnin sé okkur ekki að skapi. Því er það ekki alltaf 

það sama að fylgja reglu og vera sammála rökum að baki henni. Skoðanir manna á því 

hvernig lögin ættu að vera (lex ferenda) og þess sem þau segja (lex lata) geta verið 

ósamræmanlegar. En lög eru valdbundnar reglur sem settar eru af valdhöfum í ákveðnum 

tilgangi og borgurum ber að fara eftir.  

Dæmi til skýringar getur verið hámarkshraði í umferðinni. Hann er sannarlega 30 

km./klst. á ákveðnum svæðum en ökumaður getur metið aðstæður þannig að óhætt sé að keyra 

hraðar. Ef lögreglan stendur viðkomandi að verki þá er ekki spurt um mat ökumanns heldur 

stendur lagabókstafurinn hvort sem einhver hefur aðra skoðun á því. En ekki eru öll lög svona 

vel afmörkuð og spyrja má um ákvæði grunnskólalaga (nr. 91/2008, gr. 27) þar sem segir: 

„Tilgangur þess (þ.e. námsmats) er að fylgjast með því hvernig nemendum tekst að mæta 

markmiðum aðalnámskrár og ná námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til framfara og meta 

hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda.“ Hvað ef skóli eða kennari fylgist ekki með því 

hvernig nemanda tekst að ná námsmarkmiðum sínum? Er það skýrt tilgreint hvað 

námsmarkmið eru og hverjar eru aðferðirnar til að fylgjast með hvernig tekst að ná þeim? Nei, 

það er ekki skýrt þrátt fyrir nánari útfærslu á þeim í aðalnámskrá. Eðli laganna þarf því að 

skoða og kanna hver hinn almenni tilgangur sé með þeim. 

Skoðun og greining laganna í þessu verkefni snýr einkum og sér í lagi að 

skólastjóranum, verksviði hans og skyldum, ákvörðunarvaldi og hvernig hann þarf að svara 

fyrir einstaka þætti skólastarfs. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Ábyrgðarhugtakið 

Sum orð eiga sér margvíslega merkingu þ.e. ólíkur skilningur vísar til sama orðsins. „Hlaup“ 

getur merkt ákveðna tegund af sælgæti, íþróttagrein eða tímabundið flóð í ám. Hugtakið 

ábyrgð er þeirrar gerðar að notkun þess vísar til nokkuð vel afmarkaðrar merkingar sem að 

einhverju leyti tengist innbyrðis. Skyldleiki orðsins ábyrgð við orðin að „borga“ og „bjarga“ 

gefur til kynna að sá sem „á“ skuli borga eða bjarga eftir því sem við á. Þeim sem ber ábyrgð 

getur einnig borið að gæta einhvers eða svara fyrir eitthvað (Ásgeir Blöndal Magnússon, 

1989, bls. 2). Páll Vídalín (1854) segir jafnframt um merkingu hugtaksins í Jónsbók: „Það er 

eflaust, að ábyrgð hefir þar af nafn, að sá, sem ábyrgist á að borga. (1)“ Uppruni orðins gefur 

því til kynna að merking þess vísi til þess að sá sem ber ábyrgð skuli borga eða bjarga, gæta 

einhvers eða svara fyrir eitthvað. 

Hugtök samanstanda ekki einvörðungu af orðum einum saman heldur bæði merkingu 

og samhengi sem þau eru sett í. Ef sameiginlegur skilningur á að vera til staðar verða hugtök 

að lúta ákveðnum lögmálum. Skilningur á hugtökum í þessum skrifum byggir á 

veraldarhyggju; að hugtak, í þessu tilviki ábyrgð, eigi sér í raun stoð í veruleikanum og beri 

með sér eiginleika sem gerir það að verkum að ábyrgð sé sannanlega til; að hluti hugtaksins sé 

óbreytanlegur og að eiginleikar þess skýri að einhverju leyti hegðan sem því fylgir (Kristján 

Kristjánsson, 1996). Með því að vísa til hugtaks er verið að segja að það sé annaðhvort 

hlutlægt, eigi sér stoð í veruleikanum, eða huglægt, að það eigi sér ekki stoð í veruleikanum 

en geti engu að síður byggst á skynjun (og tilfinningum) og því verið merkingarbært í hugum 

fólks og þar með hluti af hugarheimi og samskiptum manna. Gott dæmi um þetta tengist 

umræðunni um einelti. Hluti skólafólks heldur því fram að ef einstaklingi finnist hann verða 

fyrir einelti þá beri að meta það svo að einelti hafi átt sér stað. Á hinn bóginn er það skylda 

þess sem með málið fer að afla gagna og ganga úr skugga um hvort meint ásökun eða 

fullyrðing samræmist sameiginlegri skilgreiningu á einelti. Oft kemur á daginn að meintur 

þolandi er ekki síður gerandi en meintur gerandi. Í því tilviki skynjar meintur þolandi stöðu 

sína á ákveðinn hátt en við skoðun kemur e.t.v. annað í ljós þegar skilgreiningin (sameiginlegi 

skilningurinn), veruleikastoðin, er dregin fram í dagsljósið. Einelti verður að eiga sér stoð í 

veruleikanum en ekki eingöngu sem huglægt mat, skynjun eða tilfinning og uppfylla 

nauðsynleg skilyrði svo hægt sé að skilgreina það sem slíkt. 

Vísun til hugtaks er ekki trygging fyrir sameiginlegum skilningi og hin merkingarbæra 

hlið þess leiðir ekki nauðsynlega til skynsamlegrar eða röklegrar niðurstöðu nema að baki því 
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búi nauðsynlegir eiginleikar „sem hlutir geti ekki verið án“ (Kristján Kristjánsson, 1992, bls. 

180). Umferðarreglur eru fyrst og fremst samskiptareglur fólks sem eiga sér bæði skýr viðmið 

og hlutlægan mælikvarða en hafa ekkert með samskipti farartækja að gera. Þó eru dæmi þess 

að sumir álíta að ef ekið er um á dýrum, stórum eða kraftmiklum farartækjum þá hafi þeir 

meiri rétt en aðrir í umferðinni, megi t.d. aka yfir löglegum hámarkshraða. Þegar málum er 

þannig háttað aukast líkurnar á árekstrum vegna þess að sumt fólk tekur sér það leyfi að skilja 

hugtak eða reglu á annan hátt en á sér stoð í veruleikanum, brýtur skráða eða óskráða reglu.  

Hugtak, sem er lifandi í máli manna og sameiginlegur skilningur er á, þarf að bera 

með sér þá eiginleika að vísun til þess sé mengi þeirra „staka sem hafi til að bera þá eiginleika 

eða þau vensl sem hugtakið lýsir“ (Kristján Kristjánsson, 2003, bls. 203). Umfjöllun um 

hugtak byggir því fyrst og fremst á rótum þess í tungumálinu, á almennri málnotkun, tengingu 

við almenn gildi sem og merkingu þess í daglegu tali. Það verður að eiga sér raunverulega 

stoð í veruleikanum og bera með sér vissa eiginleika til að sameiginlegur skilningur náist.  

Hugtakið ábyrgð er í þeim skilningi grundvallarhugtak, eins konar frumuppspretta, 

þegar fjalla skal um stjórnun, starfshætti stjórnenda og fagstétta. Því er nauðsynlegt að greina 

hugtakið til að getað gefið því merkingarbæra tilvist í veruleika skólastjóra. 

3.1.1 Dagleg málnotkun 

Í daglegu tali kemur ábyrgð fram í nokkrum myndum. Við getum borið ábyrgð á verki eða 

gangvart einhverju, við erum ábyrg fyrir einhverju, við felum einhverjum ábyrgð og við 

berum ábyrgð. Jafnframt getum við axlað ábyrgð, borið ábyrgð, fundið til hennar, dregið aðra 

til ábyrgðar, lýst ábyrgð á hendur okkur sjálfum, sætt ábyrgð og gengist í ábyrgð fyrir aðra. 

Talað er um að ábyrgð geti verið full, hún geti verið takmörkuð sem ótakmörkuð, fjárhagsleg, 

lagaleg, siðferðisleg og persónuleg. Enn fremur eru nokkur orð samsett úr orðinu ábyrgð s.s. 

samábyrgð, bótaábyrgð, bankaábyrgð, ábyrgðarstaða, ábyrgðartilfinning og ábyrgðarhluti svo 

dæmi séu tekin. Orðasamböndin að standa fyrir einhverju, vera í forsvari, tryggja að enginn 

svíkist um eða axla byrði hafa öll vísan til umsjónar eða álags og til þess að bera ábyrgð. Fólki 

er falin ábyrgð í þeim tilgangi að hafa umsjá eða umsjón, látið bera ábyrgð og þar með krafið 

reikningsskapar og látið svara fyrir mistök. Einnig tekur fólk ábyrgð á eigin verknaði eða fyrir 

einhvern annan, gengst í ábyrgð og síðast en ekki síst er fólk látið sæta ábyrgð með því að 

gjalda fyrir misgjörðir sínar og látið borga brúsann þegar komið er að skuldadögum (Jón 

Hilmar Jónsson, 2005, bls. 33). Af fyrstu skoðun má sjá að ábyrgð getur merkt í íslensku máli 

1) umsjón, að sjá til þess að eitthvað sé gert; 2) álag, að finna til ábyrgðar og 3) að svara fyrir 



14 

 

eitthvað eða taka afleiðingum gerða sinna eða annarra, þ.e. bótaábyrgð eða í tengslum við að 

„borga“ og „bjarga“.   

Annar grundvallarþáttur hugtaksins ábyrgðar felst í hreyfingu því tengdu. Við 

nálgumst ábyrgð með því að „taka“ eða „axla“ ábyrgð en fjarlægjumst með því að „firra“ 

okkur eða „hlaupast undan“ ábyrgð. Í því samhengi getum við annaðhvort borið ábyrgð án 

þess að vilja hana eða viljað ábyrgð án þess að bera hana, þ.e.a.s. við getum tekið sjálf 

ákvörðun um það hvernig við viljum standa gagnvart ábyrgðinni. Ábyrgðin leggur okkur 

skyldur á herðar og þar með erum við háð afleiðingum og svörum fyrir hvort skyldurnar hafi 

verið uppfylltar.  

Hér er nytsamlegt að bera saman hugtökin skyldu og skuldbindingu. Skylda, það að 

verða að framkvæma eða hegða sér á ákveðinn hátt (með skírskotun til ábyrgðartilfinningar 

eða ákvæðis) er óumflýjanleg en skuldbinding er umflýjanleg. Skuldbinding getur falið í sér 

skyldu (en þarf ekki nauðsynlega að gera það), ráðningu til starfs, hömlur og höft eða 

siðferðilega og tilfinningalega skuldbindingu (Jón Hilmar Jónsson, 2005, bls. 1370). Skylduna 

verður hinsvegar að líta á sem hlutverk sem viðkomandi hefur þegar skuldbundið sig til að 

gegna eða aðstæður sem við búum óumflýjanlega við. Ekki verður að sinni farið nánar út í 

aðgreiningu þessara hugtaka en mikilvægi umfjöllunarinnar felst í því að maður getur verið 

fæddur inn í ákveðnar aðstæður þar sem skyldur eru lagðar á herðar öllum sem eins er ástatt 

um og hins vegar getur viðkomandi tekið upplýsta ákvörðun um að skuldbinda sig til 

ákveðins starfs og tekur því á sig sjálfviljugur allar þær skyldur sem þeirri skuldbindingu 

fylgir. 

Til þess að axla ábyrgð verðum við því að hafa valið sjálf að binda okkur til tiltekins 

starfs, skyldu eða ákveðinnar athafnar. Skólaskylda er óumflýjanleg fyrir börn á aldrinum 6 til 

16 ára þar sem hún er bundin í lög, en kennarinn sem skuldbindur sig til að kenna sömu 

börnum, á val um það hvort hann gerir það eða ekki þ.e. hans ákvörðun er umflýjanleg. 

Aristóteles (1995) gerði ráð fyrir að hægt væri að kalla mann til siðferðilegrar ábyrgðar ef og 

aðeins ef viðkomandi gengist undir hana sjálfviljugur. Í samhengi við þau ábyrgðarsvið sem 

þessi ritgerð fjallar um þá leikur mestur vafi á hvort einstaklingur hafi val gagnvart 

siðferðilegri ábyrgð þar sem hún er bundin samfélagsgildum sem einstaklingur hefur lítið um 

að segja á meðan fagleg, lagaleg eða fjárhagsleg ábyrgð er sannanlega bundin ákvörðun og 

vali einstaklingsins. En að svo komnu máli verður ekki tekin afstaða til þess, að hve miklu 

leyti skuldbinding er sjálfviljug og umflýjanleg.  

Í enskumælandi löndum er gerður greinarmunur á ábyrgð (e. responsibility) og 

fyrirsvari (e. accountability) (Fjármálaráðuneytið, 2000). Fyrirsvar byggir á uppruna 
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sagnorðsins „to account“ sem merkir samkvæmt heimildum frá 17. öld að reikna út eða telja 

sem síðar þróaðist yfir í merkinguna að svara fyrir eða útskýra (Wagner, 1989). Í nútímamáli 

merkir „accountability“ að svara fyrir eða útskýra eigin athafnir gagnvart þeim sem rétt hefur 

á þeirri útskýringu (Lashway, 2001). Því má að vissu leyti líta þannig á að fyrirsvar hafi að 

hluta til annað vægi en ábyrgð þar sem það lýtur nánast eingöngu að afleiðingum gerða eða 

athafna.  

Líkt og ábyrgðarhugtakið þá getur fyrirsvar bæði átt við eigin athafnir og athafnir 

annarra. Í þröngum skilningi getur stjórnandi þurft að svara fyrir gerðir starfsmanna eða 

stofnunar án þess að bera beina ábyrgð á þeim. Ráðherra svarar til dæmis fyrir allar þær 

stofnanir sem heyra til hans ráðuneyti en þarf ekki nauðsynlega að bera ábyrgð á þeim öllum, 

þ.e. að taka afleiðingum gerða þeirra. Í þeim tilvikum þar sem stofnanir hafa algjört sjálfstæði 

þá ber ráðherra ekki ábyrgð á starfi þeirra en honum ber þó að svara fyrir þeirra störf eða 

vanrækslu (Fjármálaráðuneytið, 2000). Ábyrgð felur hins vegar í sér ákveðnar skyldur s.s. að 

veita fullvissu um að hægt sé að treysta ákveðinni starfsemi sérstaklega ef fólk hefur 

lögbundin réttindi sem þeir starfsemi tengist, sýna skilgreindan árangur, bæta úr því sem að 

miður fer og taka afleiðingum mistaka, vanrækslu eða velgengni.  

Í þessari ritgerð verður ekki gerður frekari greinarmunur á fyrirsvari og ábyrgð þar 

sem merking íslenska hugtaksins ábyrgðar spannar bæði þessi hugtök. Eiginleikar fyrirsvars 

felast einfaldlega í ábyrgðarhugtakinu sem þá hefur sannanlega það víða merkingu að 

fyrirsvar flokkist þar undir. Einnig má draga í efa að stjórnandi eins og skólastjóri geti borið 

takmarkaða ábyrgð á skólastarfi en sú takmörkun myndi þá flokkast sem fyrirsvar.   

3.1.2 Ábyrgð á eigin athöfnum og athöfnum annarra 

Sá sem ber ábyrgð getur annars vegar tekið ábyrgð á eigin athöfnum og hins vegar á athöfnum 

annarra. Í almennum skilningi skýrir ábyrgð foreldra vel þennan grundvallarmun. 

Einstaklingur sem orðinn er 18 ára og hefur sjálfsforræði ber, í skilningi langanna, fulla 

ábyrgð á eigin gjörðum en fram að þeim tíma ber foreldrum að annast barn sitt af umhyggju 

og virðingu, vernda það gegn andlegu sem líkamlegu ofbeldi, ala með því iðjusemi og veita 

því lögmæta fræðslu svo fátt eitt sé nefnt (Barnalög nr. 76/2003). Jafnframt þurfa foreldrar að 

taka ábyrgð á hegðun barna sinna fram að sjálfræðisaldri, taka afleiðingum hennar og svara 

fyrir gerðir þeirra. Við getum sagt að ábyrgt foreldri taki ábyrgð á eigin athöfnum með því að 

lifa hófsömu og heilbrigðu lífi og veita barni sínu það atlæti sem miðar að farsæld þess, bæði í 

lagalegum sem og siðferðilegum skilningi. Jafnframt axla foreldrar ábyrgð þegar þeir takast á 

við afleiðingar gerða barna sinna. Foreldrar hafa heimild til að stýra hegðun, skerða frelsi, 
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setja börnum mörk eða veita þeim umbun í þeim tilgangi að þau hegði sér á ákveðinn hátt eða 

læri af því að þurfa að taka afleiðingum athafna sinna. Ábyrgt foreldri býr því barni sínu 

farsæl skilyrði og tekur afleiðingum gerða þess með því að „borga“ eða „bjarga“. 

Í tilviki stjórnanda þá ber hann ábyrgð á eigin hegðun í starfi sem og allri annarri 

hegðun sem varðar almennt velsæmi innan sem utan vinnutíma. Stjórnandi tekur einnig bæði 

afleiðingum eigin athafna sem og afleiðingum athafna undirmanna sinna og árangri þess starfs 

sem viðkomandi starfsemi er ætlaður (Erindisbréf skólastjóra, án ártals). 

Athafnir einstaklinga takmarkast sjaldnast eingöngu við þá sjálfa því oftast snerta þær 

annað fólk og verða hluti af því samfélagi sem viðkomandi lifir í (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Við getum ályktað að reykingar eða ofát varði eingöngu einstaklinginn sjálfan og hann einn 

verði að glíma við þá hegðun og afleiðingar af henni. En óbeinar reykingar varða rétt annarra 

og jafnvel heilsu og skaðlegar afleiðingar reykinga skapa aukin útgjöld í heilbrigðiskerfinu, 

fleiri veikindadaga á vinnustöðum og beinar sem óbeinar afleiðingar fyrir nákomna. Offita ber 

oft með sér fylgikvilla svo að viðkomandi þarf frekar en þeir sem ekki eru of feitir á opinberri 

þjónustu eða hjálp annarra að halda sem sannanlega varðar aðra en hefur í sjálfu sér ekki 

skaðlegar afleiðingar nema fyrir viðkomandi einstakling. Það má álykta að ábyrgð á eigin 

athöfnum sé sjaldnast einkamál hvers og eins því meðan við lifum í samfélagi þá hefur 

hegðun áhrif á aðra og afleiðingar fyrir einhvern annan. Í þessu samhengi má slá því föstu að 

fagmaður lifir ekki einangruðu lífi sem slíkur heldur er hann alltaf hluti af stærri heild þar sem 

taka verður mið af skjólstæðingum fagmannsins, taka tillit til eðli starfseminnar, annarra 

samstarfsmanna sem og vinnuveitanda. Fagmaður ber engu að síður endanlega ábyrgð á eigin 

starfi og athöfnum. 

Fagmanni ber að vinna sitt fag af trúmennsku við fræðin, fylgja almennum 

siðferðisgildum sem og siðareglum eigin starfsstéttar (Sigurður Kristinsson, 1993). Það er á 

hans ábyrgð. Hins vegar er það árangur starfsins sem skiptir skjólstæðing fagmannsins sem og 

vinnuveitandann mestu máli. Á sama hátt lúta athafnir stjórnenda, sem oftast eru einnig 

fagmenn á sínu sviði, sömu reglu. Þeim ber að hegða sér og starfa á ábyrgan hátt; vera þannig 

öðrum fyrirmynd og sjá til þess að markmið viðkomandi starfsemi náist. Jafnframt segir: 

„Hann skal forðast að hafast nokkuð það að í starfi sínu eða utan þess, sem er honum til 

vanvirðu eða álitshnekkis eða varpað getur rýrð á það starf eða starfsgrein er hann vinnur 

við.“ (Kjarasamningur FG og LN, 2008, bls. 48) 

Stjórnendum ber jafnframt að fylgjast með, taka afleiðingum og svara fyrir starfshætti 

og hegðun undirmanna sinna að því marki sem starfið krefst. Því má ætla að stjórnandi verði 

bæði að taka ábyrgð á eigin athöfnum og starfsháttum, starfsháttum undirmanna sinna og á 
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árangri viðkomandi starfsemi sem til hans umdæmis heyrir. Honum ber að „bjarga“ með því 

að taka ákvarðanir og „borga“ með því að taka afleiðingunum og svara fyrir.  

Skólastjóra ber að tryggja ákveðna starfshætti í grunnskólanum sem markast af lögum 

og reglugerðum, almennu siðferði og fagmennsku. Svo dæmi sé tekið þá er hann sjálfur 

ábyrgur fyrir gerð skólanámskrár og framkvæmd sjálfsmats (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Ef ekki er gerð skólanámskrá sem hægt er að fylgja eða hún er óskýr í hugum foreldra þá ætti 

skólastjórinn að taka afleiðingum af því með því að leitast við að bæta úr. Ef skólastjóri tekur 

ákvörðun um að skuldbinda vinnuveitandann umfram fjárheimildir þá ætti hann að taka 

afleiðingum af því með því að fá tiltal og leggja jafnframt fram lausnir til úrbóta. Ef 

skólastjóri gætir ekki velsæmis hvort sem það er í vinnu eða einkalífi þá er það tilefni tiltals 

eða áminningar af hálfu vinnuveitanda. Á þennan hátt þarf skólastjóri að taka ábyrgð bæði á 

skilgreindum verkum sem og afleiðingum eigin athafna. 

Skólastjóri þarf einnig að taka afleiðingum athafna annarra. Sú athöfn getur bæði verið 

umbótamiðuð sem og refsimiðuð en hvernig sem mál atvikast þá eru það væntanlega 

hagsmunir skjólstæðingsins sem hafðir eru að leiðarljósi sem og markmið viðkomandi 

starfsemi. Skólastjóri getur verið forsjáll (proactive) í  leiðtogahlutverki sínu, mótað 

starfshætti og þar með aukið líkur á farsælum starfsháttum, sínum eigin sem og annarra. En 

hvort sem hann gerir það eða ekki þá þarf hann sem stjórnandi og leiðtogi að svara fyrir 

afrakstur og niðurstöður skólastarfs sem er fyrst og fremst nám, öryggi og líðan nemenda.  

Skólastjóri sem metur starfshætti kennara svo að ástæða þykir til að grípa inn í og 

veita tiltal er dæmi um aðgerð til að „bjarga“. Kennari sem ekki hefur á valdi sínu að stjórna 

bekk eða framkvæmir óraunhæft námsmat ætti sannarlega að fá tiltal frá skólastjóra og í 

framhaldinu stuðning til að bæta sig því nemendur eiga þann sjálfsagða rétt að fá réttmætt og 

áreiðanlegt námsmat og búa við kennslufrið. Sá skólastjóri sem ekki myndi grípa inn í og gera 

tilraun til að bæta starfshætti kennara væri þar með ekki að sinna sínu hlutverki eða uppfylla 

sínar skyldur og réttur nemenda því látinn víkja vegna athafnaleysis stjórnanda. Annar 

möguleiki í stöðunni væri að skólastjóri aðhefðist ekkert því í einhverjum tilvikum væri betra 

að láta óviðunandi aðstæður þvinga viðkomandi kennara til að segja starfi sínu lausu þar sem 

starfsöryggi kennara er mikið og stjórnendur eiga erfitt með að segja kennurum upp starfi sem 

standa sig ekki. 

Sveitarfélög framfylgja þeirri lagaskyldu, í umboði ríkisvaldsins, að reka grunnskóla. 

Ef tekið er dæmi af nemanda sem hlýtur skaða af skólagöngunni s.s. vegna slyss sem 

sannanlega má rekja til vanrækslu skólans, þá ber sveitarfélaginu að bæta fyrir skaðann. Ef 

annað dæmi er tekið þá hafa grunnskólar upplýsingaskyldu gagnvart fræðsluyfirvöldum (Lög 
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um grunnskóla nr. 91/2008, 5. gr.) þar sem krafist er áreiðanlegra upplýsinga um skólahald. 

Ef í ljós kemur að ekki hefur verið staðið að málum sem skyldi þá skal sá sem ábyrgðina 

hefur, þ.e. skólastjóri, gera grein fyrir því gagnvart skólanefnd og sjá til þess að gripið verði 

til viðeigandi úrbóta. Ef í ljós kemur að um slæleg vinnubrögð eða vanrækslu er að ræða skal 

skólastjóri taka afleiðingum hvort sem um sök hans er að ræða eða ekki. Sú manneskja sem 

skuldbindur sig til að starfa á ákveðinn hátt þarf, hvernig sem allt snýst, skal svara fyrir 

gjörðir sínar og taka afleiðingum þeirra. 

3.1.3 Ábyrgð og skyldur 

Líkt og segir í upphafi þessa kafla þá á orðið ábyrgð rætur sínar að rekja til þess að sá sem „á“ 

skuli „borga“ eða „bjarga“ eftir því sem við á. Að eiga, í þessum skilningi, er ekki bundið við 

eign eða eignarrétt heldur er hér einnig átt við atferli, það að eiga að gera eitthvað. 

Skuldbinding vísar til þess að einstaklingur hefur bundist ákveðnum skyldum af fúsum og 

frjálsum vilja sem hann skal uppfylla og standa við. Hann hefur m.ö.o. skuldbundið sig til 

einhvers sem hann á að gera og til þess að aðhafast á tiltekinn hátt. Á því leikur enginn vafi að 

sá sem það gerir þarf nauðsynlega að hafa tekist skuldbindinguna á hendur sjálfviljugur 

(Wagner, 1989) líkt og Aristóteles nefnir varðandi siðferðilega ábyrgð.  

 Stjórnandi sem ræður sig í starf hefur gert það á grundvelli starfslýsingar, starfsleyfis, 

erindisbréfs, kjarasamnings eða siðareglna starfsstéttar. Þar með hefur hann skuldbundið sig 

til að hegða sér á ákveðinn hátt, framkvæma á ákveðnum forsendum, vera í forsvari, tryggja 

ákveðin gæði og taka afleiðingum. Forsendurnar ákvarða hvað viðkomandi beri að gera til að 

uppfylla skuldbindingar og þar með axla ábyrgð. En hvernig sem á það er litið þá er ekki hægt 

að kalla viðkomandi til ábyrgðar nema sá hinn sami hafi tekist sjálfviljugur skuldbindinguna á 

hendur.  

Er þá engin ábyrgð þess eðlis að óumflýjanlegar aðstæður einstaklings skapi honum 

ábyrgð án þess að viðkomandi taki hana sjálfviljugur?   

 Hægt er að finna tilvik þar sem slíkt er hugsanlegt. Það er okkar borgaralega skylda að 

hjálpa fólki í neyð. Okkur ber að gera allt sem í okkar valdi stendur til að hjálpa ef við komum 

að slysi og fólk þarfnast hjálpar. Sama má segja um barnavernd. Starfsfólki skóla og 

heilbrigðisstofnana ber sérstök skylda umfram aðra að tilkynna til barnaverndaryfirvalda leiki 

grunur á að um ofbeldi, vanrækslu eða misnotkun sé að ræða gagnvart börnum. Þar eiga 

starfsmenn ekkert val. Engu að síður er víða pottur brotinn í þeim efnum og margir láta hjá 

líða að uppfylla sínar lagalegu sem og borgaralegu skyldur. Í þessum tveimur tilvikum ráðum 

við engu um leikreglurnar en verðum engu að síður að taka þátt í leiknum. Sjálfsákvörðunar-
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rétturinn takmarkast því við ákveðna valkosti sem ákvarðast af ytri aðstæðum. Það getur 

enginn létt af okkur ábyrgðinni sem því fylgir að taka þátt í leiknum (Kristján Kristjánsson, 

1996). Svo framarlega sem við viljum starfa í tilteknu samfélagi þá ber okkur að axla þá 

ábyrgð sem því fylgir.  

Starfsskuldbinding getur verið með ólíkum hætti eða allt frá því að vera vel afmörkuð 

og bundin í lög til þess að starf byggi á hefðum eða óljósum faglegum forsendum. Í lögum um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (nr. 46/1980) hefur framkvæmdastjóri stöðu 

eiganda í lagalegu tilliti. Með því lagaboði eru tekin af öll tvímæli um hver beri ábyrgð á 

framkvæmd laganna hvort sem eigandi eða framkvæmdastjóri stjórnar stofnun eða fyrirtæki. 

Kennarar byggja starf sitt oft á grunni óljósra hugmynda um fagmennsku (Reeves, 2006) sem 

getur engu að síður leitt til starfshátta sem taldir eru vera góðir eða farsælir án þess að skýr 

fyrirmæli séu þar um eða þau gæði metin sérstaklega. Í fyrra tilvikinu, um aðbúnað og 

hollustuhætti, tilgreina lögin nokkuð nákvæmlega hver hefur hvaða ábyrgð og þarf að svara 

fyrir og taka afleiðingum. Grunnskólalög (nr. 91/2008) tiltaka ekkert um ábyrgð kennara á 

skólastarfi en þeim er þó gert í lögum að taka þátt í gerð skólanámskrár, viðhafa áreiðanlegt 

námsmat og kenna samkvæmt aðalnámskrá. Sumt ber skólastjóra að gera í samráði við 

kennara og er þá verið að höfða til þess að bera þurfi ákvarðanir undir viðkomandi. Ef kennari 

ber ekki ábyrgð á þeirri ákvörðun þá hefur hann varla rétt til að hafna tillögu skólastjóra. 

Hefðin hér á landi byggir á því að kennari ber ekki ábyrgð á árangri nemenda en engu að síður 

eru starfshættir kennara stærsti áhrifaþátturinn varðandi námsárangur (Haycock, 1998). 

Starfsskuldbinding getur því verið af margvíslegu tagi en eftir sem áður þá liggur alltaf 

ákveðin skuldbinding að baki því þegar viðkomandi tekur að sér starf á tilteknum vettvangi. 

3.1.4 Ábyrgð og ákvörðunarvald 

Eðli valdsins er að einstaklingur eða stjórnvald tekur ákvörðun eða setur lög og ætlast er til að 

hluti fólks eða allir hegði sér samkvæmt því. Valdið miðar að því að ná fram ákveðnum vilja 

sem hefur áhrif á athafnir fólks og er sett fram í ákveðnum tilgangi. Valdið getur birst með 

ýmsum hætti s.s. sem áhrifavald, kennivald eða boðvald (Sergiovanni, 2001). Með hugtakinu 

valdi í þessu verkefni er fyrst og fremst átt við þann skilning að koma einhverju til leiðar með 

ákvörðun eða lagasetningu og hafa jafnframt leiðir til að fylgja því eftir. Skólastjórar hafa 

formlegt vald og ber að fylgja stjórnsýslulögum við beitingu þess valds.  

Ákvörðunarvald er veitt þeim sem hafa skuldbundið sig til tiltekinna verka. 

Skólastjórar og kennarar hafa vald til að taka ákvarðanir um nám og kennslu eða hvernig 

brugðist skuli við hegðunarfrávikum nemenda þar sem kveðið er um það með afgerandi hætti 
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í grunnskólalögum að ,,Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks grunnskóla 

í öllu því sem skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengnisreglum í 

samskiptum við starfsfólk og skólasystkin.“ (Lög um grunnskóla nr.91/2008, gr.14) Ef 

nemendur gera það ekki þá ber kennurum að bregðast við m.a. til að tryggja rétt annarra 

nemenda til að búa við öryggi og náms- og kennslufrið. Þó er ekki kveðið á um það í lögum 

að kennari sé ábyrgur fyrir því en í aðalnámskrá segir þó: ,,Kennarar bera faglega ábyrgð á að 

velja heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar til að ná markmiðum aðalnámskrár og 

skólanámskrár“ (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 14). Að því leyti hafa kennarar 

ákvörðunarvald til að uppfylla skyldur og markmið aðalnámskrár. 

Í skólastarfi er algengt að heyra að allir (þ.e. bæði skólinn og foreldrar) séu ábyrgir 

fyrir árangri nemenda og gengi þeirra. Í aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 2006) er 

sérstaklega tilgreint að foreldrar og skóli hafi það sameiginlega hlutverk að taka þátt í 

félagslegri mótun sem og að sjá nemendum fyrir formlegri fræðslu. Samstarf þessara aðila 

þýðir samt ekki að annar aðilinn hafi með verksvið hins að gera og öfugt heldur er hnykkt á 

mikilvægi samábyrgðar og samvinnu. Ef við gefum okkur að skólinn, sem hefur á að skipa 

fagmönnum, taki sínar ákvarðanir um starfshætti á þeim grunni þá er það í hlutarins eðli að 

foreldrar hafa ekki með þá ákvörðun að gera. Sama má segja um uppeldisaðferðir á 

heimaslóð. Kennarar hafa ekkert með þær ákvarðanir að gera. Hvor aðili um sig tekur 

ákvarðanir um þá þætti sem að honum snúa. Þrátt fyrir að ákveðin samábyrgð sé nefnd í 

aðalnámskrá þá eru henni takmörk sett því ef einstaklingur ber ábyrgð þá þarf sá hinn sami að 

hafa ákvörðunarvald yfir þeim þáttum sem tilheyra hans ábyrgðarsviði (Reeves, 2002). Því 

má álykta að foreldri geti ekki tekið sameiginlega ábyrgð á námi barns nema með því að 

reyna að hafa áhrif á ákvarðanir kennara sem varða nám barnsins. Sumir foreldrar taka hins 

vegar fulla ábyrgð á námi barna sinna með því að kenna þeim heima og ákvarða hvað sé þeim 

fyrir bestu námslega án þess nauðsynlega að gera það í samráði við kennara. Sameiginleg 

ábyrgð byggir á því að um meginatriði náist sátt og samkomulag en hvor aðili um sig tekur 

hins vegar ábyrgð á því sem að honum snýr.  

Stjórnandi sem tekur ábyrgð á rammafjárveitingu stofnunar getur ekki unað við að 

aðrir aðilar, s.s. sveitarstjórnarmenn eða skrifstofustjóri, ráðstafi fé af þeirri fjárveitingu eftir 

að fjárhagsáætlun hefur verið samþykkt. Það er ósamræmanlegt. Kennari sem tekur ábyrgð á 

eigin kennslu sem og árangri nemenda verður að hafa ákvörðunarvald yfir þeim þáttum sem 

skipta máli til að ná þeim markmiðum. Á sama hátt má segja að það sé ósamræmanlegt þegar 

foreldrafélag eða skólaráð vill taka ákvarðanir um skólahaldið ef sömu aðilar þurfa ekki að 

taka afleiðingum af þeirri ákvörðun. Engu að síður hafa dæmi sýnt að foreldrafélög vilji að 
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skólinn sjái um að börnin hreyfi sig eða borði hollan og góðan mat, sam hver kostnaðurinn er 

sem hlýst af því. Ákvörðunarvald og ábyrgð verður því að haldast í hendur. 

Fagleg forysta skólastjóra og ábyrgð hans á skólastarfi gagnvart sveitarstjórn verður að 

fela í sér að hann geti tekið ákvarðanir um nám og kennslu. Línan á milli faglegs sjálfstæðis 

kennara og ákvarðana skólastjóra eða stefnumótunar skólans getur verið óljós. Árangur 

skólastarfs hlýtur að móta þau kennileiti sem fylgja þarf en skólastjóra ber væntanlega að 

bregðast við og ætlast til að fagleg vinnubrögð séu viðhöfð ef ekki miðar sem skyldi í ljósi 

þess árangurs.  

3.1.5 Sjálfri sér samkvæm skilgreining á hugtakinu ábyrgð 

Markmiðið með hugtakagreiningu í anda veraldarhyggju er, sem fyrr segir, að setja fram 

sjálfri sér samkvæma og nýtilega skilgreiningu sem hentar í sem flestum tilvikum. Færð hafa 

verið fyrir því rök að skilgreining á ábyrgð sé háð nokkrum þáttum sem ákvarða nauðsynlega 

eiginleika þess. Rætur hugtaksins gefa til kynna að það vísi til þess að sá sem „á“ skuli 

„borga“ eða „bjarga“ en á hinn bóginn að sá sem „á“ skuli eiga að gera eða framkvæma. 

Einnig hefur komið fram að sá sem axlar ábyrgð verður að gera það sjálfviljugur og bindast 

þeim skyldum sem það felur í sér. Viðkomandi ræður oft litlu um ytri aðstæður en hann 

ákveður engu að síður að leika eftir þeim reglum sem í gildi eru. Innan þess ramma verður 

hver að teljast ábyrgur. Jafnframt verður hinn ábyrgi að hafa ákvörðunarvald yfir þeim þáttum 

sem tilheyra hans ábyrgðarsviði. Að öðrum kosti getur viðkomandi ekki svarað fyrir eða tekið 

afleiðingum athafna eða ákvarðana.  

Samkvæm skilgreining á hugtakinu ábyrgð, þ.e. skilgreining sem ekki er í mótsögn 

við sjálfa sig og fylgir alltaf sömu meginreglum, er því þríþætt. Til að sá sem ber ábyrgð geti 

axlað hana þarf sá hinn sami nauðsynlega að 

- vera skuldbundinn tilteknu athæfi á formlegan eða óformlegan hátt, þannig að 

réttlætingarskylda hvíli á honum ef athæfinu er ekki sinnt, 

- svara fyrir athafnir sínar og/eða taka afleiðingum af þeim, 

- hafa ákvörðunarvald yfir þeim þáttum sem ábyrgðin felur í sér og tilheyrir 

viðkomandi ábyrgðarsviði. 

3.1.6 Nýtileg skilgreining  

Við beitingu skilgreiningarinnar á nýtilega þætti í starfi skólastjóra er eðlilegt að spyrja fyrst 

hvort nauðsynlegt sé að allir þættir skilgreiningarinnar séu til staðar í öllum tilvikum eða er 

nægjanlegt að einn eða tveir þættir séu til staðar.  
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Skoðum það nánar og byrjum á skyldunni og skuldbindingunni. Skólastjóri gengst 

undir það við starfsráðningu að hlíta öllu því sem grunnskólalög kveða á um sem og öðrum 

lögum og skuldbindingum sem sveitarfélög eru bundin af. Allir skólastjórar skrifa undir 

erindisbréf sem kveður nánar á um hvernig þeim beri að haga störfum sínum og þjónar 

erindisbréfið sama hlutverki og starfslýsing. Því er það ekki val hvers og eins hvort farið skal 

að lögum eða hvort öðrum skriflegum kröfum verði fylgt heldur er það skylda. Viðkomandi 

hefur skuldbundið sig til að gangast undir þær kvaðir.  

Ef skólastjóri væri ekki skuldbundinn því að framfylgja lögum, reglugerðum og 

kjarasamningum má gera sér í hugarlund hvaða staða gæti komið upp. Sem dæmi gæti 

skólastjóri ákveðið að gefa ekki út skólanámskrá vegna þess að hluta kennara finnst það of 

bindandi. Hann gæti jafnvel ákveðið að stytta skólaárið vegna þess að nokkrir foreldrar 

krefjist þess að börn þeirra verði til taks þegar sauðburður stendur yfir í maí eða látið 

nemendum það eftir að þurfa ekki að mæta í kennslustundir vegna þess að þeim finnst þeir 

ekkert hafa út úr því. Augljóst er að skólastjóri verður að vera skuldbundinn ákveðnum 

starfsháttum. Að öðrum kosti væri erfitt að tryggja rétt hagsmunaaðila og uppfylla kvaðir 

laganna. Því má álykta að starfsskuldbinding sé nauðsynleg ef skólastjóri á að geta borið 

ábyrgð í starfi sínu. 

Í annan stað má spyrja hvort skólastjóri geti axlað ábyrgð á skólastarfi nema hann taki 

afleiðingum af því sem þar fer fram og svari fyrir allt skólastarf. Ljóst er af 7. grein 

grunnskólalaga að hann er æðsti stjórnandinn og ber ábyrgð á skólastarfi gagnvart 

sveitarstjórn. Stigsmunur er á því að svara fyrir eigin athafnir eða athafnir annarra og taka 

afleiðingum af þeim. Fyrirsvar er mildari aðgerð og má segja að það sé hlutmengi í menginu 

að taka afleiðingum. Fyrirsvar tengist frekar því að skýra út, leita sátta eða færa mál til betri 

vegar, sérstaklega í ljósi réttinda hagsmunaaðila eða til að uppfylla markmiðsgrein 

grunnskólalaga. Bæði verður að svara fyrir það sem gert er sem og hitt sem ógert er, fyrir það 

sem vel er gert og hitt sem gert er miður vel. Því má segja að fyrirsvar sé annars eðlis og 

vægara en að taka afleiðingum af athöfnum eða athafnaleysi. Sjaldan skapast þær aðstæður að 

um brot í starfi sé að ræða hjá starfsfólki eða brotið er á réttindum barna. Ef starfsmaður á í 

hlut eða mál varða lögbundin réttindi barna eða foreldra verður skólastjóri að fylgja verklagi 

stjórnsýslulaga og með þeim hætti svara fyrir eða taka afleiðingum af starfsháttum annarra. 

Með upplýsingagjöf um skólastarf þarf skólastjóri að taka afleiðingum af því sem þar stendur 

og svara fyrir það (ef einhver spyr) en þó það sé ekki þungvægt í þessari umræðu má benda á 

að í fáum tilvikum í gegnum tíðina hafa skólastjórar þurft að taka afleiðingum af eigin 

starfsháttum eða annarra með því að víkja úr starfi eða sitja undir áminningu.  
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Skólastjórinn hefur stjórnvaldsumboð frá sveitarfélaginu sem þýðir að honum ber að 

taka stjórnvaldsákvarðanir, þ.e. ákvarðanir sem varða réttindi og skyldur fólks. Hann hvorki 

kemst hjá því að svara fyrir skólastarfið né getur ráðið sig til starfans án þess að svara fyrir 

allt skólastarf og taka afleiðingum af því sem þar fer fram. Hann getur því ekki axlað ábyrgð 

nema svara fyrir starfsemi grunnskólans og taka afleiðingum af starfi hans. 

Í þriðja lagi er um að ræða þann þátt skilgreiningarinnar sem lýtur að ákvörðunarvaldi 

skólastjórans. Skólastjóri hefur vald til ákvarðana sem miða að því að hegðun þeirra sem 

tilheyra viðkomandi starfsemi leiði til þess að markmiðum skólastarfs verði náð, til að 

framfylgja kjarasamningum, til að ráðstafa fjármunum skólans, tryggja rétt hagsmunaaðila 

grunnskólans eða framfylgja grunnskólalögum. Í raun ber skólastjóra að sjá til þess að 

skólastarf gangi eðlilega fyrir sig líkt og lög og kjarasamningar gera ráð fyrir og fagmennska 

kennarastéttarinnar og hennar siðareglur mæla fyrir um.  

Til að ná því marki þarf skólastjórinn í einhverjum tilvikum að framselja hluta af  

ákvörðunarvaldi sínu annars vegar með skilgreindum hætti og hins vegar óskilgreindum hætti. 

Hið formlega framsal getur falist í því að aðstoðarskólastjóri eða millistjórnendur fá umboð til 

að fara með mál, taka að sér starfsmannastjórnun eða framkvæma einstaka verkþætti. 

Óformlegt framsal getur falist í því að starfsfólk fær umboð til að starfa með sjálfstæðum 

hætti. Kennarar leggja ríka áherslu á að halda faglegu sjálfstæði og álitamál hversu langt 

skólastjórar eiga að ganga til að tryggja árangursríka starfshætti grunnskólakennara. Engu að 

síður ber skólastjórinn ábyrgð á starfsháttum kennara og árangri af þeirra starfi því ekki gera 

kennarar það samkvæmt lögum. Grunnskólalög kveða ekkert á um hver ábyrgð kennara er. 

Við þetta má bæta að hvernig sem framsali valds er háttað hefur sá sem framselur valdið 

eftirlitsskyldu með því hvernig farið er með valdið og hvernig framkvæmdinni er háttað. Það 

er sannarlega hlutverk skólastjóra að fylgja því eftir hverjar eru framfarir nemenda eða 

hvernig einstakir starfsþættir ganga eftir. 

Ákveðinn stigsmunur er á framsali ábyrgðar, hversu mikið frelsi sá fær sem valdið er 

framselt til sem og hæfni þeirra sem eiga að framkvæma. Væntanlega er mögulegt að 

framselja ríkari ábyrgð til fagstéttar en annarra starfshópa í ljósi þess að meðlimir hennar hafa 

skilgreinda menntun til starfans eða lögbundið starfsheiti líkt og grunnskólakennarar hafa, 

sem aftur eykur vægi ábyrgðarskyldunnar þar sem engar aðrar stéttir mega gegna þeirra 

störfum nema með ákveðnu leyfi yfirvalda. Við það eitt að kennari er ráðinn til starfa má 

álykta að þá myndist ábyrgðarskylda hjá kennaranum sem sé innbyggð í skólastarf þar sem 

engin kennsla getur farið fram án kennara. En þar sem það er skólastjórinn sem svarar fyrir 
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störf kennara þá myndast háð samband á milli þeirra og því ber skólastjóra að skilgreina með 

einum eða öðrum hætti hvernig því sambandi er háttað. 

Niðurstaðan af umræðunni um nýtilega skilgreiningu á hugtakinu ábyrgð er í 

meginatriðum sú að til að viðkomandi geti axlað fulla ábyrgð þá þurfa allir skilgreindir þættir 

ábyrgðar nauðsynlega að vera til staðar; skuldbindingin, að taka afleiðingum og svara fyrir og 

ákvörðunarvald yfir þeim þáttum sem tilheyra viðkomandi starfsemi. Ef einn þáttur er ekki til 

staðar þá er hvorugur hinna virkur og því ekki um fulla ábyrgð að ræða. Án skuldbindingar er 

vafasamt að viðkomandi geti tekið afleiðingum og án ákvörðunarvalds er ekki hægt að 

gangast undir skuldbindingar og taka á sig skyldur. Hér verður ekki tekin afstaða til þess hvort 

skólar eða skólastjórar þurfi í raun að taka afleiðingum af árangri skólastarfs en sannarlega 

þurfa þeir að svara fyrir og færa til betri vegar þegar um verulegar brotalamir er að ræða. Hitt 

er ljóst að við ytra mat á skólastarfi sem hefur eingöngu snúist um mat á sjálfsmatsaðferðum 

skóla eru engin viðurlög eða sýnilegar afleiðingar ef skólar standast ekki úttekt ráðuneytis. 

Ekki er vitað til þess að skólastjóri hafi þurft að svara fyrir árangur nemenda á samræmdum 

prófum en þó eru dæmi þess að skólanefndir og jafnvel sveitarstjórnir hafi gefið út 

yfirlýsingar um að námsárangur í viðkomandi sveitarfélagi skuli ekki fara undir ákveðin 

lágmörk.  

3.1.7 Ágreiningsatriði og jaðarskilningur 

Að ofangreindu er ljóst að nokkuð aðgengilegt er að færa rök fyrir því hvernig hin nýtilega 

skilgreining á hugtakinu getur litið út. Hins vegar koma upp sjónarmið sem vert er að ræða 

frekar þar sem ekki liggur jafn ljóst fyrir hvernig málum er háttað.  

Fyrst má spyrja hvort ofangreind umræða sé annars vegar skynsamleg og hins vegar 

raunhæf. Sá hluti hennar sem snýr að skólastjórum þá er sannarlega verið að fjalla um 

daglegan veruleika skólastjóra og umræðan því raunhæf að því leyti. Hugtakaréttmætið er það 

til staðar. Kjarni starfs grunnskólans er nám nemandans og kennarar stærsti einstaki 

áhrifavaldurinn í námi barna. Sá hluti umræðunnar sem snýr að valdi skólastjórans gagnvart 

kennaranum er hins vegar óljósari. 

Samkvæmt óskráðri venju á Íslandi hafa kennarar frjálsar hendur um hvað þeir gera í 

kennslu utan þess að þeim ber að fylgja aðalnámskrá. Skólastjórar treysta því að kennarar 

vinni vinnuna sína vel og viðhafi starfshætti sem bæði eru samkvæmt lögum og reglugerðum 

og siðareglum kennara. Í greinargerð með siðareglunum segir: ,,Siðareglur starfsstétta eru 

tilraun til að lýsa þeim reglum sem starfsstéttin telur sig þurfa að fara eftir til að geta rækt 

skyldur sínar þ.e. skyldur við samfélagið, starfið og starfsfélaga.“ (Siðareglur kennara, 2002, 
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bls. 2). Í ljósi ábyrgðarumræðunnar er ljóst að kennari þarf að geta skýrt með áreiðanlegum 

hætti hvernig hann háttar sínu starfi til þess að uppfylla siðferðilegar sem og aðrar faglegar 

skyldur sínar. Eina leiðin til þess er að skipuleggja með skriflegum hætti hvernig því starfi er 

háttað. Skólastjóri á varla aðra valkosti ef hann ætlar í raun að sannreyna og fylgjast með 

starfi kennara sem og árangri af því starfi.  Það heyrir að öllum líkindum til undantekninga að 

skólastjórar geri kennurum að skila áætlunum með ákveðnum hætti, að greina frá hvernig 

námsmati er raunverulega háttað eða fylgjast með kennsluháttum. En má ekki segja að 

stjórnandi stofnunar og ábyrgðarmaður eigi að ganga eftir því hvort nemendur séu að takast á 

við verkefni sem aðalnámskrá kveður á um, hvort námið sé ekki við þeirra hæfi, hvort þeir búi 

ekki við öryggi eða hvort ekki sé borin virðing fyrir þeim af hálfu kennara? Jú, æðsti 

yfirmaður stofnunar skal sjá til þess að allt starf skili þeim árangri sem vænst er. Hann verður 

að bregða mælistiku á starfsemina og meta hvernig til tekst og taka afstöðu til þess sem kemur 

í ljós við þá skoðun.  

Vert að halda áfram með þessa umræðu og velta því upp hversu langt eigi að ganga 

eða hversu langt er æskilegt að skólastjóri gangi við að kveða á um starfshætti kennara. Ljóst 

er að hann þarf að svara fyrir verk kennara, hann hefur skyldur sem kveða á um að honum 

beri að sjá til þess að skólastarf sé samkvæmt lögum og reglugerðum og skólastjóri hefur 

sannarlega ákvörðunarvald til að sjá til þess að starfið skili því sem það á að skila. 

Valkosturinn sem skólastjórinn hefur er væntanlega sá að skilgreina með hvaða hætti ætlast er 

til að kennarar starfi. Faglegir þættir kennslunnar eru nokkrir og því eðlilegt að skólastjóri 

styðjist við þá þegar ákvörðunarvaldið er látið í hendur fagstéttinni. Einnig ætti skólastjóri að 

þurfa að samþykkja áætlanir kennara ef hann á annað borð ætlar að taka fulla ábyrgð á 

skólastarfinu. Líkja má þessu við þegar foreldri gefur barni sínu aukið frelsi þegar það eldist. 

Ábyrgð foreldra hverfur ekki þrátt fyrir að það sé gert heldur þarf foreldrið eftir sem áður að 

samþykkja það sem barnið ákveður ef það ætlar að axla ábyrgðina. Foreldrið hefur sannarlega 

skyldur eftir sem áður, þarf að svara fyrir gerðir barnsins og foreldrið hefur ákvörðunarvald. 

Skólastjóra ber að skilgreina hvað af ákvörðunarvaldinu hann lætur frá sér, með hvaða hætti 

það er gert og hvernig staðið er að starfsmati. Þá fyrst miðast starfshættir við árangur og stöðu 

nemenda og leiði í ljós hvaða starfshættir leiða til árangurs.  

Líta má á stöðu skólastjórans frá annarri hlið og spyrja að ef kennarinn hefur fullt vald 

til ákvarðana, þarf hann þá sjálfur að svara fyrir og taka afleiðingunum ef eitthvað fer 

úrskeiðis? Hvernig er þá staða skólastjórans í ljósi laganna? Jú, hún er nokkuð skýr. 

Kennarinn verður að hafa ákvörðunarvald yfir því sem hans starfi tilheyrir. Annars á hann 

ekki kost á því að rísa undir ábyrgðinni. Því byggir slík skipting á því sem að framan er greint 



26 

 

að skilgreina verður hvernig skiptingunni er háttað. Ef skólastjórinn ber ekki ábyrgðina þá er 

hætt við að hver og einn kennari geri það sem honum finnst án þess að huga að 

skuldbindingum eða hagsmunum nemenda. Kennarinn getur því ekki borið einn ábyrgð á 

sinni vinnu. Án þess að ætla að greina nánar hvers konar ábyrgð hér er um að ræða þá verður 

að líta á verkefnið sem samstarf og aðilar verða að koma sér saman um hvernig ábyrgðinni er 

háttað án þess að skólastjórinn verði leystur undan endanlegu ábyrgðinni. 

Virða má fyrir sér muninn á því að taka ábyrgð á árangri skólastarfs eða af 

framkvæmd þess. Framkvæmd sem virðist vera nokkuð slétt og fellt á yfirborðinu þarf ekki 

nauðsynlega að skila nemendum því námi sem stefnt er að. Reynslan hefur kennt að þrátt fyrir 

að nemendur sitji við, séu nokkuð hljóðir og vinni, þá þýði það ekki allaf að nám fari fram. 

Nokkuð einfalt er að skrá hvað framkvæmt er án þess að leggja á það gildismat og því 

freistandi að láta það eitt nægja að tiltaka hvað gert er þegar spurt er um starf grunnskóla. 

Hins vegar er árangur skólastarfs í ljósi hagsmuna nemenda það sem stefnt er að. Við getum 

kennt án þess að nemendur læri eða haldið kennslufrið með aðferðum sem ala á ótta hjá 

nemendum svo dæmi sé tekið. Árangur skólastarfs er margþættur en hvernig sem allt veltist er 

það staða nemenda í ljósi markmiða aðalnámskrár sem þarf að meta (Menntamálaráðuneytið, 

2006). Ef lestrarfærni í 3. bekk er langt undir viðmiðum þá þarf sannanlega að grípa til 

aðgerða og það er skólastjórinn sem þarf að tryggja að það verði gert. Skólastjóri þarf bæði að 

taka ábyrgð á framkvæmdinni og árangri. Hann þarf að taka ábyrgð á að ákveðnir 

þjónustuþættir séu til staðar og jafnframt gæðum þeirra. Annað án hins er takmörkuð ábyrgð. 

3.1.8 Fagleg ábyrgð  

Í ljósi viðmiðanna þriggja um ábyrgð er vert að líta á fagmennsku skólastjóra og skoða 

hvernig fagleg ábyrgð horfir við þeim.  

Skólastjóri sem fagmaður skuldbindur sig til að starfa samkvæmt lögum og 

reglugerðum, kjarasamningum, siðareglum KÍ og öllu því sem til fagmennskunnar heyrir 

(Erindisbréf skólastjóra, án ártals). Auk þess skuldbindur hann sig til að hafa árangur 

nemenda að leiðarljósi í störfum sínum sem bæði á við um hann sjálfan sem og starfshætti 

allra annarra sem í skólanum starfa. Í umfjöllun Strong, Richard og Catano (2008) um 

fagmennsku skólastjóra er gert ráð fyrir að skólastjórar meti starfshætti kennara þar sem þeir 

eru stærsti áhrifavaldur í námi nemenda, næst á undan starfsháttum skólastjóra. Því er mat á 

starfsháttum kennara, sjálfsmat skóla, viðhorfskönnun meðal foreldra og nemenda og 

námsmat nauðsynleg forsenda þess að skólastjóri geti metið með faglegum hætti störf 

kennara. Skólastjórar verða jafnframt að viðurkenna að þeirra eigin störf hafi áhrif á árangur 
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nemenda. Án mats á skólastarfi sem byggir á ofangreindum þáttum rís skólastjóri ekki undir 

faglegri ábyrgð. Það er því væntanlega ekki nægjanlegt að líta svo á að skólastjóri sé 

eingöngu skuldbundinn framkvæmd skólastarfs heldur einnig árangri af skólastarfi. 

Þegar litið er til ákvörðunarvalds og faglegrar ábyrgðar er ljóst að skólastjóri hefur 

lokaorðið í öllum málum sem tengjast fagmennsku í ljósi þess að ábyrgð kennara er ekki 

tilgreind í grunnskólalögum. Hann hins vegar deilir ákvörðunarvaldinu og þar með ábyrgðinni 

til starfsfólks og þarf því að samþykkja eða synja því sem ákveðið er að gera. Í ljósi 7. greinar 

laga um grunnskóla (nr. 91/2008) ber skólastjóri ábyrgð á skólastarfinu og þar með faglegum 

þáttum þess. Skólastjóri ber ábyrgð á starfsháttum kennara og fagmennsku þeirra hvort sem 

hann synjar eða samþykkir þeirra starfshætti og áætlanir eða ekki. Engu máli skiptir hvort 

skólastjóri láti hjá líða að meta starfshætti. Hvort um er að ræða athafnir eða athafnaleysi 

skólastjóra þá hvílir ábyrgðin eftir sem áður á herðum hans.  

Fagleg ábyrgð í ljósi fyrirsvars og þess að taka afleiðingum af gerðum sem og árangri 

má fjalla um í ljósi fræðilegri umræðu sem og raunverulegra aðstæðna. Raunveruleikinn er sá 

að ekki er venja fyrir því hér á landi að skólanefndir, sem eru næsta stjórnvaldsstig yfir 

grunnskólastjórum, krefji skólastjóra um skil á árangri skólastarfsins. Það hefur sem dæmi 

ekki afleiðingar fyrir skóla að uppfylla ekki viðmið um sjálfsmat sem mennta- og 

menningarmálaráðuneytið gerir úttekt á á fimm ára fresti nema ef viðkomandi sveitarfélag 

ákveður að svo skuli verða. Hvergi í lögum er minnst á að skólastjóri og sú stofnun sem hann 

stýrir beri að taka afleiðingu af því ef sjálfsmatsaðferðir standast ekki viðmið. Að sumu leyti 

hafa skólanefndir og fulltrúar þeirra gert auknar kröfur á skólanna á síðustu árum og má nefna 

frumkvæði Reykjavíkurborgar til að innleiða einstaklingsmiðað nám eða kröfu 

Akureyrarbæjar um að hver grunnskóli í bænum hafi yfirlýsta stefnu um hegðunarmótun og 

hvernig stjórnun agamála er háttað. Framkvæmd slíkra verkþátta stendur og fellur með 

starfsháttum skólastjóra (Reeves, 2009) og það er væntanlega ástæða fyrir því að lögin segi 

með skýrum hætti að skólastjóra beri að svara fyrir skólastarf og hann skuli bera faglega 

ábyrgð á því. 

Ef fagmennska er skilgreind sem þeir starfshættir sem lúta markmiðum, athöfnum og 

eiginleikum viðkomandi fags (Mueller, 2009) þá axlar skólastjóri ábyrgð með því að leggja 

fram í skólanámskrá og jafnvel kennarahandbók viðmið um árangur nemenda, hvernig farið 

verði að því að ná þeim markmiðum og hvernig árangursmati verði háttað. Óhjákvæmilegt er 

að skólastjóri geri kröfur til kennara um fagleg vinnubrögð til þess eins að tryggja árangur og 

framfarir nemenda. 
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3.1.9 Ábyrgðarumræðan í menntun - yfirlit um erlenda fræðiefnið 

Ábyrgðarumræðan í menntun hefur þróast í ljósi sögunnar. Á 19. öld voru kennarar ráðnir til 

starfa til þess að sjá um kennslu og uppfræðslu barna með megináherslu á siðferði og 

grundvallarfærni í lestri og reikningi. Röð, regla og agi þurfti að vera á öllum hlutum og 

kennarinn varð að kunna eitthvað meira en nemendurnir. Skólastarf var á persónulega ábyrgð 

kennarans og ef skólanefndum mislíkaði starfshættir hans þá voru gerðar athugasemdir á 

grundvelli persónulegra skoðana frekar en fagmennsku. Umræðan erlendis um ábyrgð (e. 

accountability) á skólastarfi snýst hins vegar fyrst og fremst um árangur nemenda á 

skriflegum samræmdum prófum og hver eigi að taka afleiðingum af niðurstöðunum og með 

hvaða hætti (Lashway, 2001). Einnig hefur ábyrgðarumræðan á seinustu árum snúist um 

grundvallarumbætur sem orðið hafa á vestrænu skólakerfi sem lúta t.d. að skólamáltíðum, 

hreyfingu barna, öryggi, tómstundum eða samskiptum. Allt skiptir þetta máli en vægi slíkra 

þátta er ólíkt milli þjóða og samfélaga (Darling-Hammond, 2004).  

Skólastjórar þjóna nokkrum herrum, s.s. nemendum, foreldrum, starfsfólki og 

yfirvöldum sem og margvíslegum kröfum sem samfélagið ætlar grunnskólanum að rísa undir 

og þjóna þar með samfélagslegum hagsmunum. Þekkt eru stór orð um hlut grunnskólans í 

neysluvenjum barna í ljósi þyngdarstjórnunar. Þegar grannt er skoðað þá sér skólinn börnum 

einungis fyrir einni máltíð á dag, 180 daga á ári, sem gefur til kynna að skólamáltíðir eru lítið 

hlutfall af heildarmatarneyslu barna. Annað er á ábyrgð foreldranna og því óréttmætt að ætla 

grunnskólum að axla ábyrgð á þeim þáttum. Ábyrgðina má líta í víðu ljósi en í erlendu 

umræðunni er fyrst og fremst verið að fjalla um fyrirsvarið gangvart þeim sem rétt eiga á því 

(Wagner, 1989) og þá sérstaklega á skilgreindum námsárangri.  

Í skólamálaumræðunni eru nokkur ábyrgðarsvið nefnd þ.e. pólitísk ábyrgð, lagaleg 

ábyrgð, stjórnunarleg ábyrgð, fagleg ábyrgð og markaðsleg ábyrgð (Darling-Hammond, 2004; 

Lashway, 2001). Þau ábyrgðarsvið eru misvel afmörkuð og því vert að víkja nokkrum orðum 

að því.  

Hið pólitíska ábyrgðarsvið lýtur að því að framkvæma stefnu yfirvalda sem oftar en 

ekki ber merki pólitískra afla sem eru við völd í það skiptið.  

Lagaleg ábyrgð tengist lögum og reglugerðum sem verja eiga rétt borgaranna þó 

sjaldnast séu lög um skóla tengd refsilöggjöf. Hagsmunaaðilar líkt og foreldrar eiga lögvarinn 

rétt til að skjóta ákvörðunum skólastjóra á æðra stjórnstig og að því leyti þarf skólastjóri að 

axla lagalega ábyrgð á því að framfylgja lögum. Í Bandaríkjunum hafa dómstólar hins vegar 

fallið frá því að gera skóla ábyrga fyrir námsárangri nemenda í lagalegum skilningi þar sem 



29 

 

oftar en ekki er verið að krefja skólana um skaðabætur vegna vanrækslu í kennslu eða vegna 

skorts á þjónustu (Lashway, 2001) sem erfitt er að sanna í dómssal nema í 

undantekningartilvikum.  

Stjórnunarleg ábyrgð er oftast skoðuð í því ljósi að stjórnkerfið umbreytir og túlkar 

vilja löggjafans yfir í ákveðna starfshætti og verklag í þeim tilgangi að ná fram vilja og anda 

þeirra laga sem starfað er eftir (Darling-Hammond, 2004). Boð frá yfirvöldum um stefnu 

skóla og viðmið um árangur hafa verið sýnilegur hluti af ábyrgðarumræðu liðinna ára. Með 

því móti telja margir að skólastarf verði hvað árangursríkast þó svo að niðurstöður PISA-

rannsókna gefi annað til kynna. Bandaríkjamenn voru sem dæmi rétt undir meðaltali OECD-

ríkjanna árið 2006 (Almar Miðvík Halldórsson o.fl., 2007) þrátt fyrir að ganga hvað lengst í 

því að meta árangur skólastarfs í ljósi gefinna viðmiða og krefja stjórnendur um ábyrgð á 

árangrinum.  

Hin faglega ábyrgð lýtur að starfsháttum, menntun og reynslu annars vegar og hins 

vegar að þjónustu við skjólstæðinginn, þ.e. nemandann. Broddi Jóhannesson (1978, bls. 12) 

orðaði fagmennskuna með þeim hætti ,,að skyldur þeirra (þ.e. fagmanna) við skjólstæðinga 

sína séu æðri öðrum skyldum starfsins.“ Siðareglur KÍ gefa hið sama til kynna og ber 

kennurum því að viðhafa þá starfshætti sem þjóna nemendum hvað best í þeim tilgangi að þeir 

nái sem mestum framförum í ljósi markmiða aðalnámskrár sem og örðum þáttum skólastarfs.  

Í ljósi hinnar frjálsu samkeppni hefur hluti skóla þurft að axla markaðslega ábyrgð. Í 

því umhverfi vegur vilji foreldra þungt og þeirra óskir jafn réttháar við ákvarðanir í skólum 

sem og önnur sjónarmið. Ef foreldrar eru óánægðir þá flytja þeir barnið úr viðkomandi skóla í 

þann sem þeim líkar betur við. Slíkt fyrirkomulag er ekki virkt nema valkostir séu nægjanlegir 

og raunhæfir (Darling-Hammond, 2004). Hér á landi eru fáir einkareknir skólar og vart hægt 

að segja að samkeppni ríki um nemendur. Þessi þáttur á því varla við nema þegar eitthvað 

bjátar á í skólastarfi. 

Frá miðri 19. öld hafa skrifleg próf verið notuð til að meta hvaða nemendur standa 

best að vígi í skólunum og hverjir ekki. Á seinni hluta 20. aldar vex þeim hugmyndum fiskur 

um hrygg að hverskonar viðmið eigi að liggja til grundvallar um árangur nemenda og þau eigi 

jafnframt að birta í námskrá. Afsprengi viðmiða í kennslu er stöðlun af ýmsu tagi og 

sérstaklega hafa yfirvöld haft þá skoðun að samræmd próf skuli notuð til að meta námsstöðu 

nemenda (Darling-Hammond, 2004).  

Hagsmunaaðilar líta ólíkum augum á árangur í skólastarfi. Á meðan yfirvöld vilja 

meta árangur eftir tölulegum einkunnum þá líta kennarar oft á árangur í ljósi þess hvort hægt 

hafi verið að koma til móts við þarfir nemenda. Foreldrar líta hins vegar á árangur í skólastarfi 
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í ljósi þess hvort börnum líði vel, hvort samskipti séu uppbyggjandi eða hvort skólinn verði 

við óskum foreldra (Lashway, 2001).  

Á þessum grunni byggir ábyrgðarumræðan í menntun. Hún er vissulega af mörgum 

toga en það sem sameinar hina ýmsu þætti er umræðan um að skólum og þá sérstaklega 

skólastjórum ber að svara fyrir og taka afleiðingum af árangri skólastarfs. Margar vestrænar 

þjóðir viðhafa kerfisbundið ytra mat á skólum með tilheyrandi gagnaöflun og líkt og áður er 

nefnt er það gert einkum og sér í lagi til að viðhalda gæðum og bæta skólastarf. Deildar 

meiningar eru um ágæti stöðlunar og gerð árangursviðmiða og margt skólafólk talar hreint og 

beint gegn slíkum starfsháttum. En hvernig sem litið er á ábyrgðarumræðuna þá getur hún 

ekki átt sér stað án þess að viðmið um árangur séu til staðar.  

3.2 Greining grunnskólalaga 

Fyrstu fræðslulögin hér á landi voru sett árið 1907 og giltu með reglulegum breytingum og 

endurskoðun til ársins 1974. Þá voru fyrstu grunnskólalögin sett. Nýjasta útgáfa 

grunnskólalaga var samþykkt á Alþingi 12. júní 2008 og skiptist í 12 kafla. Að endurskoðun 

laganna komu fulltrúar helstu hagsmunaaðila grunnskólastarfs en starfshópinn skipuðu 

fulltrúar menntamálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambands Íslands, 

Heimilis og skóla, alls sjö fulltrúar auk tveggja starfsmanna. Nefndin tók 85 viðtöl við 

málsaðila og 24 fundir voru haldnir á vettvangi víða um land (Þingskjal 319, 2007–2008). 

Helstu stefnumið endurskoðunarinnar byggðust á því meginsjónarmiði ,,að börnum á 

skólaskyldualdri séu búnar kjöraðstæður til náms og þroska. Grunnskólar komi til móts við 

ólíkar þarfir barna og ábyrgð allra er að grunnskólastarfi koma sé skýr“ (Þingskjal 319, 2007-

2008, bls. 17). Frumvarpið miðaði einnig að því m.a.  

- að skapa skilyrði þess að menntun íslenskra barna verði til fyrirmyndar á 

alþjóðavísu,  

- að tryggja velferð allra grunnskólabarna og jöfn tækifæri til náms,  

- að auka forræði sveitarfélaga á skólarekstri og styrkja sjálfstæði skóla,  

- að skýra verkefnaskiptingu ríkis, sveitarfélaga og stjórnenda grunnskóla,  

- að styrkja mat og eftirlit með skólastarfi til þess að stuðla að framförum og 

umbótum í starfi grunnskóla. 

(Þingskjal 319, 2007-2008, bls. 19) 

Ljóst er að þörf var talin á að minnka miðstýringu og auka forræði sveitarfélaga á 

grunnskólanum og styrkja sjálfstæði þeirra. Áfram er byggt á því meginsjónarmiði að velferð 

barna verði tryggð og þau fái jöfn tækifæri til náms. Síðast en ekki síst þá er viljinn skýr til að 
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íslenskt skólakerfi verði til fyrirmyndar á alþjóðavísu en aukið mat og eftirlit er 

óhjákvæmilegur fylgifiskur slíkra starfshátta. Lagt var upp með samkomulag 

menntamálaráðuneytis og KÍ þess efnis að bæta menntun í okkar skólakerfi og sérstaklega að 

,,stefna að betri námsárangri íslenskra skólabarna.“ (Þingskjal 319, 2007-2008, bls.18).  

Í greinargerð með frumvarpinu er fjallað um 7. grein þess um skólastjórann. Höfundar 

frumvarpsins telja ekki ástæðu til að kveða sérstaklega á um einstök verkefni skólastjóra en 

nefna að í frumvarpinu sé ,,vikið að hlutverki hans og ábyrgð gagnvart einstökum þáttum í 

skólastarfinu“ (Þingskjal 319, 2007-2008, bls.31). Höfundar nefna þessu til viðbótar í 

greinargerðinni að það verði ,,að vera ljóst hver beri höfuðábyrgð á starfsemi skóla gagnvart 

sveitarstjórn og ráðuneyti.“ (Þingskjal 319, 2007-2008, bls. 31).  

Engar orðskýringar fylgja grunnskólalögum og því verður að líta þannig á að þau 

hugtök sem þar koma fyrir séu skoðuð í almennum skilningi orðanna frekar en sértækum. 

Engu að síður er gagnlegt að líta á nokkur lykilhugtök áður en lengra er haldið.  

Með árangri í grunnskólastarfi er átt við framfarir í eða afrakstur af skólastarfi í víðum 

en ekki í þröngum skilningi, líkt og skriflegum árangri á samræmdum prófum sem gefið er 

fyrir í tölustöfum. Árangur af skólastarfi getur einnig birst í áreiðanlegu námsmati, færni 

nemenda í samskiptum sem skilar sér væntanlega í auknu öryggi eða þátttöku barna í 

ákvarðanatöku sem lýtur að þeirra eigin námi og félagsstarfi. Í 35. grein grunnskólalaga segir 

að markmið mats og eftirlits með gæðum grunnskólastarfs sé m.a. að ,,veita upplýsingar um 

skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda.“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 

36. grein um innra mat segir að ,,Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og 

gæði skólastarfs“.(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Árangur er einnig nefndur í 40. grein 

laganna um skipulag og framkvæmd sérfræðiþjónustu þar sem segir: ,,Sérfræðiþjónusta sér 

um að greining fari fram, skilar tillögu til skólastjóra um hvernig við skuli bregðast, fylgist 

með úrbótum og metur árangur.“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  Í grunnskólalögum er 

ekki nánar tiltekið hvað átt er við með árangri og því verður að telja skynsamlegt að líta á 

hugtakið frekar í víðari skilningi en þrengri eða a.m.k. þar til annað kemur í ljós. Hugtakið er 

notað með óljósum hætti en skýr skilningur á því verður að teljast forsenda þess að hægt verði 

að beita því með markvissum hætti. Að baki slíkum skilningi væri æskilegt að gera 

greinarmun á því að koma skilgreindum þáttum í verk s.s. að starfrækja mötuneyti og á hinn 

bóginn að greina árangur af skilgreindum verkþáttum þ.e. hvort maturinn uppfylli 

manneldismarkmið Lýðheilsustöðvar eða hversu mikil ánægja er með þjónustuna. 
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Þegar rætt er um eitthvað í skólum eða skóla þá er væntanlega átt við skólastarf, þ.e. 

alla starfsemi skóla, þ.m.t. mötuneyti, skólaakstur, samskipti utan kennslustunda eða ferðir á 

vegum skólans svo dæmi sé tekið en ekki eingöngu það sem gerist í kennslustundum. 

Hugtakið skóli vísar ekki eingöngu til skólabyggingarinnar sjálfrar nema í umfjöllun um 

skólahúsnæði og mannvirki almennt. 

Barn og nemandi er notað jöfnum höndum í grunnskóla og ekki er gerður 

greinarmunur á þeirri orðnotkun hér. Barn er engu að síður í skilningi barnalaga hver sá 

einstaklingur sem ekki er orðinn 18 ára að aldri (Barnalög nr. 76/2003).  

Þótt fjallað sé fyrst og fremst um ábyrgð skólastjóra þá er jafnframt nauðsynlegt að 

skoða skilgreinda ábyrgð annarra hagsmunaaðila svo greina megi með skýrari hætti hvernig 

ábyrgð skólastjóra er háttað. 

3.2.1 Notkun hugtaksins ábyrgðar í grunnskólalögum 

Orðið ábyrgð kemur fyrir á 17 stöðum í grunnskólalögum nr. 91/2008. Strax í 2. grein er 

tilgreint að samstarf um grunnskólann skuli m.a. mótast af ábyrgð. Markmiðsgrein 

grunnskólalaganna á að vísa veginn fyrir það sem á eftir kemur og því verður að líta svo á að 

almennt beri að ætlast til og reikna með að hagsmunaaðilar í skólastarfi stafi af ábyrgð. Í 5. 

grein laganna um sveitarfélög segir að rekstur grunnskólans sé á ábyrgð sveitarfélaga og þau 

beri jafnframt ábyrgð á heildarskipan skólahalds. Þau bera einnig ábyrgð á samstarfi við 

utanaðkomandi aðila.  

Í 7. grein laganna segir orðrétt: ,,Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er 

forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á starfi 

skólans gagnvart sveitarstjórn.“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Hér er skýrt kveðið á um 

að skólastjóri sé stjórnandi grunnskólans, veiti honum forstöðu og faglega forystu og beri 

ábyrgð á skólastarfi. Hlutverk og ábyrgð skólastjórans er skýrð hér með afgerandi hætti svo 

öllum má vera ljóst við hvað er átt. Þetta rímar einnig vel við það sem lagt var upp með við 

endurskoðun laganna þar sem hagsmunaaðilar voru sammála um nauðsyn þess að það þyrfti 

,,að vera ljóst hver beri höfuðábyrgð á starfsemi skóla gagnvart sveitarstjórn og ráðuneyti.“ 

(Þingskjal 319, 2007-2008, bls. 31). 

Í þremur greinum laganna er tilgreint að skólastjóri beri ábyrgð á stofnun skólaráðs, 

nemendafélags og foreldrafélags. 

Í 14. greininni kveður við annan tón í notkun hugtaksins ábyrgð því greinin ber heitið 

ábyrgð nemenda. Orðalagið er afgerandi og þar segir að nemendur ,,beri ábyrgð á eigin námi 

og á framkomu sinni og samskiptum með hliðsjón af aldri og þroska.“ (Lög um grunnskóla nr. 
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91/2008). Í raun er verið að færa aukinn þunga á ábyrgðarhlutverkinu frá skólanum til 

nemandans og þar með foreldra. Þetta á e.t.v. helst við þegar hegðunarfrávik verða með þeim 

hætti að ekki verður við ráðið því með þorra barna þá er hægt að beita almennum ráðum til að 

móta hegðun. Varðandi nám má álykta með svipuðum hætti. Lítill hluti nemenda á við 

námsvanda að stríða og kennara eða skólastjóra er ekki fært annað en að beita þeim aðferðum 

sem vænlegastar þykja til árangurs og með þeim hætti axla ábyrgð. Annað er ekki hægt að 

fara fram á. 

Í 17. greininni um nemendur með sérþarfir segir að sveitarfélög beri ábyrgð á 

sjúkrakennslu ef nemandi að mati læknis getur ekki sótt skóla vegna langvarandi veikinda eða 

slyss. 

Kveðið er fast að orði í lögunum um ábyrgð foreldra í 19. greininni. ,,Foreldrar bera 

ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með námsframvindu þeirra í samvinnu við 

þau og kennara þeirra.” (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Jafnframt bera foreldrar ábyrgð á 

að barn innritist í grunnskóla. Hér virðist sem lagahöfundar hafi ekki séð fyrir hvað orðalagið 

að ,,bera ábyrgð á námi barna sinna” leiðir af sér. Í ljósi skilgreiningarinnar á hugtakinu 

ábyrgð má segja að foreldrar hafi ekki og geti ekki haft ákvörðunarvald yfir námi barna sinna 

á skólatíma. Mörg dæmi eru þekkt af því að foreldrar taka nám barna sinna í eigin hendur og 

kenna þeim heima það sem þau hefðu viljað að börnin lærðu í skólanum. Engu að síður er 

hæpið að fullyrða að foreldrar hafi ábyrgðina en álykta má að verið sé að undirstrika að með 

þessu móti eigi foreldrar greiðari aðkomu að starfi kennara í þeim tilgangi að gæta hagsmuna 

barna sinna. En kennarar og þar með skólastjórar taka ákvarðanir um náms- og 

kennslufyrirkomulag í skólanum og það eru skyldur fagmanna að gera svo. Ekki er stætt á því 

að kennari beri faglegar ákvarðanir undir foreldra nema þá í undantekningartilvikum þar sem 

börn með mikinn og sértækan vanda eiga í hlut. 

Í 22. greininni segir að sveitarfélög beri ábyrgð á skipulagi skólaakstur og í 24. 

greininni um aðalnámskrá segir að lögð skuli áhersla á ,,vitund nemenda um borgaralega 

ábyrgð og skyldur.“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Um ábyrgð yfirvalda á lögbundnum 

framkvæmdarþáttum má segja að skólastjórar, í samstarfi við fræðslustjóra þar sem þeir eru til 

staðar, taki þau verkefni inn á sitt borð. Sveitarfélög hafa þá eftirlitsskyldu með 

framkvæmdinni. Í 24. grein grunnskólalaga sem fjallar um aðalnámskrá og áherslu á vitund 

nemenda um borgaralega ábyrgð og skyldur má segja að þarna birtist nánari útfærsla á 

markmiðsgreininni sem undirstrikar enn og aftur að ábyrgð sé ein af grunnstoðum 

grunnskólastarfs.  
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Í 28. greininni er tiltekið að að höfðu samráði við skólaráð sé skipting milli 

kennsludaga og annarra skóladaga nemenda á ábyrgð skólastjóra. Með því er kveðið nánar á 

um að samráð skuli haft við hagsmunaaðila þó svo að sérstök reglugerð hafi verið skrifuð um 

skólaráð. Vilji foreldra og starfsmanna stendur að öllu jöfnu til þess að starfshættir í 

grunnskólum séu opnir og samstarfsmiðaðir en við það getur engu að síður skapast sú hætta 

að stjórnendur taki ekki þær ákvarðanir sem þeim ber að gera vegna þess að þeir vilja þóknast 

sem flestum í skjóli þess að um alla hluti eigi að vera samráð. 

Í 32. gr. um lok grunnskóla segir að skólastjóri beri ábyrgð á útskrift nemenda úr 

grunnskóla með því að meta stöðu þeirra.  

Hugtakið ábyrgð er ekki notað í fleiri tilvikum í lögunum. Þó er ekki þar með sagt að 

lagahöfundar eigi ekki við að sýna beri ábyrgð í öðru samhengi þótt það sé ekki orðað 

sérstaklega. Í lögunum er ábyrgð og skyldur flestra hagsmunaaðila skýrð og tilgreind þ.e. 

ráðuneytis, sveitarstjórna, skólastjóra, foreldra og nemenda. Vert er að benda á að ekki er 

fjallað sérstaklega í grunnskólalögunum um hlutverk eða ábyrgð kennara en í 13. grein 

laganna um Rétt nemenda segir að þeir eigi rétt á að hafa umsjónarkennara sem fylgist með 

námi þeirra og almennri velferð og stuðli að samskiptum við foreldra. Ekki er nánar fjallað 

um grunnskólakennara í lögunum. Hvers vegna nefndin hefur skipað málum með þessum 

hætti og alþingi samþykkt er ekki ljóst en það er sama hvernig horft er á lagabókstafinn; 

kennarar bera ekki ábyrgð á skólastarfi samkvæmt lögum.  

 

3.2.2 Skuldbinding skólastjóra 

Annar þáttur hugtaksins ábyrgðar sem hér verður skoðaður er skyldan og skuldbindingin. Við 

lestur laganna verður fljótt ljóst að verið er að ætlast til ákveðinna starfshátta, tryggja ákveðin 

réttindi og ætlast til ákveðins árangurs. Að því leyti eru lögin reglur eða fyrirmæli um ákveðið 

hátterni í grunnskólastarfi. Skólastjóri skuldbindur sig til að sjá til þess að skólahald sé 

samkvæmt lögum með því að undirrita erindisbréf þess efnis en þar segir í 2. gr.: ,,Skólastjóri 

í samráði við skólanefnd sér um að skólastarf sé í samræmi við gildandi lög, reglugerðir og 

gildandi aðalnámsskrá hverju sinni“ (Erindisbréf skólastjóra, án ártals). Að svo komnu máli 

verður litið þannig á að allar skyldur sem tilgreindar eru í lögunum séu á ábyrgð skólastjóra 

nema þær sem tilgreindar eru sérstaklega með öðrum hætti. Sannanlega eiga sveitarstjórnir og 

menntamálaráðuneyti að bera sínar skyldur sem starf grunnskólans hvílir á óháð 

skólastjóranum. Hann kemur að málum með skýrum ytri ramma og ber að hegða sér 

samkvæmt vilja yfirvalda og þeim skyldum sem hann gengst undir.  
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Hagsmunaaðilar í grunnskólanum eru mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

sveitarstjórnir, foreldrar, nemendur og starfsfólk (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004). 

Stöðu skólastjóra í skólasamfélaginu má líkja við umferðarstjórnanda líkt og tíðkast í sumum 

löndum og stendur á gatnamótum og stjórnar umferðinni. Að gatnamótunum koma hver úr 

sinni áttinni, yfirvöld, foreldrar, nemendur og starfsfólk. Allir eiga sinn rétt en það er hlutverk 

skólastjórans að tryggja að farið sé eftir leikreglunum, þ.e. lögunum, og ekki síst er það hans 

að sjá til þess að yfirvöld standi við skuldbindingar sínar.  

Við greiningu laganna í ljósi skilgreiningar á hugtakinu ábyrgð kemur í ljós að flestar 

greinar laganna fela í sér skyldur. Markmiðsgrein laganna (2. grein) gefur skýrt til kynna 

hvert stefna skal og hver grundvallaratriði skólastarfs eiga að vera. (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Það er skylda skólastjóra að sjá til þess að skólastarf stuðli að alhliða þroska 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Þegar stuðlað er að þroska er verið að tala 

um starfshætti fyrst og fremst en einnig hvaða umhverfi börn búa við í skólum. Þeir 

starfshættir ættu að byggja á lýðræðislegum aðferðum þar sem börn eru þátttakendur í 

ákvarðanatöku um eigin málefni, allt eftir aldri og þroska. Það er ekkert val um að 

starfshættirnir skulu mótast af nokkrum grundvallargildum sem eiga rætur sínar að rekja til 

lýðræðisumræðu sem og manngildishugsjóna. Að sama skapi er ekkert val um hvort skólastarf 

taki mið af stöðu nemenda í ljósi markmiða aðalnámskrár. Það kemst enginn hjá því. Einnig 

skal tiltaka hér að í grunnskóla skal efla færni allra í íslensku og örva skilning barna á 

samfélaginu og því sem þar fer fram. Skapa verður tækifæri til að börn geti sýnt frumkvæði, 

sjálfstæða hugsun og samstarf við aðra. Almenn velferð og öryggi skal haft að leiðarljósi í 

öllu starfi með börnum í samvinnu við foreldra.  

Hér er þörf á að vitna beint í lögin þar sem segir í 7. greininni um skólastjórann: „Við 

grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum, veitir 

faglega forustu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn.“ (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Í ljósi markmiða sem höfð voru að leiðarljósi við endurskoðun grunnskólalaga má 

segja að hér sé örugglega fylgt eftir því sjónarmiði að það verði að vera skýrt hver ber 

höfuðábyrgð á skólastarfi gagnvart sveitarstjórn og ráðuneyti. Sá sem er forstöðumaður, 

stjórnar og veitir faglega forystu er sannarlega sá aðili sem ber ábyrgð á viðkomandi 

starfsemi. Einnig er samstarfi aðila í skólasamfélaginu gefið aukið vægi með því að tiltaka 

sérstaklega að skólastjóri stuðli að því. Skólastjóra er einnig skylt að boða til 

starfsmannafunda og kennarafunda ef og þegar þurfa þykir. Hann skal gera tillögu til 

sveitarstjórnar um fyrirkomulag stjórnunar og ákveða verksvið annarra stjórnenda.  
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Lagagreinin um skólastjórann er sett þannig fram að annars vegar er kveðið skýrar en 

áður á um hlutverk og ábyrgð hans en á hinn bóginn er gefið til kynna með hvaða hætti hann 

skuli starfa með því að stuðla að samstarfi aðila í skólasamfélaginu. Erfitt er að gera sér grein 

fyrir hvað þetta á að þýða en orðanna hljóðan segir það eitt að stjórnunarhættir skuli vera 

samstarfsmiðaðir. Óljóst er hvort verið er að mælast til þess að skólastjórar eigi að viðhafa 

dreifistjórnun í stjórnun skóla en ljóst er að verið er að víkja að samstarfsmiðuðum 

starfsháttum.  

Fjallað er um samstarfsmiðaða starfshætti á nokkrum stöðum í lögunum. Skólastjóra 

ber að boða til kennarafunda svo oft sem þurfa þykir án þess að tilgreint sé hvert vægi þeirra 

er í stjórnun skólans. Skólastjóra ber einnig að koma á fót nemendafélagi, foreldrafélagi og 

skólaráði og jafnframt starfa með því síðast nefnda. Skyldur starfsfólks eru tilgreindar sem og 

réttindi og ábyrgð foreldra og nemenda. Aðkoma skólastjóra að framkvæmd þeirra ákvæða er 

óljós en í ljósi þess sem áður er sagt þá ber honum að sjá til þess að allir njóti réttinda sinna en 

jafnframt að sjá til þess að starfsfólk skapi nærandi uppvaxtarskilyrði fyrir börn og 

eftirsóknarverð tækifæri til menntunar.  

Í IV. kafla grunnskólalaga um nemendur er bæði fjallað um réttindi þeirra og ábyrgð. 

Velta má upp þeirri spurningu hvort höfundar lagatextans hafi ekki með markvissum hætti 

skýrt hugtök og ákveðið meðferð þeirra en það kemur hvergi fram í frumvarpi til laganna. 

Börn geta ekki borið ábyrgð á eigin gerðum í ljósi barnalaga og því umhugsunarefni hvernig 

stætt er á því að nefna þeirra ábyrgð í grunnskólalögum. Í barnalögum (nr.76/2003) segir í 28. 

grein: „Forsjá barns felur í sér rétt og skyldu fyrir foreldri til að ráða persónulegum högum 

barns og ákveða búsetustað þess. Forsjárforeldri fer enn fremur með lögformlegt fyrirsvar 

barns.“ Það er alveg skýrt að foreldrar þurfa að vera í forsvari fyrir börn sín og ekki síst þegar 

þau eiga lögvarinn rétt líkt og í grunnskólalögum. Börnin sjálf geta ekki ein borið ábyrgð á 

gerðum sínum og því er það bundið í lög að það eru foreldrar sem gera það og eru í forsvari.  

Í 22. grein grunnskólalaganna segir: „Sveitarfélög bera ábyrgð á skipulagi skólaaksturs 

þar sem hann á við og standa straum af kostnaðinum.“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Álitaefnið er fyrst og fremst það hvort skólastjóri eigi að axla, án frekari skilgreiningar, allar 

þær skyldur sem á sveitarfélaginu hvíla. Ólíklegt verður að teljast að það sé sjálfsagt mál. 

Dæmi má nefna ef skólafulltrúi í sveitarfélagi með nokkra grunnskóla semur með sama hætti 

við alla rekstraraðila mötuneyta eða við einn aðila um skólaakstur. Skólastjórinn kemur þar 

hvergi nærri en er ætlað að skipuleggja og útfæra framkvæmdina. Nú breytast 

verðlagsforsendur sem aftur hefur áhrif á fjárhag viðkomandi skóla. Á þá skólinn að taka á sig 
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þau frávik eða gengur skólafulltrúinn frá því og eykur við fjárhagsramma hvers skóla? Það er 

full þörf á því við framsal ábyrgðar að skilgreina í hverju hún felst.  

Um allar þær greina laganna sem víkja að skyldum ráðuneytis eða sveitarfélaga gildir 

væntanlega sú regla að skilgreina verði hvernig að framkvæmdinni verður staðið. Það er gert í 

samskiptum ríkis og sveitarfélaga og full þörf á að endurskoða erindisbréf skólastjóra til að 

skýra hvers er ábyrgðin. 

Skólastjóri skal taka ákvörðun um og ábyrgð á gerð skóladagatals, skiptingu 

kennsludaga og nemendadaga, gerð skólanámskrár og skólareglna, útskrift nemenda og mati á 

stöðu þeirra í ljósi lokamarkmiða aðalnámskrár ásamt fleiru sem ekki er ástæða til að tíunda 

allt saman. Það sem vert er að benda á hér er að skyldurnar sem lagðar eru á herðar skólunum 

án sérstakrar skilgreiningar hver eigi að koma þeim í framkvæmd vísa allar til þess að sá sem 

er ábyrgur fyrir skólastarfi verður að sjá til þess að af framkvæmdinni verði. Ef grunnskóla 

ber skylda til að meta árangur og gæði skólastarfs með kerfisbundnum hætti, eins og það er 

orðað í 36. grein laganna, er þá ekki átt við að skólastjóri beri ábyrgð á því? Ekki verður séð 

að önnur leið sé fær. 

Aðrar skyldur sem nefndar eru í lögunum og víkja ekki með beinum hætti að 

skólastjóranum eru engu að síður á hans forræði og ábyrgð. Skuldbinding skólastjóra er með 

öðrum orðum að sjá til þess með einum eða öðrum hætti að allt sem lög og reglugerðir mæla 

fyrir um að framkvæma beri í grunnskólum verði gert. Ekki er hægt að sjá annað út úr 

lögunum en þar sem sveitarfélög hafa með beinum hætti sínar skyldur þá er það þeirra að 

skilgreina með hvaða hætti skólastjóri sér um þá framkvæmd. Eitt er víst að það kemur enginn 

annar aðili inn í skólann með ákvörðunarvald um innri málefni hans. 

3.2.3 Ákvörðunarvald skólastjóra 

Ein af forsendum ábyrgðar er að sá sem ábyrgðina ber verður nauðsynlega að hafa 

ákvörðunarvald yfir þeim þáttum sem snúa að viðkomandi starfsemi, líkt og í tilviki 

skólastjóra.  

Orðalag grunnskólalaga um ákvörðunarvald skólastjóra er varfærið. Ýmist á það við 

um framkvæmdarþætti líkt og að ákveða fyrirkomulag stjórnunar í grunnskóla, taka 

stjórnsýsluákvarðanir sem eru kæranlegar til ráðuneytis eða um flýtingu eða seinkun 

skólagöngu barna svo dæmi séu tekin. Einnig er kveðið á um að það sé í ákvörðunarvaldi 

skólastjóra að ráða og reka fólk í umboði sveitarstjórnar, taka stjórnsýsluákvarðanir í umboði 

sveitarstjórnar, veita heimildir og undanþágur, samræma störf innan skólans vegna 

sérfræðiþjónustu eða ákveða skiptingu kennsludaga og annarra skóladaga. Í 7. greininni um 



38 

 

skólastjóra verður að líta svo á að sá sem stjórnar, er leiðtogi og hefur ábyrgð verði 

nauðsynlega að hafa ákvörðunarvald. Sá sem er stjórnandi getur ekki stjórnað án þess. Í 

lögunum er ekki kveðið á um hvort og þá með hvaða hætti skólastjóri hefur með faglegar 

ákvarðanir að gera eða hversu langt skólastjóri eigi að ganga við ákvarðanir um nám og 

kennslu svo dæmi sé tekið. Sem stjórnandi skóla þá ber hann ábyrgð á ákvörðunum annarra 

og því verður að líta þannig á að hann verði að samþykkja eða gangast við hvernig fagmenn 

ætli sér að starfa og meta það síðan árangur nemenda í ljósi þess. 

Í grunnskólalögum eru ekki sérstakar skilgreiningar um starfsemina líkt og í sumum 

lögum s.s. lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (nr. 46/1980) en þar 

eru tekin af öll tvímæli um hver er atvinnurekandi, hver er starfsmaður og hvernig beri að 

tryggja af fremsta megni að markmiðum laganna verði náð. Í 12. grein þeirra laga segir: 

„Framkvæmdastjóri fyrirtækis telst atvinnurekandi í merkingu þessara laga. Sé um opinberan 

rekstur að ræða, telst atvinnurekandi sá, er umsjón hefur með starfseminni, og skal það 

tilkynnt Vinnueftirlitinu hver það er.“ 

 13. grein sömu laga (Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 

46/1980) tiltekur sérstaklega að „Atvinnurekandi skal tryggja, að gætt sé fyllsta öryggis og 

góðs aðbúnaðar og hollustuhátta á vinnustað. Sérstaklega er vísað til:  

  a. V. kafla um framkvæmd vinnu, 

  b. VI. kafla um vinnustaði, 

  c. VII. kafla um vélar, tækjabúnað og fleira, 

  d. VIII. kafla um hættuleg efni og vörur, 

  e. XI. kafla um áhættumat, heilsuvernd og heilsufarsskoðanir. “  

 

Tilvitnunin skýrir vel muninn á þessum tveimur lagabálkum. Ákvarðanir sem 

framkvæmdastjóri fyrirtækis eða stofnunar þarf að taka varðandi öryggi og hollustu á 

vinnustöðum eru skilgreindar nokkuð nákvæmlega til að tryggja réttindi fólks og að 

markmiðum starfseminnar verði náð og þar með tilgangi laganna. Grunnskólalög líta öðrum 

augum á ákvörðunarvald skólastjórans (framkvæmdastjórans) en þar er ekki tiltekið að honum 

beri að sjá til þess að skilgreindur árangur náist. Honum er frekar ætlað að sjá til þess að 

ákveðnir verkþættir séu til staðar. Nálgun laganna byggir fremur á því að skólasamfélagið 

skuli taka sameiginlega ábyrgð á skólastarfi og þar með árangri nemenda. Spyrja má hvort 

skólastjóranum sé frekar ætlað að taka formlegar og stjórnunarlegar ákvarðanir en faglegar 

ákvarðanir um nám og kennslu? Eða má líta á skyldur og ábyrgð skólastjóra um gerð 
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skólanámskrár sem annars konar orðalag á því að honum beri að taka ákvarðanir um nám og 

kennslu?  

3.2.4 Fyrirsvar skólastjóra 

Í grunnskólalögunum er lítið fjallað um fyrirsvar skólastjóra og það að taka afleiðingum af 

árangri grunnskólastarfs. Í 7. greininni um skólastjórann segir að hann skuli bera ábyrgð á 

skólastarfi gagnvart sveitarstjórn, þ.e. gagnvart þeim aðila sem hefur rétt og vald til að 

spyrjast fyrir um skólastarf og hefur skilgreinda ábyrgð á skólahaldi. Í erindisbréfi 

(Erindisbréf skólastjóra, án ártals) er nánar kveðið á um upplýsingagjöf skólastjóra til 

skólanefndar. Honum ber að skila árlega skýrslu um skólahald til sveitarstjórnar. Ekkert 

kemur fram um hvort skólanefnd meti þá skýrslu og sannreyni hvort skóli uppfylli skyldur 

sínar og því ekki um virkt aðhald að ræða.  

Tilgangur fyrirsvars skólastjóra hlýtur m.a. að vera sá að tryggja gæði skólastarfs og 

grípa til viðeigandi ráðstafana ef og þegar eitthvað fer úr skorðum. Gæði eru í víðum skilningi 

eitthvað sem er gott, eitthvað sem er eftirsóknarvert en jafnframt það sem stenst viðmið um 

árangur og uppfyllir skyldur og réttindi. Þau viðmið er fyrst og fremst að finna í aðalnámskrá 

grunnskóla. Til þess að búa við gæði og tryggja réttindi þá verður ekki hjá því komist að 

skólastjóri sem yfirmaður grunnskólans hafi skýrt vald til ákvarðana um alla þætti skólastarfs 

og þá sérstaklega kjarnastarf skólans, nám og kennslu, en þá fyrst er honum fært að svara fyrir 

skólastarfið. 

Þótt ekki sé kveðið skýrt á um hlutverk skólaráðs í 8. greininni þá má leiða að því 

líkur að skólastjóra beri að svara fyrir skólastarf gagnvart skólaráði. Skólaráð er 

samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags og það tekur þátt í stefnumörkun skólans. 

Leggja þarf áætlanir um skólastarf fyrir ráðið og allar meiriháttar breytingar á skólahaldi. 

Skólaráði ber að fylgjast með almennu öryggi, aðbúnaði og velferð nemenda og skólanefnd er 

heimilt að fela ráðinu einstök verkefni. Því má líta svo á að skólastjóra beri að svara fyrir 

skólahald til skólaráðs þrátt fyrir að það hafi ekkert skilgreind vald í stjórnun grunnskólans.  

Skólastjóra ber einnig að svara fyrir skólastarf gagnvart öllum þeim aðilum sem eiga 

lögvarinn rétt innan grunnskólans og þá einkum foreldrum og börnum. Ef foreldri telur 

ástæðu til að meta námsstöðu barns í þeim tilgangi að meta hvort grípa þurfi til sérstakra 

kennsluúrræða þá er það skólastjóri sem svara fyrir það. Skólastjóri svarar einnig fyrir allt 

sem lýtur að þjónustuþáttum líkt og skólaakstri og mötuneyti.  

Líkt og segir í upphafi kaflans þá er ekki fjallað með skýrum hætti um hvert fyrirsvar 

skólastjóra er í daglegu starfi. Ljóst er að höfundar grunnskólalaganna hafa ákveðið að kveða 



40 

 

ekki upp úr með það nema með óbeinum hætti hver eigi að svara fyrir og taka afleiðingum 

skólastarfs. Hvergi er tekið skýrt til orða um að einhver skuli taka afleiðingum skólastarfs 

hvort sem það uppfyllir kröfur um árangur, gæði og rétt hagsmunaaðila eða ekki. Slakur 

námsárangur er ekki skýrður með tilliti til starfshátta kennara og skólastjóri hefur ekkert 

skilgreint verksvið til að koma umbótum í kring. Sá þáttur er líklega skoðaður sem einn af 

faglegum þáttum í starfi skólastjórans sem ekki er tæpt á í lögunum nema að því leyti að 

skólastjóri skuli veita skólastarfinu faglega forystu. 

3.2.5 Fagleg ábyrgð skólastjóra 

Skólastjóri skal veita grunnskólanum faglega forustu eins og segir í 7. grein laganna. 

Fagmennska skólastjóra hefur verið tilgreind af nokkrum fræðimönnum en í þessu verkefni er 

litið til flokkunar Strong (2008) líkt og áður er getið. Í ljósi flokkunar Marzano o.fl. (2005) á 

fagmennsku skólastjóra þá eru faglegir þættir nokkuð færri hjá Strong en báðir höfundar 

leggja mesta áherslu á að skólastjóri meti störf kennara í ljósi námsárangurs nemenda. Leiða 

má líkur að því að þeir þættir séu mikilvægastir í fagmennsku skólastjóra.  

 Þegar rýnt er í grunnskólalög í ljósi þessarar flokkunar er fátt í lögunum sem nefnt er 

sérstaklega og með beinum hætti sem gæti tengst henni. Þó kemur fyrir á nokkrum stöðum 

hvað skólastjóra beri að gera s.s. varðandi stofnun lögbundinna ráða og félaga og honum ber 

að starfa með þeim. Honum ber að stjórna og koma á skipulagi svo að skólastarfið gangi 

eðlilega fyrir sig. Einnig eru samskipti út á við nefnd sérstaklega.  

Skólastjóra ber að meta stöðu nemenda sem útskrifast úr grunnskóla í ljósi 

lokamarkmiða aðalnámskrár. Þannig getur skólastjóri tryggt áreiðanlegt og réttmætt mat á 

stöðu nemenda. Rík þörf er á að kanna stöðu allra nemenda í öllum fögum og því er það 

sannarlega hlutverk skólastjóra að sjá til þess að námsmatið svari því hver raunveruleg staða 

nemenda er.  

Lögin kveða á um það, í 27. grein, að það sé hlutverk skóla að viðhafa reglubundið 

námsmat. Þegar svo er að orði komist er óljóst hvers er ábyrgðin á framkvæmdinni. En þar 

sem skólastjóri er einn kallaður til ábyrgðar á skólastarfi þá er vart hjá því komist að álykta að 

skólastjórinn beri ábyrgð á námsmati.  

Fagmennska skólastjóra og fagleg ábyrgð felur það í sér að sjá til þess að starfshættir 

kennara sem og annarra starfsmanna leiði til þess að nemendur nái að nýta hæfileika sína til 

fulls og standast árangursviðmið sem aðalnámskrá setur. Fagleg ábyrgð hans byggir síðan því 

að meta stöðu og framfarir nemenda og svara fyrir það. Þegar niðurstöður samræmdra prófa 
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eru lagðar fram þarf að birta þær foreldrum og skólastjóri verður að veita fyrirsvar og leita 

leiða til að bæta stöðu nemenda ef svo ber undir. Í þessu felst fagleg ábyrgð fyrst og fremst. 

3.2.6 Ábyrgð kennara, foreldra og barna 

Samkvæmt greiningu á grunnskólalögum eru einu skilgreindu skyldur kennara þær að 

umsjónarkennara ber að fylgjast með námi og almennri velferð nemenda og aðstoða og 

ráðleggja nemendum um persónuleg mál (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Nemendum ber 

að hlíta fyrirmælum kennara, fulltrúar kennara eiga rétt á að sitja í skólaráði, að boðað sé til 

kennarafunda þegar þurfa þykir, þeim ber að leita lausna á hegðunarfrávikum nemenda, koma 

að mati á kennsluúrræðum þeirra sem á þurfa að halda, vinna með foreldrum og koma að gerð 

skólanámskrár. Annað sem lýtur að faglegum starfsháttum kennara eða árangri nemenda er 

látið ósagt í lögunum. Kennurum ber samkvæmt þessu ekki að svara fyrir skólastarf eða 

framfarir nemenda.   

Það liggur í hlutarins eðli að kennarar hafi ákvörðunarvald um þætti sem tengjast  

fagmennsku þeirra svo sem bekkjarstjórnun, námsmat, undirbúning kennslu og áætlanagerð. 

Aðalnámskrá setur kennslunni ytri ramma og nokkuð skýr viðmið um færni, skilning og 

þekkingu sem nemendur eiga að tileinka sér með námi í skóla. Á því leikur enginn vafi að 

kennara ber að vinna samkvæmt því en engu að síður bera kennarar enga ábyrgð á stöðu, 

framförum eða stöðu nemenda í ljósi laganna. Í þessu samhengi er því eðlilegt að álykta að 

það tilheyri fagmennsku skólastjóra að meta starfshætti kennara til þess að tryggja að farið sé 

að lögum og réttur nemenda og foreldra sé tryggður. Skólastjórinn einn ber skilgreinda ábyrgð 

á að staða nemenda sé metin í ljósi markmiða aðalnámskrár og ber þar með starfsháttum 

kennara. 

Það er umhugsunarvert af hverju endurskoðendur laganna hafi talið þörf á að skerpa á 

ábyrgð og skyldum ráðuneytis, sveitarfélaga, skólastjóra, foreldra og nemenda en ekki 

kennara. Hugsanlegt er að önnur lög eða reglur hafi þar áhrif. Siðareglur kennara, ákvæði í 

lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla (nr. 87/2008), kjarasamningur eða ákvæði aðalnámskrár grunnskóla ráða 

líklega einhverju þar um og þá sérstaklega aðalnámskráin sem kveður nánar á um skipan 

náms og kennslu. Hún fjallar engu að síður ekki sérstaklega um starfshætti kennara. Lögin 

sjálf hljóta að vega þyngst þegar fjallað er um skyldur þess hóps sem er stærsti 

áhrifavaldurinn í námi barna þ.e. kennara (Reeves, 2009). Aðalnámskrá, sem er ígildi 

reglugerðar, ber að fylgja en í 24. grein grunnskólalaganna segir að í henni skuli „m.a. kveðið 

nánar á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og kennsluskipan í 
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samræmi við hlutverk grunnskólans, sbr. 2. gr.“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Einnig er 

talað um að starfshættir skuli koma í veg fyrir mismunun hvers konar. Í almennum kafla 

aðalnámskrár grunnskólans (Menntamálaráðuneytið, 2006) er kafli sem ber yfirskriftina 

„Kennsla og kennsluhættir“ (bls. 15). Megininntak hans er að kennsla skuli beinast að því að 

hjálpa nemendum að ná skilgreindum markmiðum um færni, skilning og þekkingu á tilteknum 

sviðum auk þess að móta viðhorf og skoðanir. Þessu almenna orðalagi, sem beinist ekki 

sérstaklega að árangursríkum starfsháttum kennara, svipar til niðurstöðu TALIS - 

rannsóknarinnar (Ragnar Ólafsson o.fl., 2009) þar sem fram kemur það viðhorf íslenskra 

kennara að frammistaða nemenda sé ekki áreiðanlegur mælikvarði á störf kennara. Vera má 

að þessi orðræða sé hluti af skólamenningu sem þróast hefur um árabil í okkar skólakerfi en 

hvað sem henni líður þá er hvorki skýrt kveðið á um hver ábyrgð kennara er á skólastarfi 

almennt né hvort hún nái yfir námsárangur nemenda. 

Ábyrgð foreldra er skýrð sérstaklega í lögunum sem ekki hefur verið gert með líkum 

hætti áður. Foreldrum ber að gæta hagsmuna barna sinna og hafa samráð við skólann um 

skólagönguna, fylgjast með námsframvindu, sjá til þess að börnin fylgi skólareglum og mæti 

úthvíld í skólann (gr.18). Í kaflanum um ábyrgð foreldra (gr.19) er sérstaklega tekið fram að 

„foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna.“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Um ábyrgð nemenda segir í 14.gr. að þeir beri „ábyrgð á eigin námi og framkomu 

sinni og samskiptum með hliðsjón af aldri og þroska.“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Þeim ber einnig að fara eftir fyrirmælum starfsfólks sem og að fylgja skóla- og 

umgengnisreglum.  

Í ofangreindum lagagreinum eru tekin af öll tvímæli um það hver ber ábyrgð á námi 

barna sem og hegðun þeirra. Það eru þau sjálf og foreldrar þeirra en hvorki kennarinn né 

skólastjórinn. Því er eðlilegt að rýna nánar í hvernig þrjú skilyrði ábyrgðar ríma við þeirra 

ábyrgðarskyldu. Sannarlega eru börn skuldbundin því að ganga í skóla og foreldra og 

forráðamanna að sjá til þess að það gangi eftir (gr.19). En hafa foreldrar ákvörðunarvald yfir 

námi barna sinna? Þau hafa það að hluta til sérstaklega því sem lýtur að heimanámi. Foreldrar 

hafa ekki ákvörðunarvald um nám barna sinna í skólanum sjálfum. Námið í skólanum er háð 

ákvörðunum kennarans og skólastjóra eftir atvikum en ekki foreldra. Þegar ofar dregur í 

grunnskólanum taka börn ríkari þátt í ákvörðunum um eigið nám og þá oftast til að auka 

ábyrgð þeirra á eigin námi. Engu að síður eru það kennarar sem móta stefnu í þeim efnum og 

koma á starfsháttum þar sem kennaranum er gert kleift að fylgja námi nemenda eftir og grípa 

til kennsluúrræða ef ekki gengur sem skildi. Foreldrar eiga ekki kost á því að gera það. Þeim 
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ber engu að síður að fylgjast með námi barna sinna og gæta hagsmuna barna sinna og þeirra 

hlutverk er að afla upplýsinga um skólagönguna og grípa inn í ef mál þróast ekki sem skyldi.  

Foreldrum er ekki gert kleift að svara fyrir nám barna sinna en börn geta eflaust gert 

það upp að vissu marki með hliðsjón af aldri þeirra og þroska. Kennarar eru eftir sem áður í 

þeirri stöðu að getað svarað fyrir nám barna í ljósi þess hvaða ákvarðanir þeir hafa tekið í 

skólanum og hvernig námið og kennslan er skipulögð og fram sett.  

Niðurstaða þessarar umræðu er því nokkuð afgerandi. Foreldrar geta axlað ábyrgð á 

námi og hegðun barna sinna upp að vissu marki en ekki með eins afgerandi hætti og lögin 

gera ráð fyrir. Lögin kveða skýrt á um að foreldrar beri ábyrgð á námi barna sinna en til þess 

þurfa foreldrar að hafa ákvörðunarvald í námi barna sem og að svara fyrir þær ákvarðanir. Í 

raun er þetta ósamræmanlegt. Börnin sjálf verða að taka afleiðingum gerða sinna til þess að 

læra af því en að ætla þeim beina ábyrgð á eigin hegðun og námi er vafasamt. Það er og 

verður alltaf fullorðinna að axla ábyrgðina þar til viðkomandi er orðinn fær um það eða orðinn 

nógu gamall samkvæmt lögum. Þar sem kennarar hafa ekki skilgreinda ábyrgð á framförum 

barna og námsstöðu þá er það sannarlega á verksviði skólastjóra að axla þá ábyrgð og sjá til 

þess að kennarar, sem hafa bæði skyldur og ákvörðunarvald yfir námi barna, svari fyrir 

námsstöðu þeirra og árangur. 
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4. Umræða 

4.1 Ábyrgð í grunnskólalögum 

Þrátt fyrir ásetning þeirra sem endurskoðuðu grunnskólalögin um að skýra þyrfti ábyrgð allra 

sem að grunnskólastarfi koma þá er lítið fjallað um ábyrgð kennara á skólastarfi. Skyldur og 

ábyrgð allra hagsmunaaðila utan grunnskólakennara eru tilteknar eða skýrðar en ekki ábyrgð 

grunnskólakennara. Stefnumið samkomulags menntamálaráðuneytis og KÍ snéri einkum að 

því að bæta þyrfti menntun og námsárangur íslenskra skólabarna og í inngangi að 

athugasemdum við frumvarpið til grunnskólalaga segir m.a. að skapa verði „skilyrði til að 

mæta kröfum um þekkingu og færni nemenda svo að menntun þeirra standist alþjóðlegan 

samanburð.“ (Þingskjal 319, 2007–2008, bls. 17). Hvergi er þó að finna í lögunum neitt sem 

gefur til kynna að meta eigi námsárangur í ljósi alþjóðlegra kannana eða hver eða hvernig 

skuli brugðist við þegar þær niðurstöður líta dagsins ljós. Þau markmið að tryggja velferð, 

jafna tækifæri, að tryggja nemendum valkosti í námi, svo dæmi séu tekin, hafa hins vegar 

verið skýrð og sannarlega fest í sessi. Einnig hefur sjálfstæði skóla verið aukið sem og 

sveitarfélaga með því að færa ákvörðunarvald til skólanna sem áður var hjá ráðuneytinu sem 

og með því að auka vægi mats á skólastarfi á vegum sveitarfélaganna sjálfra.  

Hugtakið ábyrgð er notað á nokkrum stöðum í lögunum. Skólastjóri ber ábyrgð, 

nemendur bera ábyrgð og foreldrar eru ábyrgir. Sveitarfélög bera hluta ábyrgðarinnar og vísað 

er til þess í markmiðsgrein laganna að skólastarf hvíli á ábyrgri hegðun. Hugtakinu er beitt 

með ólíkum hætti því í einu tilviki er átt við almenna hegðun, í öðru tilviki bera sveitarfélög 

ábyrgð á skipulagi skólaaksturs, skólastjóri ber ábyrgð á skólastarfi gagnvart sveitarstjórn, 

foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna og börn bera ábyrgð á eigin hegðun og námi með 

hliðsjón af aldri og þroska.  

Forvitnilegt er að skoða hvort lögin geri í öllum tilvikum ráð fyrir að þeir sem beri 

ábyrgð hafi ákvörðunarvald yfir þáttum sem tilheyra viðkomandi verksviði og þá hvort þeir 

þurfi að svara fyrir eigin athafnir. Ætla má að skólastjóri hafi ákvörðunarvaldið yfir sínu 

verksviði og sama má segja um sveitarfélögin sjálf sem að öllu jöfnu ætla skólastjórum að 

framkvæma það sem þau eru sérstaklega ábyrg fyrir líkt og skipulag skólaaksturs. Nemendur 

geta, eðli málsins samkvæmt, varla haft ákvörðunarvald yfir eigin athöfnum nema í þeim 

tilvikum þegar þau eru orðin nægilega gömul eða þroskuð til að taka meðvitaðar ákvarðanir. 

Fullorðið fólk sem er orðið fullveðja þarf sjálft að taka afleiðingum af eigin athöfnum. En 

börn sem eru undir 18 ára aldri geta ekki verið að fullu ábyrg fyrir eigin hegðun því það er 
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foreldranna að taka ábyrgð á sínum börnum. Því má álykta að of langt sé gengið í 

grunnskólalögunum þegar sagt er að börn á aldrinum 6-16 ára beri ábyrgð á námi sínu og 

hegðun þó svo að sá varnagli sé sleginn að hafa beri til hliðsjónar hver aldur þeirra er og 

þroski. Hægt er að hvetja þau til að taka ábyrgð á eigin námi og hegðun og leggja skólastarf 

upp með þeim hætti en þau hafa ekki skuldbundið sig til eins né neins. Börn verða hluti af 

skólasamfélagi sem hefur áhrif á félagsmótun þeirra en það er ekki alfarið á þeirra ábyrgð 

hvernig því er háttað heldur þeirra sem í skólanum starfa. Á hinn bóginn er hægt að ætlast til 

aukinnar ábyrgðar unglinga á eigin hegðun og þar með skýrari afleiðingar hegðunar. En fulla 

ábyrgð geta þau ekki borið heldur verður að höfða til foreldranna hvað það varðar. 

Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna samkvæmt lögum og því má ætla að þau hafi 

bæði skyldur og ákvörðunarvald og svari fyrir námsárangur barnanna þegar á reynir. En eðli 

málsins samkvæmt er þetta ósamræmanlegt. Foreldri getur fylgst með námi barna sinna og 

gætt hagsmuna þeirra en ef það ætti einnig að taka ákvarðanir um námið þá fellur það saman 

við verksvið kennara sem taka ákvarðanir um fyrirkomulag kennslu og náms og meta stöðu 

nemenda með reglubundnum hætti. Samvinna þessara aðila er rækilega undirstrikuð í 

lögunum og eðlilegt að líta svo á að utanumhald foreldra og námshvatning stuðli að öflugra 

námi barna. En það er ósamræmanlegt að foreldri geti tekið ábyrgð á námi barna sinna nema 

með því að gæta hagsmuna þeirra og gera faglegar kröfur á hendur kennurum ef þeim finnst 

ekki nógu vel að verki staðið.  

Í grunnskólalögunum er ekki tekið fram hverja afleiðingar það hefur að fara ekki að 

lögunum. Vera má að þar ráði mestu eðli þess starfs sem fram fer í grunnskólanum en engu að 

síður eiga hagsmunaaðilar sinn rétt og þeir hafa jafnframt skyldum að gegna.  

Í þessu ljósi getur skólastjóri ekki leyft sér að standa vörð um hagsmuni eins frekar en 

annars en reynslan segir okkur að margir skólastjórar skipa sér í hagsmunahóp með 

kennurum. Birtist þetta helst í kjarabaráttu kennara bæði þegar samningaviðræður standa yfir 

sem og við túlkun kjarasamnings. Þá standa skólastjórar gjarnan vörð um hagsmuni kennara 

jafnvel á kostnað hagsmuna nemenda, foreldra eða vinnuveitandans. Því er það 

umhugsunarefni hvort skólastjórum sé stætt á því að vera í sama stéttarfélagi og 

grunnskólakennarar en ekki verður farið nánar út í þá sálma hér.  

4.2 Ábyrgð skólastjóra 

Ábyrgðarumræðan á Íslandi hefur ekki farið fram svo neinu nemur þrátt fyrir að skólastjóri sé 

ábyrgur fyrir skólastarfi samkvæmt grunnskólalögum. Umræðan frá öðrum löndum ber þess 
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merki að ábyrgð (accountability) á námi barna hvílir fyrst og fremst á kennurum og 

skólastjórum og skólar búa við virkt aðhald í þeim efnum. Niðurstöður samræmdra prófa eru 

grundvöllur þeirrar umræðu og skólar búa við það að tölulegur árangur á þeim prófum er 

opinber og skólaumdæmi bregðast við með aðgerðum ef staða nemenda er ekki ásættanleg. 

Oft eru foreldrar virkur hagsmunaaðili og þrýstihópur sem fer fram á umbætur ef staðan er 

ekki nógu góð. 

Grunnskólalög tiltaka með skýrum hætti að skólastjóri veiti grunnskólanum forstöðu, 

stjórni honum, sé faglegur leiðtogi og svari fyrir starf hans gagnvart sveitarstjórn. Skólastjóri 

ber ábyrgð bæði á eigin athöfnum og athöfnum annarra. Skyldur skólastjóra víkja að öllu sem 

varðar daglegt skólahald og í raun ber hann einnig flestar skyldur sveitarfélagsins sem 

skilgreindar eru í grunnskólalögum með því að skuldbinda sig til að starfa samkvæmt 

erindisbréfi. Skyldur hans á grundvelli laganna snúa að öllum hagsmunaaðilum sem eiga 

lögvarinn rétt innan skólans og því ber honum að gæta réttar nemenda og foreldra sem og að 

uppfylla skyldur sveitarfélaga og ráðuneytis sem þau leggja skólunum á herðar. 

Starfsmannastjórnun er á hans borði og þar gilda kjarasamningar sem vinnuveitandinn hefur 

samið um en þeir verða að falla að skólastarfi og þjóna hagsmunum nemenda fyrst og fremst 

auk þess að tryggja kjör og réttindi starfsmanna.  

Spyrja má hvort skólastjóri beri eingöngu ábyrgð á skilgreindum ábyrgðarþáttum 

laganna eða öllu því sem þar er getið um. Með orðalagi 7. greinarinnar eru tekin af öll tvímæli 

um hvað tilheyrir hans verksviði. Allt grunnskólastarf er á hans ábyrgð og honum ber að svara 

fyrir allt skólastarf. Hann ber ábyrgð á störfum kennara og þar með að meta með réttmætum 

og áreiðanlegum hætti hver námsstaða nemenda er. Sannarlega gerir aðalnámskrá ráð fyrir að 

kennarar starfi samkvæmt markmiðum hennar og því verður að teljast eðlilegt að skólastjóri 

axli sína ábyrgð með því að skilgreina með hvaða hætti kennarar skuli starfa. Hann þarf með 

öðrum orðum að framselja bæði ákvörðunarvald og fyrirsvar til kennara með skilgreindum 

hætti þar sem kennarar bera enga lagalega ábyrgð á skólastarfi. En bæði hefðin og orðræðan 

eru með þeim hætti að kennarar sem fagstétt vilja faglegt sjálfstæði. Því má líta þannig á að til 

þess að skólastjóri geti axlað sína ábyrgð verði einhvers konar sátt að koma til á milli hans og 

kennara. Varla er hægt að telja það æskilegt að skólastjóri taki allar ákvarðanir sem varða 

kennslu og kennsluhætti auk þess sem það er óraunhæft. Fagstétt hefur sínar skyldur bundnar í 

kjarasamningi og siðareglum sem KÍ hefur sett sér og hin ósagða tilætlan skólasamfélagsins 

gerir ráð fyrir að kennarar taki ákvarðanir um skipulag kennslu og náms. Hvað sem ráða má í 

slíka tilætlan er ljóst að ekki er kveðið skýrt á um annað en að skólastjóri beri alla ábyrgð á 

skólastarfi. Ef eitthvað bjátar á og mál þróast þannig að nemendur eða foreldrar hafa samband 
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við skólann vegna óánægju þá er skólastjóri til svara. Ef starfshættir eru skilgreindir og 

hlutverk kennara er skýrt er markvisst hægt að kanna hvernig staðið er að málum, hvert 

skipulag kennslu er eða hvernig kennsluháttum, bekkjarstjórnun eða námsmati er háttað. 

Aðalnámskrá tiltekur markmið, leiðir og námsmat og henni ber að fylgja. Ef til vill er það leið 

fyrir skólastjóra að meta störf kennara í ljósi aðalnámskrár en láta það ógert að skilgreina 

fyrirfram hverjir starfshættir kennara eiga að vera. Þá er aðalnámskrá látin stjórna ferðinni en 

ekki boðvaldslegar skilgreiningar skólastjóra. Hvor leiðin sem er valin þá þarf skólastjóri með 

einum eða öðrum hætti að skilgreina verklag kennara og líta á það sem samkomulag um 

starfshætti sem líklegir eru til árangurs. 

Það er réttur hvers nemanda að fá kennslu við hæfi og þannig er gefið til kynna 

hvernig kennurum ber að starfa. Í ljósi greinarinnar um réttindi nemenda er sérstaklega getið 

um hvert hlutverk umsjónarkennara er gagnvart nemendum. Hann á að fylgjast með námi, 

samskiptum og líðan barna og má líta þannig á að með því móti sé verið að binda með 

ákveðnum hætti í lög það sem umsjónarkennari á að gera óháð því hvað skólastjóri segir eða 

gerir. Álykta má að skólastjóri beri takmarkaða ábyrgð á starfi umsjónarkennara varðandi þá 

þætti sem tilgreindir eru í lögunum heldur er það hans verk að sjá til þess að það gangi eftir. 

Það verður samt að teljast hæpið í ljósi greinarinnar um skólastjórann að hann beri 

takmarkaða ábyrgð á starfi einstaka kennara. Leiða má að því líkur að ef svo ætti að vera þá 

væri það skilgreint með einhverjum hætti í lögunum.  

Hvergi er þess getið sérstaklega í grunnskólalögunum að skólastjóri eða kennari beri 

ábyrgð á námsárangri nemenda eða hegðun, samskiptum og líðan. Þó er ætlast til að starfsfólk 

skóla með skólastjórann ábyrgan búi svo um hnútana að skólastarf og skólaumhverfi barna 

gefi þeim tækifæri til að búa við öryggi og eðlileg samskipti. Í markmiðsgrein laganna skal 

grunnskólinn starfa með ákveðnum hætti en ekki er tilgreint hvort einhver beri ábyrgð á því 

að svo verði. Því má segja að hið almenna orðalag um að skóli skuli sjá til þess að starfshættir 

mótist af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti og ábyrgð vísi nánar til þess að það er 

skólastjóri sem verður að sjá til þess að því sé fylgt eftir og leiði jafnframt sinn 

starfsmannahóp með þeim hætti að þeim markmiðum verði náð. Það er ekki hægt að sjá í 

lögunum að mál geti skipast með öðrum hætti. 

Ábyrgð skólastjóra felur það fyrst og fremst í sér að honum ber að sjá til þess að 

skólastarfið leiði til þess að meginmarkmiðum grunnskólastarfs verði náð. Hann hefur 

ákvörðunarvald yfir öllum þáttum þess. Í skólanum eru fagstéttir sem starfa þar á faglegum 

forsendum og þar með verður skólastjórinn að skilgreina með hvaða hætti þær stéttir þurfa að 

axla sínar faglegu skyldur. Stjórnendur verða alltaf að bregða eigin mælistiku á afrakstur 
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skólastarfsins, þ.m.t. námsárangur nemenda. Þeir verða að svara fyrir árangur og gæði 

starfsins og búa svo um hnútana ef eitthvað er ekki í lagi að færa það til betri vegar. Hvernig 

sem á skólastarf er litið þá hefur skólastjórinn þær skyldur að sjá til þess að það sé samkvæmt 

lögum, að réttindi hagsmunaaðila séu virt, unnið sé samkvæmt kjarasamningum og að nám 

nemenda uppfylli viðmið aðalnámskrár og árangur skólastarfsins markmið hennar. 

Í ljósi þess að ný grunnskólalög voru samþykkt í júní 2008 þá skýtur það skökku við 

eftir alla þá endurskoðun sem þar fór fram að ekki sé nánar skilgreint hvernig ábyrgð 

skólastjóra er háttað á skólastarfi. Hann er leiðtogi, stjórnandi, veitir forystu og svarar fyrir en 

engin tenging er við skilgreindan árangur. Sveitarfélögin hafa haft það að leiðarljósi frá árinu 

2001 að skýra stöðu skólastjórans (sbr. handbók með kjarasamningi) og þeirra vilji er að hann 

einn sé ábyrgur gagnvart sveitarstjórn. En á meðan ekki eru settar mælistikur á árangur 

skólastarfs og þar með starfshætti fagfólks sem og annarra starfsmanna þá er raunin sú að 

hluti hagsmunaaðila innan grunnskólans, þ.e. grunnskólakennarar með fulltingi KÍ, tekur sér 

vald til að hafna ytri kröfum um árangur og skilgreinda starfshætti. Við slíkar aðstæður 

myndast tregða fyrir skólastjóra til að stjórna og beita ákvörðunarvaldi sínu. Samkvæmt 

lögunum hefur skólastjóri fulla ábyrgð á skólastarfi og þar með á öllu sem þar fer fram og 

bundið er í lög utan við nám og hegðun nemenda. Þá ábyrgð bera foreldrar og nemendur 

sjálfir í lagalegum skilningi. Engu að síður er fagstétt innan grunnskólans sem eru 

grunnskólakennarar og hefur lögverndað starfsheiti. Ætla mætti að með því væri eðlilegt að 

skilgreina ábyrgð þeirra á eigin störfum fyrst verið er að gera það hjá öðrum hagsmunaaðilum 

í skólastarfi en líkt og áður hefur komið fram þá er ekki um neitt slíkt að ræða í lögunum. 

Kennarar hafa engu að síður skyldur og ákvörðunarvald yfir eigin starfsháttum án þess að 

þurfa að svara fyrir þá. Í ljósi skilgreiningarinnar á hugtakinu ábyrgð þá er ekki hægt að líta 

þannig á að kennarar beri ábyrgð á eigin starfsháttum nema með frekari útlistun á þeirra 

starfsháttum. Á hitt ber að líta að ef það er vilji löggjafans að skólastjóri beri fulla ábyrgð á 

skólastarfi þá hefur hann einnig fullt ákvörðunarvald yfir því. Þá hefði mátt segja í lagatexta 

að skólastjóri beri ábyrgð á starfsháttum alls starfsfólks, þar á meðal kennara. 

Samkvæmt lagatextanum verður að líta á ábyrgð skólastjóra á námi og hegðun 

nemenda sem takmarkaða ábyrgð. Sannarlega þarf skólastjóri að sjá til þess að starfshættir séu 

fullnægjandi en lögin tiltaka að nemendur beri ábyrgð á eigin námi og hegðun. Því miður 

virðist höfundum laganna hafa sést yfir þann þátt að börn geta ekki, í ljósi barnalaga, tekið 

fulla ábyrgð á eigin hegðun og athöfnum. Það verða foreldrar að gera en börnum ber á hinn 

bóginn að hlíta fyrirmælum fullorðinna í skólastarfi. Því sem skólastjóri getur axlað ábyrgð á 
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er að sjá til þess að starfsfólk skóla viðhafði starfshætti sem skapa börnum aðstæður til að 

vaxa og dafna og læra af öllu því sem að höndum ber á skólagöngunni. 

Með svipuðum hætti verður að líta þannig á að foreldrar geta ekki tekið ábyrgð á námi 

barna sinna. Þeir hafa ekki ákvörðunarvald yfir starfsháttum kennara sem taka ákvarðanir um 

nám barna í skólanum sem og heimanám. Foreldrum ber einungis að sjá til þess að börnin 

innritist og mæti í skólann, fái nægja hvíld, búi við sæmandi aðstæður og þeim ber að vinna 

með skólanum að farsæld barnanna. 

Að lokum má leiða hugann að því hvort ekki sé nauðsynlegt í framhaldi af þessu 

verkefni að kanna til hlítar hvernig raunhæft sé að tilgreina og koma í orð hver ábyrgð 

kennara er á námi nemenda. Það verk er jafnvel óhjákvæmilegt í ljósi þess að sem fagstétt 

þurfa kennarar að hafa hag nemenda fyrst og fremst að leiðarsljósi og svara því hver staða 

þeirra er í ljósi viðmiða aðalnámskrár. Starfshættir kennara ráða mestu um framfarir nemenda 

og í raun er það óásættanlegt að stærsta áhrifavaldinum í námi barna sé nægjanlegt að greina 

eingöngu frá sínum starfsháttum en ekki svara fyrir til hvaða árangurs þeir leiða hjá 

nemendum. Varla getur heldur talist ásættanlegt af hálfu kennara að gera grein fyrir slíku með 

illa skilgreindum eða óljósum hugmyndum þeirra sjálfra um eigin fagmennsku. Því má vel 

hugsa sér að vinna áfram með hver er ábyrgð kennara á námi nemenda sem væri mikill fengur 

fyrir skólastjóra svo að þeir fái skilgreindari leiðir til að axla sína ábyrgð.  
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5. Samantekt og lokaorð 

Skilgreining á hugtakinu ábyrgð hvílir á þremur stoðum. Fyrsta stoðin er sú að sá sem 

ábyrgðina ber verður að vera skuldbundinn því verki sem hann hefur tekist á hendur og hafa 

þar með skyldum að gegna. Önnur stoðin felur í sér að sá hinn sami verður að hafa 

ákvörðunarvald yfir þeim athöfnum sem varða það verksvið sem skuldbindingin nær yfir. 

Þriðja stoðin er fyrirsvar og það að taka afleiðingum af ákvörðunum sem hvíla á skyldunum 

og varða viðkomandi verksvið. Ef allir ofangreindir þættir eru ekki til staðar er ekki um 

ábyrgð að ræða. Ekkert af þessum þremur sviðum felur hitt í sér þar sem þau eru í eðli sínu 

óskyld en óhjákvæmilega verða allar þrjár stoðirnar að vera til staðar ef viðkomandi á að 

getað axlað ábyrgð með fullnægjandi hætti. 

Ábyrgð skólastjóra felst í því að sjá til þess með einum eða öðrum hætti að framfylgja 

grunnskólalögum. Honum ber að vinna með öllum hagsmunaaðilum sem hafa skyldum að 

gegna eða hafa réttindi samkvæmt lögunum og sjá til þess að eftir þeim sé farið. Til þess hefur 

hann ákvörðunarvald og stjórnvaldsumboð. Árangur nemenda er lykilþáttur í starfi 

grunnskólans og því hlutverk skólastjóra að tryggja að starfshættir kennara skapi þann árangur 

sem stefnt er að. Foreldrar bera í skilningi laganna ábyrgð á námi barna sinna og börn bera 

ábyrgð á eigin hegðun og námi. Í ljósi skilgreiningar á hugtakinu ábyrgð þá er foreldrum ekki 

fært að axla ábyrgð á námi barna sinna og börnum er með sama móti ekki fært að axla ábyrgð 

á eigin hegðun. Að þessu leyti er sannarlega þörf á endurskoðun laganna. 

Óskhyggja laganna um að heimili og skóli beri sameiginlega ábyrgð á grunnskólastarfi 

er ósamræmanleg í ljósi skilgreiningar á hugtakinu ábyrgð. Það er í besta falli falleg draumsýn 

að margir geti haft ábyrgð án þess að kveða nánar á um hvaða árangur skal miða við og hver 

skuli svara fyrir árangur og afrakstur af því sameiginlega verkefni. Sannarlega er ekki 

eingöngu verið að tryggja ákveðna framkvæmd með setningu grunnskólalaga heldur er einnig 

verið að ætlast til ákveðins árangurs líkt og gert í alþjóðlegum samanburðarkönnunum án þess 

að það sé skilgreint nánar. Sá einn hefur endanlega ábyrgð sem getur tekið ákvarðanir um að 

tilætluðum árangri verði náð. Því er þörf á því við næstu endurskoðun laganna að skýra með 

afgerandi hætti að það er skólastjóri sem er ábyrgur fyrir skilgreindum árangri skólastarfs og  

kveða nánar á um í hverju hann felst. 

Skólastjórinn hefur hina endanlegu ábyrgð sem málsvari og fulltrúi sveitarstjórnar í 

skólanum og er sá sem fer með stjórnvaldsumboð hennar. Lögin gera ekki ráð fyrir öðru en að 

skólastjóri beri endanlega ábyrgð á skólastarfi. Hann gætir hagsmuna gagnvart nemendum, 

foreldrum og starfsmönnum sem og gagnvart yfirvöldum. Grunnskólalög kveða á um að 
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framkvæma beri vissa þætti og að setja skuli skólastarfi markmið í aðalnámskrá. Engin 

viðmið eða kvarðar eru tilgreindir um árangur til stuðnings þeim aðilum sem hafa lögbundið 

hlutverk á mati á skólastarfi. Engar afleiðingar eru tilteknar ef skólar og sveitarfélög standa 

ekki við skuldbindingar sínar eða axla ekki ábyrgð sína á skólastarfi. Lögin eru greinilega 

ófullnægjandi hvað þetta varðar. 

Kennarar bera ekki skilgreinda ábyrgð á skólastarfi samkvæmt lögum en nemendur 

eiga rétt á að fá kennslu við hæfi og hafa umsjónarkennara sem fer með þeirra mál og styður 

þá í starfi. Þörf er á að skýra betur, annað hvort sem hluta af ábyrgðarsviði skólastjóra eða 

með beinum hætti gagnvart kennurum, hvaða árangri stefnt sé að og hvers er að sjá til þess að 

honum verði náð. Jafnframt er þörf á því að tilgreina til hvaða aðgerða þarf að grípa svo 

leiðrétta megi það sem úr lagi fer. Hvort slík tilmæli eigi heima í lögunum sjálfum eða ekki 

skal ósagt látið en ef takast á að tryggja góða menntun í okkar skólakerfi þá er þörf á slíkum 

vinnubrögðum. Það er yfirlýstur vilji stærstu hagsmunaaðila grunnskólans að bæta árangur 

skólastarfs og væntanlega er verið að lengja nám kennara einnig í þeim tilgangi. 

Skólastjóri þarf að framselja með skilgreindum hætti sitt ákvörðunarvald sem og 

fyrirsvar þar sem lögin gera ekki ráð fyrir öðru en að hann einn beri ábyrgðina. Lausbeislaðir 

starfshættir skólastjóra á undanförnum árum hafa væntanlega sett sitt mark á starf 

grunnskólans með þeim hætti að kröfur um skilgreindan árangur eru í skötulíki. Það eru því 

skólastjórar sjálfir, Samband íslenskra sveitarfélaga, Mennta og menningarmálaráðuneytið og 

löggjafinn sem verða að koma málum í þann farveg að hægt verði að svara fyrir skilgreindan 

árangur í skólastarfi svo að stíga megi framfaraskref í grunnskólastarfi.  

Að lokum er vert að velta vöngum yfir því hvort skilgreining á hugtakinu ábyrgð 

skiptir máli fyrir starfshætti skólastjóra grunnskóla. Eins og hugtakið er skilgreint í þessu 

verkefni þá er ljóst að skólastjóri þarf að koma að öllum stærri ákvörðunum sem lúta að 

skólahaldi, kennslu og námi nemenda. Hann þarf að marka stefnu varðandi starfshætti 

kennara í þeim tilgangi að tryggja gæði náms en ekki sitja sem áhorfandi og taka eingöngu 

afleiðingunum af ákvörðunum annarra. Að þessu leyti er full ástæða til að spyrja 

rannsóknarspurningarinnar um hugtakið ábyrgð. Skoðun grunnskólalaga í ljósi 

hugtakagreiningarinnar kallar á endurskoðun starfshátta skólastjóra þó ekki væri nema fyrir 

það eitt að birta í skólanámskrá kennslustefnu grunnskóla og skýra með afgerandi hætti hvaða 

starfshættir skuli viðhafðir sem eiga að skapa fullnægjandi árangur hjá nemendum og tryggja 

þar með rétt nemenda sem og foreldra. 
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Fylgiskjal 1 

Flokkun grunnskólalaga nr. 91/2008    

       

       

Nr. Hagsmunaaðili Flokkur Texti Lagaheiti Nr. Skýring 

1 Skóli Skyldur 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemda og 

þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu 

mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal 

grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Grunnskóli skal 

stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á 

íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins við 

samfélagið, umhverfið og umheiminn. Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta 

sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og 

þroska. Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og 

þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra. Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis 

og skólatryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda. 

Markmið 2  

2 Foreldrar 

Skyldur 

foreldra 
Öllum börnum, að jafnaði á aldrinum 6–16 ára, er skylt að sækja grunnskóla. Skólaskylda 3  

3 Sveitarfélög 

Skyldur 

sveitar-

stjórnar 

Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum, 

veitir faglega forustu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn.  
Skólastjóri 7 Valdsviðið gefið 

4 Skólastjóri Skyldur Skólastjóri stuðlar að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. Skólastjóri 7 Samvinna  

5 Skólastjóri Skyldur 

Skólastjóri boðar til kennarafunda svo oft sem þurfa þykir á starfstíma grunnskóla. 

Kennarafundi skulu sækja kennarar og aðrir sérfræðingar skólans. 
Skólastjóri 7 Kennarafundir 

6 Skólastjóri Skyldur 
Skólastjóri boðar til starfsmannafunda svo oft sem þurfa þykir. Skólastjóri 7 

Starfsmann-

fundir 

7 Skólastjóri Ákvörðun 

Hafi grunnskóli færri en 60 nemendur, og ef ekki er annar stjórnandi, ákveður skólastjóri í 

upphafi skólaárs hver af föstum kennurum skólans skuli annast skólastjórn í forföllum hans. 
Skólastjóri 7 Staðgengill 

8 Skólastjóri Skyldur 

Skólastjóri gerir tillögur til sveitarstjórnar um fyrirkomulag stjórnunar í grunnskóla með 

tilliti til þarfa viðkomandi skóla. 
Skólastjóri 7 

Fyrirkomulag um 

stjórnun 
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9 Skólastjóri Ákvörðun 

Skólastjóri ákveður verksvið annarra stjórnenda skólans og skal einn þeirra vera staðgengill 

skólastjóra.  
Skólastjóri 7 

Verksvið annarra 

stjórnenda 

10 Skólastjóri 

Skyldur 

skólaráðs 

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara 

ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og 

tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á 

stofnun þess.  

Skólaráð 8 Stofna og stýra 

11 Skólastjóri Skyldur 

Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags 

að lágmarki einu sinni á ári. 
Skólaráð 8 

Sameiginlegur 

fundur 

12 Skólastjóri Skyldur Við grunnskóla skal starfa nemendafélag og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess.  Nemendafélag 10 Stofna 

13 Skólastjóri Skyldur 
Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Foreldrafélag 9 

Stofna og 

aðstoða 

14 Sveitarstjórn Skyldur 

Um skilyrði þess að hljóta ráðningu sem skólastjóri eða kennari í grunnskóla fer samkvæmt 

gildandi lögum þar um.  
Ráðning 11  

15 Sveitarstjórn Ákvörðun 

Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr 

sakaskrá. 
Ráðning 11 

Kalla eftir 

sakarvottorði 

16 Starfsfólk Skyldur 

Starfsfólk grunnskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal 

gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og 

samstarfsfólki.  

Starfsfólk 12 Framfylgja 

17 Starfsfólk Skyldur 

Starfsfólk grunnskóla skal gæta fyllstu þagmælsku um hagi barna og foreldra þeirra, sem 

það fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum 

yfirmanna og eðli máls. 

Starfsfólk 12 Framfylgja 

18 Starfsfólk Skyldur 

Þagnarskylda starfsfólks grunnskóla nær ekki til atvika sem ber að tilkynna um lögum 

samkvæmt. Skal skólastjóri brýna skyldur þessar fyrir starfsfólki og sérstaklega 

tilkynningarskyldu samkvæmt barnaverndarlögum. 

Starfsfólk 12  

19 Skólastjóri Skyldur 

Að frumkvæði skólastjóra mótar hver skóli áætlun til ákveðins tíma um hvernig símenntun 

starfsfólks hans skuli hagað svo að hún sé í sem bestu samræmi við áherslur skólans, 

sveitarfélagsins og aðalnámskrár.  

Starfsfólk 12 
Símenntunar-

áætlun 

20 Skólastjóri Skyldur 

Kennarar og skólastjórar grunnskóla skulu eiga kost á reglulegri símenntun í þeim tilgangi 

að efla starfshæfni sína. Þeir skulu einnig eiga kost á námsleyfum. 
Starfsfólk 12 Tryggja 

21 Nemendur 

Skyldur 

vegna réttar 

nemenda 

Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í 

viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Grunnskóli skal í 

hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. 

Nemendur eiga rétt á því að njóta bernsku sinnar í öllu starfi á vegum skólans.  

Réttur nemenda 13 Tryggja rétt 
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22 Nemendur 

Skyldur 

vegna réttar 

nemenda 

Þess skal gætt að vinnuálag í skóla sé hæfilegt þannig að nemendur fái nægjanlega hvíld frá 

skipulögðu starfi innan hvers skóladags og skólaárs, svo sem með samfelldu jóla- og 

páskaleyfi. Nemendur eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi 

námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá. 

Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt er.  

Réttur nemenda 13 Tryggja rétt 

23 Kennarar 

Skyldur 

vegna 

skyldu 

kennara 

Hver nemandi skal hafa umsjónarkennara. Umsjónarkennari fylgist náið með námi nemenda 

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

ráðleggur þeim um persónuleg mál og stuðlar að því að efla samstarf skóla og heimila.  

Réttur nemenda 13 
Skipa 

umsjónarkennara. 

24 Nemendur 

Skyldur 

vegna réttar 

nemenda 

Nemendur eiga rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla af til þess bærum 

sérfræðingum. 
Réttur nemenda 13 Tryggja rétt. 

25 Nemendur Skyldur 

Nemendur bera ábyrgð á eigin námi og á framkomu sinni og samskiptum með hliðsjón af 

aldri og þroska. Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks grunnskóla í öllu 

því sem skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengnisreglum í 

samskiptum við starfsfólk og skólasystkin.   

Ábyrgð nemenda 14 Eftirfylgd 

26 Nemendur 

Skyldur 

vegna 

skylda 

kennara 

Ef hegðun nemanda reynist verulega áfátt ber kennara hans að leita orsaka þess og reyna að 

ráða á því bót, m.a. með viðtölum við nemandann sjálfan og foreldra hans. Verði samt ekki 

breyting á til batnaðar skal kennari leita aðstoðar skólastjóra og sérfróðra ráðgjafa skólans 

sem leita leiða til úrbóta, eftir atvikum að teknu tilliti til hlutverks barnaverndaryfirvalda.  

Ábyrgð nemenda 14 Framfylgja 

27 Skólastjóri Skyldur 

Meðan mál skv. 3. mgr. er óútkljáð getur skólastjóri vísað nemanda úr skóla um 

stundarsakir eða ótímabundið, enda tilkynni hann foreldrum nemanda og skólanefnd 

tafarlaust þá ákvörðun. Um slíka ákvörðun gilda ákvæði stjórnsýslulaga.  

Ábyrgð nemenda 14  

28 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélags 

Skólanefnd er skylt innan hæfilegs tíma að tryggja nemanda, sem vikið hefur verið úr skóla, 

viðeigandi kennsluúrræði. Ákvörðun skv. 4. mgr. er kæranleg eftir fyrirmælum 47. gr. Hafi 

sveitarfélag ekki séð nemanda fyrir kennslu getur ráðuneytið í úrskurði sínum lagt fyrir 

sveitarfélag að tryggja nemanda nánar tiltekin kennsluúrræði innan tilskilins tíma. 

Ábyrgð nemenda 14  

29 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélags 

Nemendum er skylt að sækja grunnskóla, sbr. 3. gr. Skólaskyldu er unnt að fullnægja í 

grunnskólum á vegum sveitarfélaga, í sjálfstætt reknum grunnskólum eða með öðrum 

viðurkenndum hætti samkvæmt lögum þessum. Skólaskylda barns hefst að jafnaði við 

upphaf skólaárs á því almanaksári sem barnið verður sex ára.   

Skólaskylda 15  

30 Skólastjóri Ákvörðun 

Foreldrar barns geta sótt um eða samþykkt að það hefji skólagöngu fyrr eða síðar. 

Skólastjóri getur veitt slíka heimild að fenginni umsögn sérfræðiþjónustu. 
Skólaskylda 15  

31 Skólastjóri Ákvörðun 

Skólastjóra er heimilt að veita nemanda undanþágu frá skyldunámi í tiltekinni námsgrein ef 

gild rök mæla með því. Enn fremur er skólastjóra heimilt að viðurkenna nám utan 

grunnskóla sem jafngildi grunnskólanáms.  

Skólaskylda 15  
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32 Foreldrar 

Skyldur 

foreldra 

Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum 

námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til 

þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann 

kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur.  

Skólaskylda 15  

33 Menntamálaráðuneyti Skyldur 

Um ákvörðun um veitingu undanþágu eða synjun hennar, sbr. 3. og 4. mgr., gilda ákvæði 

stjórnsýslulaga. Slík ákvörðun er kæranleg eftir fyrirmælum 47. gr. Í úrskurði getur ráðherra 

mælt fyrir um að undanþága verði veitt í heild eða að hluta, jafnvel þó að af hálfu 

sveitarfélags hafi ekki verið fallist á slíka beiðni. Setja skal viðmiðanir um undanþágur 

samkvæmt þessari grein í aðalnámskrá grunnskóla. 

Skólaskylda 15  

34 Skóli Skyldur 

Kennsla í grunnskólum skal fara fram á íslensku. Heimilt er að nám fari fram á öðrum 

tungumálum en íslensku þegar það leiðir af eðli máls eða aðalnámskrá.  

Móttökuáætlun 

og nemendur 

með annað 

móðurmál en 

íslensku.  

16  

35 Skóli Skyldur 

Grunnskólar taka á móti nemendum sem eru að hefja skólagöngu, eru að skipta um skóla 

eða hefja nám sitt hér á landi samkvæmt móttökuáætlun skóla eða sveitarfélags. Foreldrum 

skulu á þeim tímamótum veittar upplýsingar um skólagöngu barnsins og skólastarfið 

almennt og foreldrum með annað móðurmál en íslensku og heyrnarlausum foreldrum greint 

frá rétti þeirra til túlkaþjónustu.  

Móttökuáætlun 

og nemendur 

með annað 

móðurmál en 

íslensku.  

16  

36 Skóli Skyldur 

Móttökuáætlun vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku skal taka mið af 

bakgrunni þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. Tryggja skal að þessir 

nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um grunnskólastarf.  

Móttökuáætlun 

og nemendur 

með annað 

móðurmál en 

íslensku.  

16  

37 Skóli Skyldur 

Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru 

tungumáli. Með kennslunni er stefnt að virku tvítyngi þessara nemenda og að þeir geti 

stundað nám í grunnskólum og tekið virkan þátt í íslensku samfélagi. Grunnskólum er 

heimilt að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli nemenda með annað móðurmál en íslensku 

sem hluta af skyldunámi er komi í stað skyldunáms í erlendu tungumáli. 

Móttökuáætlun 

og nemendur 

með annað 

móðurmál en 

íslensku.  

16  

38 Skóli 

Skyldur 

vegna réttar 

nemenda 

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

aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis.  

Nemendur með 

sérþarfir.  
17  

39 Skóli 

Skyldur 

vegna réttar 

nemenda 

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða 

félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur með 

leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á 

sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir.  

Nemendur með 

sérþarfir.  
17  
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40 Sveitarstjórn 

Skyldur 

vegna réttar 

nemenda 

Nemendur sem að mati læknis geta ekki sótt skóla vegna slyss eða langvarandi veikinda 

eiga rétt til sjúkrakennslu annaðhvort á heimili sínu eða á sjúkrastofnun. Sjúkrakennsla er á 

ábyrgð viðkomandi sveitarfélags.  

Nemendur með 

sérþarfir.  
17  

41 Foreldrar 

Skyldur 

vegna réttar 

nemenda 

Telji foreldrar barns, skólastjórar, kennarar eða aðrir sérfræðingar að það fái ekki notið 

kennslu við sitt hæfi í almennum grunnskóla geta foreldrar sótt um skólavist fyrir barnið í 

sérúrræði innan grunnskóla eða í sérskóla.  

Nemendur með 

sérþarfir.  
17  

42 Skóli 

Skyldur 

vegna réttar 

nemenda 

Verði ágreiningur um fyrirkomulag skólavistar barns skal við úrlausn hans gæta ákvæða 

stjórnsýslulaga. Skal ákvörðun tekin með hliðsjón af áliti sérfræðinga og með 

heildarhagsmuni barnsins að leiðarljósi. 

Nemendur með 

sérþarfir.  
17  

43 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

ráðuneytis 

Ákvörðun er kæranleg samkvæmt fyrirmælum 47. gr. Ráðherra setur í reglugerð nánari 

ákvæði um framkvæmd þessarar greinar og málsmeðferð. Þegar ráðuneytið kveður upp 

úrskurð í málum sem því berast á grundvelli þessarar greinar er því heimilt að mæla nánar 

fyrir um fyrirkomulag skólavistar nemanda og skyldur sveitarfélags í því efni. 

Nemendur með 

sérþarfir.  
17  

44 Foreldrar 

Skyldur 

foreldra 

Foreldrar skulu gæta hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri. Foreldrar eiga rétt á að velja 

grunnskóla innan sveitarfélags fyrir börn sín samkvæmt reglum sveitarfélagsins. Jafnframt 

skulu þeir eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og skólagöngu barna sinna.  

Foreldrar og 

meðferð 

upplýsinga.  

18  

45 Foreldrar 

Skyldur 

foreldra 

Foreldrum er skylt að veita grunnskóla upplýsingar um barn sitt sem nauðsynlegar eru fyrir 

skólastarfið og velferð barnsins.  

Foreldrar og 

meðferð 

upplýsinga.  

18  

46 Foreldrar 

Skyldur 

foreldra 

Foreldrar skulu hafa samráð við skólann um skólagöngu barna sinna, fylgjast með og styðja 

við skólagöngu þeirra og námsframvindu og stuðla að því að börnin mæti úthvíld í skólann 

og fylgi skólareglum. Þeir skulu fá tækifæri til að taka þátt í námi barnsins, svo og í 

skólastarfinu almennt.  

Foreldrar og 

meðferð 

upplýsinga.  

18  

47 Skólastjóri Skyldur 

Um persónuupplýsingar sem þannig er aflað eða fylgt hafa barni úr leikskóla er krafist 

fullrar þagnarskyldu og málsmeðferðar í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga. Foreldrum skal gerð grein fyrir þessum upplýsingum. Meðferð 

upplýsinga skal vera á hendi skólastjóra eða annarra sérfræðinga á vegum sveitarfélagsins 

samkvæmt nánari ákvörðun þess.  

Foreldrar og 

meðferð 

upplýsinga.  

18  

48 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

ráðuneytis 

Ráðherra setur reglugerð um meðferð, eyðingu og miðlun upplýsinga og um rétt foreldra til 

aðgangs að upplýsingum um börn sín.  

Foreldrar og 

meðferð 

upplýsinga.  

18  

49 Skóli Skyldur 

Eigi í hlut foreldrar sem ekki tala íslensku eða nota táknmál skal skóli leitast við að tryggja 

túlkun á upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna samskipta foreldra og skóla samkvæmt 

þessari grein. 

Foreldrar og 

meðferð 

upplýsinga.  

18  
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50 Foreldrar 

Skyldur 

foreldra 

Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með námsframvindu þeirra 

í samvinnu við þau og kennara þeirra. Foreldrar skólaskylds barns bera ábyrgð á að það 

innritist í skóla þegar það kemst á skólaskyldualdur og sæki skóla.  

Ábyrgð foreldra 19  

51 Skólastjóri Ákvörðun 

Verði misbrestur á skólasókn skólaskylds barns, án þess að veikindi eða aðrar gildar ástæður 

hamli, skal skólastjóri leita lausna og taka ákvörðun um úrbætur. Jafnframt skal hann 

tilkynna barnaverndaryfirvöldum um málið. Skólastjóri skal fara að ákvæðum 

stjórnsýslulaga við meðferð málsins. 

Ábyrgð foreldra 19  

52 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

ráðuneytis 

Ákvörðun er kæranleg eftir fyrirmælum 47. gr. Í úrskurði getur menntamálaráðuneyti lagt 

fyrir sveitarfélag að tryggja nemanda tiltekin kennsluúrræði, þ.m.t. að veita honum aðgang 

að tilteknum skóla innan sveitarfélagsins. 

Ábyrgð foreldra 19  

53 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélags 

 Gerð skólamannvirkja er undirbúin af sveitarstjórn í samráði við skólanefnd og skólaráð. 

Stofnkostnaður grunnskóla á vegum sveitarfélaga greiðist af viðkomandi sveitarfélagi. 

Sveitarfélög annast einnig og kosta viðhald skólahúsnæðis og endurnýjun og viðhald 

búnaðar þess. Gert skal sérstaklega ráð fyrir rými fyrir sérfræðiþjónustu við börn með 

sérþarfir og vinnuaðstöðu starfsfólks.Grunnskólahúsnæði og skólalóðir skulu uppfylla þær 

kröfur sem gerðar eru í lögum þessum, lögum um vinnuvernd og aðalnámskrá grunnskóla. 

Húsnæði og allur aðbúnaður skal taka mið af því að tryggja öryggi og vellíðan nemenda og 

starfsfólks, svo sem hvað varðar hentugan húsbúnað, hljóðvist, lýsingu og loftræstingu. Við 

hönnun, byggingu og endurnýjun skólahúsnæðis skulu sveitarfélög hafa samráð við 

hagsmunaaðila skólasamfélagsins og aðila í grenndarsamfélagi. Ráðherra setur reglugerð 

um húsnæði og búnað grunnskóla í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga þar sem 

nánar skal kveðið á um aðstöðu, búnað, slysavarnir og öryggismál í grunnskólahúsnæði og á 

skólalóðum. 

Skólamannvirki 20  

54 Skólastjóri Skyldur 

Skólastjóri skal sjá um daglega umsjón skólamannvirkja samkvæmt nánari ákvörðun 

sveitarstjórnar.  

Umsjón skóla-

mannvirkja 
21  

55 Sveitarstjórn Skyldur 

Sveitarstjórn getur í samráði við skólastjóra ráðstafað skólahúsnæði öllu eða hluta þess til 

annarrar starfsemi svo fremi sem það raskar ekki lögbundinni notkun húsnæðisins. 

Umsjón skóla-

mannvirkja 
21  

56 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélags 

Sveitarfélög bera ábyrgð á skipulagi skólaaksturs þar sem hann á við og standa straum af 

kostnaðinum. Ráðherra setur nánari reglur um tilhögun skólaaksturs í samráði við Samband 

íslenskra sveitarfélaga. Skólaakstur skal vera nemendum að kostnaðarlausu. 

Skólaakstur 22  

57 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélags 

Í grunnskóla skulu nemendur eiga kost á málsverði á skólatíma í samræmi við opinber 

manneldismarkmið. Sveitarfélögum er heimilt að taka gjald fyrir skólamáltíðir samkvæmt 

sérstakri gjaldskrá sem þau setja.  

Skólamálsverðir 23  
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58 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

ráðuneytis 

Ráðherra setur grunnskólum aðalnámskrá sem er endurskoðuð reglulega. Í henni er m.a. 

kveðið nánar á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og 

kennsluskipan í samræmi við hlutverk grunnskólans, sbr. 2. gr. Í aðalnámskrá skal m.a. 

leggja áherslu á:                                                                                 a. sjálfsvitund, 

siðgæðisvitund, félagsvitund og vitund nemenda um borgaralega ábyrgð og skyldur,                 

b. líkamlega og andlega velferð, heilbrigða lífshætti og ábyrga umgengni við líf og 

umhverfi,                                 c. þjálfun í íslensku í öllu námi,                                                                                                                                              

d. leikræna og listræna tjáningu,                                                                                                                                          

e. hæfni nemenda til að skilja orsakasamhengi og draga rökréttar ályktanir, f. skilning og 

frjótt og skapandi starf, nýsköpun og frumkvöðlanám,                                                                                                                                              

g. jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms,                                                                                                                      

h. leik barna sem náms- og þroskaleið,                                                                                                                                

i. nám sem nýtist nemendum í daglegu lífi og við frekara nám og starf,                                                                         

j. undirbúning beggja kynja jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og 

atvinnulífi,                           k. margvíslegar leiðir við öflun þekkingar með notkun 

tæknimiðla, upplýsingatækni og safna- og heimildavinnu,  l. náms- og starfsfræðslu og 

kynningu á atvinnulífi og námsleiðum til undirbúnings námsog starfsvali.                Í 

aðalnámskrá og við skipulagningu náms og kennslu og við gerð og val námsgagna skal þess 

sérstaklega gætt að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms og eigi þess kost að velja sér 

viðfangsefni og nálgun í eigin námi. Markmið náms og kennslu og starfshættir grunnskóla 

skulu vera þannig að komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, 

búsetu, stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að öðru leyti.     Í öllu skólastarfi 

skal stuðla að heilbrigðum lífsháttum og taka mið af persónugerð, þroska, hæfileikum, getu 

og áhugasviðum hvers og eins. 

Aðalnámskrá 24  

59 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

ráðuneytis 

Í aðalnámskrá skal kveðið á um meginmarkmið náms og kennslu, uppbyggingu og skipan 

náms, svo og hlutfallslega skiptingu tíma milli námssviða og námsgreina í grunnskóla. Þess 

skal gætt að námið verði sem heildstæðast, en hver grunnskóli ákveði hvort námsgreinar og 

námssvið eru kennd aðgreind eða samþætt. Í aðalnámskrá skal skilgreina þekkingar- og 

hæfniþætti á hverju námssviði. Nemendur skulu eiga þess kost að uppfylla námsmarkmið 

einstakra námsgreina og námssviða með mismunandi hætti. Í aðalnámskrá skal setja 

árangursviðmið um það hvenær nemandi telst hafa lokið einstökum námsgreinum eða 

námssviðum. Einnig skal setja viðmið vegna nemenda sem ljúka grunnskólanámi á skemmri 

tíma en tíu árum. Í aðalnámskrá skal gera grein fyrir samstarfi grunnskóla við leikskóla og 

framhaldsskóla og hvernig skuli staðið að aðlögun og flutningi milli skólastiga. Í 

aðalnámskrá skal setja ákvæði um inntak og skipulag náms í íslensku, íslensku sem öðru 

tungumáli eða íslensku táknmáli, stærðfræði, ensku, dönsku eða öðru Norðurlandamáli, 

listog verkgreinum, náttúrugreinum, skólaíþróttum, samfélagsgreinum, jafnréttismálum, 

trúarbragðafræði, lífsleikni og upplýsinga- og tæknimennt. 

Markmið náms 25  
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60 Nemendur 

Réttur 

nemenda 

Frá upphafi grunnskóla skulu nemendur eiga val í námi sínu, svo sem um viðfangsefni, 

námsaðferðir og námsgreinar, í samræmi við viðmið í aðalnámskrá grunnskóla og skipulag 

skóla. Markmiðið með því er að gera nemendur ábyrga fyrir eigin námi og skapa 

sveigjanleika í skólastarfi. Hluti náms getur einnig verið fjarnám og netnám. Í 8., 9. og 10. 

bekk skulu nemendur eiga kost á vali um námsgreinar og námssvið í um þriðjungi 

námstímans.  

Val í námi 26  

61 Skólastjóri 

Réttur 

nemenda 

Heimilt er að meta skipulagt nám sem stundað er utan grunnskóla, t.d. við tónlistarskóla, 

sem hluta af grunnskólanámi samkvæmt nánari útfærslu í aðalnámskrá grunnskóla. Stundi 

nemandi slíkt nám er viðkomandi sveitarstjórn ekki skylt að standa straum af kostnaði sem 

af því leiðir þótt námið njóti viðurkenningar í stað skyldunáms. Jafnframt er heimilt að meta 

tímabundna þátttöku í atvinnulífi, félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi sem 

nám, enda falli það að markmiðum skólastarfs.  

Val í námi 26  

62 Nemendur 

Réttur 

nemenda 

Grunnskólanemendur eiga rétt á að stunda nám í einstökum námsgreinum á 

framhaldsskólastigi meðan þeir eru í grunnskóla enda hafi þeir sýnt fullnægjandi færni.  
Val í námi 26  

63 Skólastjóri Skyldur 

Skólastjóri í grunnskóla veitir nemanda heimild til slíks náms utan skólans samkvæmt 

viðmiðum sem sett skulu í aðalnámskrá. Ákvörðun skólastjóra samkvæmt þessari málsgrein 

lýtur ákvæðum stjórnsýslulaga.  

Val í námi 26  

64 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

ráðuneytis 

Heimilt er að kæra synjun um mat á námi eða beitingu heimildar samkvæmt þessari grein 

eftir fyrirmælum 47. gr. Í úrskurði getur menntamálaráðuneyti lagt fyrir skólastjóra 

grunnskóla að veita nemanda heimild til náms á framhaldsskólastigi skv. 4. mgr.  

Val í námi 26  

65 Skóli 

Skyldur 

skóla 

Mat á árangri og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi. Tilgangur þess er 

að fylgjast með því hvernig nemendum tekst að mæta markmiðum aðalnámskrár og ná 

námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til framfara og meta hverjir þurfa á sérstakri aðstoð 

að halda. Nánari ákvæði um námsmat skulu sett í aðalnámskrá grunnskóla.  

Námsmat 27  

66 Skóli 

Skyldur 

skóla 

Óheimilt er að veita upplýsingar um vitnisburði einstakra nemenda öðrum en þeim sjálfum 

og foreldrum þeirra. Þó er heimilt að veita þessar upplýsingar vegna flutnings nemenda milli 

skóla og innritunar í framhaldsskóla, enda sé krafist fullrar þagnarskyldu og málsmeðferðar 

í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  

Námsmat 27  

67 Nemendur 

Réttur 

nemenda  

Nemendur og foreldrar þeirra eiga rétt á upplýsingum um niðurstöður mats, matsaðferðir og 

matstæki, þar með talið að skoða metin verkefni og prófúrlausnir. Þeir eiga jafnframt rétt á 

munnlegum skýringum á námsmati og að niðurstaða námsmats sæti endurskoðun innan 

grunnskólans. Slík endurskoðun telst ekki ígildi stjórnsýslukæru í skilningi stjórnsýslulaga.  

Námsmat 27  

68 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

ráðuneytis 

Ráðherra setur nánari ákvæði í reglugerð um meðferð niðurstöðu námsmats í grunnskólum 

og miðlun upplýsinga um námsmat vegna flutnings nemenda milli skóla og innritunar í 

framhaldsskóla og um rétt foreldra til þess að fá vitneskju um slíkar upplýsingar. 

Námsmat 27  
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69 Skólastjóri 

Skyldur og 

ábyrgð 

skólastjóra 

Starfstími nemenda í grunnskóla skal á hverju skólaári vera að lágmarki níu mánuðir. 

Skóladagar nemenda skulu eigi vera færri en 180. Skipting milli kennsludaga og annarra 

skóladaga nemenda er á ábyrgð skólastjóra að höfðu samráði við skólaráð og að fenginni 

staðfestingu skólanefndar. Vikulegur kennslutími hvers nemanda í grunnskóla skal að 

lágmarki vera: a. 1.200 mínútur í 1.–4. bekk, b. 1.400 mínútur í 5.–7. bekk, c. 1.480 mínútur 

í 8.–10. bekk.  

Starfstími 28  

70 Skólastjóri 

Skyldur og 

ábyrgð 

skólastjóra 

Skólastjóri ákveður nánari útfærslu vikulegs kennslutíma í samráði við skólaráð. Við 

ákvörðun daglegs og vikulegs starfstíma nemenda í grunnskóla skal þess gætt að hann sé 

samfelldur með eðlilegum hléum og fari ekki fram yfir hæfilegt vinnuálag miðað við aldur 

nemenda og þroska. Heimilt er að víkja frá vikulegum lágmarkskennslutíma skv. 2. mgr. 

tímabundið, en nemendum skal þá tryggð viðbótarkennsla sem nemur frávikinu innan sama 

skólaárs.  

Starfstími 28  

71 Skólastjóri Ákvörðun 

Skipting milli kennsludaga og annarra skóladaga nemenda er á ábyrgð skólastjóra að höfðu 

samráði við skólaráð og að fenginni staðfestingu skólanefndar.  
Starfstími 28  

72 Skólastjóri Ákvörðun Skólastjóri ákveður nánari útfærslu vikulegs kennslutíma í samráði við skólaráð. Starfstími 28  

73 Skólastjóri Skyldur 

Í hverjum grunnskóla skal gefa út skólanámskrá og starfsáætlun. Skólastjóri er ábyrgur fyrir 

gerð þeirra og skal semja þær í samráði við kennara. Skólanámskrá er nánari útfærsla  á 

aðalnámskrá grunnskóla um markmið, inntak náms og námsmat, starfshætti og mat á árangri 

og gæðum skólastarfs. Skólanámskrá tekur mið af sérstöðu grunnskóla og aðstæðum og skal 

endurskoða reglulega.  

Skólanámskrá og 

starfsáætlun.  
29  

74 Skólastjóri Ábyrgð 

Í árlegri starfsáætlun er m.a. gerð grein fyrir skóladagatali, þ.m.t. lengd jólaleyfis, páska- 

leyfis og annarra vetrarleyfa, starfsáætlun nemenda, skólareglum, stoðþjónustu, félagslífi og 

öðru því sem varðar starfsemi skólans ár hvert. Starfsáætlun skóla skal árlega lögð fyrir 

skólanefnd til staðfestingar sem staðfestir gildistöku hennar þegar ljóst er að hún hafi verið 

unnin í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá, kjarasamninga og ákvarðanir 

sveitarstjórnar um fyrirkomulag skólahalds.  

Skólanámskrá og 

starfsáætlun.  
29  

75 Skólastjóri 

Ábyrgð 

skólastjóra 

Skólastjóri er ábyrgur fyrir útfærslu þessara ákvæða og einnig fyrir umfjöllun í skólanum og 

í skólaráði og að gera skólanefnd grein fyrir því með hvaða hætti áætlanir hafi staðist. 

Starfsáætlun og skólanámskrá skulu vera aðgengilegar öllum aðilum skólasamfélagsins. 

Skólanámskrá og 

starfsáætlun.  
29  

76 Skólastjóri 

Skyldur 

Ábyrgð 

Í hverjum grunnskóla skal setja skólareglur. Í skólareglum skal m.a. kveðið á um almenna 

umgengni, samskipti, stundvísi, ástundun náms og heilbrigðar lífsvenjur. Í reglunum skal 

koma fram hvernig skólinn hyggst bregðast við brotum á þeim. Skólastjóri er ábyrgur fyrir 

gerð skólareglna og kynningu þeirra og skulu þær unnar í samráði við skólaráð og fulltrúa 

nemenda í skólaráði. 

Skólareglur 30  
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77 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélags 

Kennsla í skyldunámi í opinberum grunnskólum skal veitt nemendum að kostnaðarlausu og 

er óheimilt að krefja nemendur eða foreldra þeirra um greiðslu fyrir kennslu, þjónustu, 

námsgögn eða annað efni sem nemendum er gert skylt að nota í námi sínu og samrýmist 

ákvæðum laga þessara og aðalnámskrá. Sama á við um nám grunnskólanemenda í 

framhaldsskólaáföngum, enda sé námið skilgreint sem hluti náms í grunnskóla. Þó er 

opinberum aðilum ekki skylt að leggja nemendum til gögn til persónulegra nota, svo sem 

ritföng og pappír.  

Kostnaður í 

skyldunámi.  
31  

78 Starfsfólk 

Skyldur 

sveitarfélags 

Nú stundar grunnskólanemandi nám í framhaldsskóla sem skilgreint er sem hluti náms í 

grunnskóla, og fer þá um kostnað vegna kennslu á framhaldsskólastigi eftir ákvæðum laga 

um framhaldsskóla. Sveitarfélög greiða þá kostnað vegna námsgagna og innritunar og eftir 

atvikum efnisgjald. Um nánari framkvæmd og fyrirkomulag skal samið milli hlutaðeigandi 

grunn- og framhaldsskóla.  

Kostnaður í 

skyldunámi.  
31  

79 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

ráðuneytis 

Menntamálaráðuneyti er skylt að leggja grunnskólum til námsgögn í samræmi við 

meginmarkmið náms og kennslu á grunnskólastigi samkvæmt aðalnámskrá.  

Kostnaður í 

skyldunámi.  
31  

80 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélags 

Óheimilt er að taka gjald af nemendum vegna ferðalaga sem flokkast undir vettvangsnám 

eða eru að öðru leyti hluti af skyldunámi nemenda. Þó er heimilt að taka gjald fyrir uppihald 

í námsferðum nemenda, að höfðu samráði við foreldra.  

Kostnaður í 

skyldunámi.  
31  

81 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

ráðuneytis 

Ákvarðanir um gjaldtöku samkvæmt þessari grein eru kæranlegar samkvæmt fyrirmælum 

47. gr.  

Kostnaður í 

skyldunámi.  
31  

82 Skólastjóri Ákvörðun 

Er grunnskólanámi lýkur skal nemandi fá skírteini er votti að hann hafi lokið námi 

samkvæmt lögum þessum. Í skírteini skal skrá vitnisburð nemanda á lokaári í grunnskóla í 

því námi er hann lagði stund á. Skólastjóri metur hvort nemandi hafi lokið grunnskólanámi 

og ber ábyrgð á útskrift hans úr grunnskóla. Heimilt er að útskrifa nemanda úr grunnskóla 

áður en tíu ára skyldunámi er lokið, enda uppfylli nemandi námskröfur grunnskóla í 

samræmi við lokamarkmið aðalnámskrár. Í aðalnámskrá grunnskóla skal nánar kveðið á um 

útfærslu þessarar greinar. Ákvörðun skólastjóra í þessu efni lýtur ákvæðum stjórnsýslulaga. 

Foreldri getur kært synjun um útskrift úr grunnskóla samkvæmt þessari grein eftir 

fyrirmælum 47. gr. 

Lok grunnskóla.  32  

83 Skólastjóri Skyldur 

Skólastjóri metur hvort nemandi hafi lokið grunnskólanámi og ber ábyrgð á útskrift hans úr 

grunnskóla. 
Lok grunnskóla.  32  

84 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélags 

Í öllum grunnskólum skal nemendum gefinn kostur á að taka þátt í tómstunda- og 

félagsstarfi. Tómstunda- og félagsstarf getur bæði verið liður í daglegu starfi og utan 

venjulegs skólatíma. Sveitarstjórn getur enn fremur boðið grunnskólanemendum lengda 

viðveru utan daglegs kennslutíma.  

Tómstundastarf 

og lengd viðvera.  
33  

85 Sveitarstjórn  

Sveitarfélögum er heimilt að taka gjald fyrir lengda viðveru utan daglegs kennslutíma og 

tómstundastarf samkvæmt sérstakri gjaldskrá sem þau setja. Gjaldskrárákvarðanir 

samkvæmt þessari grein eru kæranlegar samkvæmt fyrirmælum 47. gr. 
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86 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

menntamála-

ráðuneytis 

Sprotasjóður skal styðja við þróun og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu 

stjórnvalda og aðalnámskrá. Til sjóðsins renna fjármunir sem veittir eru á fjárlögum hverju 

sinni. Menntamálaráðuneyti hefur umsjón með sjóðnum og setur reglugerð um 

styrkveitingar.  

Sprotasjóður 

skóla.  
34  

87 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

menntamála-

ráðuneytis 

Sjóðurinn er sameiginlegur fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.  
Sprotasjóður 

skóla.  
34  

88 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

menntamála-

ráðuneytis 

Í reglugerð er heimilt að fela stofnun á vegum ráðuneytisins eða öðrum þar til bærum aðila 

umsjón með sjóðnum og að annast úthlutanir úr honum. 

Sprotasjóður 

skóla.  
34  

89 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélaga 

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum er að:                                                                                

a. veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks 

skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda,                                                                                                                                                             

b. tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár 

grunnskóla,                    c. auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum,                                                                                              

d. tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á 

samkvæmt lögum.  

Markmið.  35  

90 Skóli 

Skyldur 

grunnskóla 

Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 

35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. Grunnskóli 

birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir 

um umbætur.  

Innra mat 36  

91 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélaga 

Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs, sbr. 5. og 6. gr., og láta ráðuneyti 

í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, 

framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra 

og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi.  

Ytra mat 

sveitarfélaga. 
37  

92 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

menntamála-

ráðuneytis 

Menntamálaráðuneyti annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á 

grundvelli upplýsinga frá sveitarfélögum skv. 37. gr. og með sjálfstæðri gagnaöflun. 

Menntamálaráðuneyti gerir áætlun til þriggja ára um kannanir og úttektir sem miða að því 

að veita upplýsingar um framkvæmd laga þessara og aðalnámskrár grunnskóla og aðra þætti 

skólastarfs. Menntamálaráðuneyti skipuleggur einnig þátttöku í alþjóðlegum mennta- og 

samanburðarrannsóknum. Ráðherra setur reglugerð um innra og ytra mat og 

upplýsingaskyldu sveitarfélaga að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Ytra mat 

menntamála-

ráðuneytis.  

38  
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93 Menntamálaráðuneyti 

Skyldur 

menntamála-

ráðuneytis 

Menntamálaráðuneyti stendur fyrir samræmdu námsmati í grunnskólum, leggur 

grunnskólum í því skyni til samræmd könnunarpróf og annast framkvæmd samræmds 

námsmats. Samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði skulu lögð fyrir alla nemendur í 

4. og 7. bekk grunnskóla. Nemendur í fyrri hluta 10. bekkjar skulu þreyta samræmd 

könnunarpróf  í íslensku, stærðfræði og ensku. Önnur próf skal halda samkvæmt ákvörðun 

ráðherra. Skólastjóra er heimilt ef gildar ástæður mæla með því og samþykki foreldra liggur 

fyrir að veita nemendum undanþágu frá því að þreyta könnunarpróf í einstökum 

prófgreinum 4., 7. og 10. bekkjar. Námsmatsstofnun eða annar til þess bær aðili, sem 

ráðherra ákveður, hefur umsjón með gerð og framkvæmd samræmds námsmats og prófa 

samkvæmt grein þessari. Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um fyrirkomulag og 

framkvæmd samræmds námsmats, prófa og rannsókna í grunnskólum og undanþágur 

nemenda frá samræmdu námsmati, samkvæmt þessari grein.  

Samræmt 

námsmat.  
39  

94 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélags 

Sveitarfélög skulu tryggja að sérfræðiþjónusta sé veitt í grunnskólum, ákveða fyrirkomulag 

hennar og stuðla að því að hún fari fram innan grunnskóla. Í sérfræðiþjónustu felst annars 

vegar stuðningur við nemendur og fjölskyldur þeirra og hins vegar stuðningur við starfsemi 

grunnskóla og starfsfólk þeirra.  

Skipulag og 

framkvæmd 

sérfræðiþjónustu. 

40  

95 Skóli 

Skyldur 

grunnskóla 

Í grunnskólum skal frá upphafi skólagöngu nemenda unnið að forvarnastarfi með skimunum 

og athugunum á nemendum til að tryggja þeim kennslu og námsaðstoð við hæfi. Auk þess 

skal fara fram greining á nemendum sem eiga í sálrænum eða félagslegum erfiðleikum sem 

hafa áhrif á nám þeirra. Allar athuganir á vegum skóla sem varða einstaka nemendur skulu 

gerðar í samráði við og með samþykki foreldra og óheimilt er að taka gjald fyrir slíkar 

athuganir. Greina skal foreldrum frá niðurstöðum slíkra athugana. Foreldrar nemenda geta 

óskað eftir greiningu samkvæmt þessari grein, auk þess sem skólastjóri, kennarar eða 

starfsmenn heilsugæslu geta lagt fram ósk um greiningu í samráði við og með samþykki 

þeirra. Sérfræðiþjónusta sér um að greining fari fram, skilar tillögu til skólastjóra um 

hvernig við skuli bregðast, fylgist með úrbótum og metur árangur.  

Skipulag og 

framkvæmd 

sérfræðiþjónustu. 

40  

96 Skólastjóri 

Skyldur 

skólastjóra 

Skólastjóri skal samræma innan hvers skóla störf þeirra sem sjá um málefni einstakra 

nemenda er lúta að sérfræðiþjónustu, námsráðgjöf og skólaheilsugæslu með stofnun 

nemendaverndarráðs. Jafnframt skal stuðla að samráði við félagsþjónustu sveitarfélags og 

barnaverndaryfirvöld vegna málefna einstakra nemenda eftir því sem þurfa þykir.  

Skipulag og 

framkvæmd 

sérfræði 

40  
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97  

Skyldur 

sveitarfélaga  

Sveitarfélög sem reka grunnskóla skulu hafa frumkvæði að samstarfi sérfræðiþjónustu, 

félagsþjónustu, barnaverndaryfirvalda og heilbrigðisþjónustu innan sveitarfélagsins vegna 

nemenda með sérþarfir og langvinn veikindi. Sveitarfélög skulu einnig hafa frumkvæði að 

samstarfi sérfræðiþjónustu við aðila sem annast sérhæfð greiningar- og meðferðarúrræði á 

vegum ríkisins vegna einstakra nemenda. Við framkvæmd sérfræðiþjónustu skulu 

sveitarfélög leggja áherslu á góð tengsl leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla með 

samfellu í skólastarfi að leiðarljósi. Ráðherra setur reglugerð um sérfræðiþjónustu og 

starfsemi nemendaverndarráða í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Sé foreldri 

synjað um beiðni um greiningu skv. 3. mgr. verður sú ákvörðun kærð samkvæmt 

fyrirmælum 47. gr. Ráðuneytið getur í úrskurði mælt fyrir um að tilteknum nemanda skuli 

veitt greining í samræmi við ákvæði þessarar greinar. 

Skipulag og 

framkvæmd 

sérfræðiþjónustu 

40  

98 Skólastjóri 

Skyldur 

skólastjóra 

Um skólaheilsugæslu í grunnskólum fer eftir gildandi lögum um heilbrigðisþjónustu. Um 

skipulag og fyrirkomulag skólaheilsugæslu í grunnskóla skal haft samráð við skólanefnd og 

skólastjóra.  

Skólaheilsugæsla.  41  

99 Skólastjóri 

Skyldur 

skólastjóra 

Skólastjóra ber að fylgjast með því að nemendur njóti skólaheilsugæslu í skólanum í 

samræmi við þá tilhögun sem ákveðin hefur verið skv. 1. mgr.  
Skólaheilsugæsla.  41  

100 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélaga  

Sveitarfélög greiða stofnkostnað húsnæðis í skólum sem ætlað er fyrir skólaheilsugæslu og 

annast rekstur þess. Laun starfsmanna við skólaheilsugæslu og sérgreindur kostnaður við 

þessa starfsemi greiðist sem annar kostnaður við rekstur almennrar heilsugæslu á 

heilsugæslustöð og fer um ráðningu starfsmanna með sama hætti. 

Skólaheilsugæsla.  41  

101 Sveitarstjórn 

Skyldur 

sveitarfélags 

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

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

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

þar sem jafnframt skal lögð áhersla á að veita starfsfólki almennra grunnskóla stuðning og 

kennslufræðilega ráðgjöf.  

Sérúrræði.  42  

 


