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Ágrip 

Í rannsókninni var sjónum sérstaklega beint að áhrifum skólastjóra á mótun skólamenningar í 

nýjum skólum. Skólastjórar og skólamenning í nýjum skólum voru í brennidepli vegna þess 

að á þeim aldri stofnunar og því sviði sem hér var skoðað má ætla að séu á ferðinni straumar 

og ferli sem einkennast af lausnaleit, frumkvæði og lærdómi sem hafa áhrif á 

skólamenninguna. Spurningarnar sem lágu til grundvallar rannsókninni voru: Hver eru áhrif 

skólastjóra á mótun skólamenningar nýrra skóla? Á hvaða hátt birtast áhrif skólastjóra á 

skólamenningu í daglegu starfi skólanna? 

 Gagna var aflað með eigindlegum rannsóknaraðferðum í þremur skólum sem þá voru 

allir á þriðja starfsári. Tekin voru einstaklingsviðtöl við skólastjóra þeirra og einnig var 

skólastjórunum fylgt eftir hluta úr degi. Enn fremur voru tekin einstaklingsviðtöl við tvo 

kennara og einn starfsmann í hverjum skóla ásamt rýnihópaviðtali í hverjum skólanna. Í 

rýnihópunum voru bæði kennarar og starfsmenn sem ekki sinna kennslu. Þessu til viðbótar 

voru gerðar vettvangsathuganir í hverjum skóla og rýnt í útgefið efni þeirra. 

 Helstu niðurstöður eru að skólarnir geta allir talist framsæknir skólar sem byggja á 

svipuðum áherslum sem teljast til nýjunga í skólastarfi hér á landi. Skólamenning þeirra 

einkennist af sveigjanleika, jákvæðni, samvinnu og vinnugleði. Skólastjórarnir standa allir 

fyrir það sem kallast geta lýðræðislegir stjórnunarhættir; þeir hlusta, hvetja til umræðna, taka 

þátt í daglegu starfi skólans og dreifa forystu. Í daglegu starfi skólanna gætir áhrifanna í 

skipulagi skóladagatala og stundaskráa og einnig í uppsetningu og innihaldi námsins. Með 

sýnileika og aðgengi ásamt því hvernig þeir nýta fundatíma skólanna studdu skólastjórarnir 

við eigin áherslur í daglegu starfi.  

 Skólastjórarnir þrír, sem tóku þátt í rannsókninni, fóru hver sína leiðina við að koma 

eigin áherslum og sýn fyrir í skólastarfinu. Áhrifa skólastjóranna gætir helst í því hvernig þeir 

velja að koma stuðningi og eftirfylgni við áherslurnar fyrir í starfinu. Þar virðist skipta máli 

hvort og þá hvernig þeir dreifðu forystu og ábyrgð á starfinu meðal kennara og annarra 

starfsmanna skólans. Í þessu samhengi virðist það hafa áhrif hvernig skólastjórinn dreifir 

forystu innan skólans og hvernig hann bindur hana í formlegu stjórnskipulagi hans.   
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Abstract  

This study focused primarily on the influence principals can have on the process of shaping 

school culture within newly established schools. The shaping of culture in newly established 

schools is an interesting topic that has not been researched extensively, but in institutions in 

their early years of operation it can be assumed that there are processes characterized by a 

search for solutions, initiative, and learning that affect the development of the school culture. 

The following questions guided the research: What influence do principals have in shaping 

school culture? How does principals´ influence on school culture manifest itself?  

 Data was gathered in three separate schools in their third year of operation. Individual 

interviews were conducted with the principals and they were also observed on the job during 

part of a workday. Furthermore, individual interviews were conducted with two teachers and 

one classified staff member at each school, as well as one focus group interview at each 

school. The focus groups contained both teachers and classified staff. In addition, field 

research was conducted at each school and their published materials were examined.  

 The most important findings are that all the schools in this study can be considered 

progressive, i.e. they all operate according to visions and methods that put students and their 

well being in focus. Their culture is characterized by flexibility, positive attitudes, 

cooperation and good work ethic. The principals in these schools all represent what has been 

called democratic leadership, i.e. they listen, encourage discussion, participate in daily school 

operations, empower and distribute leadership. The influence of the principals in the daily 

work and routines can be found in plans for the school-year, timetables and in the schools´ 

curriculum. The principals embed their own assumptions and values by being visible and 

available for staff, students and parents. They also use formal and informal meetings for this 

purpose.  

 The three principals that took part in this research used different methods to transmit 

their own values and assumptions in the schools. The difference in their influence has to do 

with the way they follow-up and reinforce important values and assumptions among the 

teachers. It also seems to make a difference how the principals distribute leadership and 

responsibility among their teachers. Furthermore, the formal organizational structures they 

establish seem to have a considerable impact on the shaping of the culture in their schools. 
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1. Inngangur 

Þegar komið er inn í stofnun eða fyrirtæki í fyrsta skipti má oft á tíðum finna andrúmsloft 

þeirra um leið og stigið er inn í anddyrið. Við fyrstu kynni er jafnvel hægt að finna hvort 

viðmót stofnunarinnar er opið og vinsamlegt eða lokað og fráhrindandi og allt þar á milli. 

Andrúmsloftið eða viðmótið, sem hér um ræðir, gengur almennt undir nöfnunum 

stofnanamenning (e. organizational culture), stofnanabragur eða staðblær (e. organizational 

climate).  

 Ég hef sem starfsmaður þróunarverkefnis heimsótt nokkuð marga skóla á 

undanförnum árum. Mismunandi viðmót skólanna vakti áhuga minn á því að skoða hvað það 

er sem hefur áhrif á og jafnvel skapar viðmót skólanna sem í þessari rannsókn verður kallað 

skólamenning. 

 Kveikjur rannsóknarinnar koma úr tveimur áttum. Annars vegar frá störfum mínum 

við grunnskóla og hins vegar úr framhaldsnámi í stjórnun menntastofnana. Ég hef starfað sem 

skólastjóri og verkefnisstjóri þróunaráætlunar þar sem margir skólar tóku þátt. Eins og fyrr 

segir hef ég í því starfi kynnst mismunandi menningu skólanna sem tóku þátt í 

þróunaráætluninni. Í því starfi sá ég á hvaða hátt hver skóli tók á móti verkefninu sem um 

ræddi, hvernig þeim tókst að innleiða og festa í sessi breytingarnar sem í því fólust. Í 

skólastjórastarfinu kynntist ég því að starfið krefst stýringar starfseminnar, sýnileika 

stjórnandans og þátttöku hans í daglegu starfi ásamt kröfunnar um forystu um hvað skyldi 

felast í því daglega starfi.  

 Í öðru lagi má rekja áhuga minn á þessu rannsóknarefni til viðtals sem ég tók við Jón 

Sigurðsson, fyrrverandi framkvæmdastjóra Íslenska járnblendifélagsins, í tengslum við 

verkefni sem ég vann í framhaldsnámi í stjórnun menntastofnana. Í því viðtali sagði hann frá 

stjórnunarháttum sínum og því á hvaða hátt hann taldi sig hafa mótað helstu þætti í starfsemi 

verksmiðjunnar frá upphafi:  

Nú, þegar ég kem að þessu þá var eiginlega búið að taka allar ákvarðanir sem máli 
skiptu, að byggja þessa verksmiðju og fara í þennan iðjurekstur. Svo kemur að því að 
koma þessu í gang, þá verður það mitt starf að búa til þessa skipulagseiningu, búa til 
þessa organisasjón sem á að reka þetta fyrirtæki.  

(Jón Sigurðsson, 2006) 

 

 Í viðtalinu kom fram að hann hafði ákveðnar skoðanir á því hvernig reka ætti 

fyrirtækið og búa að starfsfólki og einnig sagði hann frá því á hvaða hátt hann kom skoðunum 

sínum og hugmyndum í framkvæmd. Viðtalið vakti mig til umhugsunar um hvernig 

stjórnendur geta litað daglegt starf hverrar stofnunar og þar með menningu hennar og árangur 
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í starfi. Í viðtalinu lýsti Jón líka krafti og frumkvæði sem einkenndi starfsemi fyrirtækisins á 

fyrstu árum þess. Sú umfjöllun hans vakti áhuga minn á að skoða hvaða kraftar væru þarna á 

ferðinni og hvort þeir gætu verið til staðar í stofnunum eins og grunnskólum. 

 Í þessari rannsókn er kastljósinu beint að því sviði skólastarfs þar sem mætast annars 

vegar skólamenning hvers skóla fyrir sig og hins vegar kröfur nútímans um annars konar 

stjórnunarhætti og áherslur í skólastarfi en tíðkast hafa um árabil. Á því sviði leikur 

skólastjórinn lykilhlutverk í að flétta saman utanaðkomandi kröfur og skólastarfið sem fyrir er 

(Fullan, 2001; Sergiovanni, 2006). Það skólastarf byggir á menningu sem miðast við 

hugmyndir sem eiga sér djúpar rætur í vitund þeirra sem koma að framkvæmd starfsins (Deal 

og Peterson, 1999; Hargraeves, 2003; Schein, 2004). Ef miðað er við skilgreiningu Schein 

(2004) á stofnanamenningu hafa þær rætur orðið til í gegnum sameiginlega reynslu hópsins 

við lausn og vinnslu þeirra verkefna sem hópnum hafa verið falin og eru að mati hópsins 

„eina rétta leiðin“ við framkvæmd starfsins.  

 Í rannsókninni eru áhrif skólastjóra á skólamenningu í nýjum skólum skoðuð. 

Skólastjórar og skólamenning í nýjum skólum voru skoðaðir vegna þess að á þeim aldri 

stofnunar og því sviði sem hér var skoðað má ætla að séu á ferðinni straumar og ferli sem 

einkennast af lausnaleit, frumkvæði og lærdómi (Schein, 2004). Þá strauma og lærdómsferli 

er hægt að nýta til að byggja upp skólasamfélag sem er meðvitað um eigið starf og fært um að 

flétta utanaðkomandi kröfur áreynslulítið inn í starfið hverju sinni. Til viðbótar þessu er 

rannsókninni einnig ætlað að auka skilning á hvaða þættir það eru sem móta menningu 

skólanna. Sá skilningur ætti á tímum markvissrar forystu og gæðastjórnunar, sem krefjast 

árvekni, frumkvæðis og nýsköpunar, að geta verið skólafólki veganesti í þróun skólastarfs. 

1.1. Tilgangur rannsóknarinnar 
Flestum skilgreiningum á skólamenningu (Börkur Hansen, 2003; Deal og Peterson, 1990, 

1999; Peterson, 2002; Stoll, 1998) ber saman um að í menningunni sé að finna grundvöll 

daglegra starfa hverrar starfsemi. Í einni þeirra (Deal og Peterson, 1999) er skólamenningunni 

lýst sem ósýnilegum straumi sem flæðir undir yfirborði daglegs lífs í skólanum. Í straumnum 

er að finna gildin og viðmiðin sem þátttakendum skólastarfsins þykja vera orðin það sjálfsögð 

að sjaldan sé ástæða til að leiða hugann að uppruna þeirra. Enn aðrir (Deal og Kennedy, 1985) 

segja menninguna vera það sem bindi og haldi saman starfseminni.  

 Sú skilgreining á stofnanamenningu sem rannsóknin tekur mið af er skilgreining 

Schein. Skilgreining hans er einkum valin vegna þess hún er allvíða viðurkennd (Deal og 

Peterson, 1999) og ekki síður vegna þess að í henni er að finna, umfram aðrar skilgreiningar, 

á hvaða hátt menningin hefur orðið til; hópurinn hefur með daglegum störfum sínum komið 
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sér saman um og lært hvernig farsælast sé að leysa verkefni starfseminnar (Schein, 2004, bls. 

17). Í ljósi þess að rannsóknin beindist að nýjum skólum þykir þessi hluti skilgreiningar hans 

henta bæði rannsóknarefninu og aðferðinni sem notuð verður við framkvæmd 

rannsóknarinnar.  

 Meginspurningin sem liggur til grundvallar rannsókninni er:  

Hver eru helstu áhrif skólastjóra á mótun skólamenningar nýrra skóla? Til viðbótar var leitað 

svara við undirspurningunni: Á hvaða hátt birtast áhrif skólastjóra á skólamenningu í daglegu 

starfi skólans? 

 Rannsóknin ætti að geta aukið skilning og skerpt sýn skólastjórnenda á þeirri auðlind 

sem skólamenningin getur verið sem eitt af stýritækjum skólastjórnenda á tímum sem krefjast 

starfsemi sem einkennist af nýbreytni og frumkvæði ásamt árvökullar og markvissrar forystu 

skólastjórnenda hvort sem skólarnir teljast nýlegir eða gamlir. 

1.2. Uppbygging ritgerðar  
Ritgerðin skiptist í sex kafla auk formála og útdráttar. Í fyrsta kafla hennar er inngangur. Þar 

er sagt frá kveikju viðfangsefnisins og val þess rökstutt. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er 

fræðileg umfjöllun um viðfangsefni rannsóknarinnar. Þar er fjallað um rannsóknir og 

kenningar um skólamenningu og einnig segir frá rannsóknum á áhrifum skólastjóra á 

skólamenningu. Þriðji kaflinn segir frá rannsóknaraðferðinni. Fjórði kaflinn er um niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þær eru settar fram á þann hátt að dregin er upp mynd af hverjum skóla fyrir 

sig. Þar er skólunum lýst og reynt að bregða upp mynd af starfi þeirra og hvernig 

skólastjórarnir hafa haft áhrif á starfið. Í fimmta kafla er umræða um niðurstöður, þær settar í 

fræðilegt samhengi og reynt að svara rannsóknarspurningunum. Í síðasta kaflanum er stutt 

samantekt á niðurstöðum, leitast við að meta gildi rannsóknarinnar og bent á frekari 

rannsóknir á efninu.  
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2. Skólamenning og áhrif stjórnenda á mótun hennar 

Í þessum kafla er fræðileg umfjöllun um viðfangsefni rannsóknarinnar. Í upphafi kaflans er 

gerð grein fyrir nýlegum skrifum um skólamenningu og skólabrag. Því næst er greint frá 

skrifum Hoy og Miskel um skólann sem opið félagslegt kerfi. Og þar sem rannsóknin, sem 

hér um ræðir, styðst við skilgreiningu Schein á stofnanamenningu verður einnig gerð grein 

fyrir rannsóknum hans og skrifum. Einnig er sagt frá samantektum á einkennum skóla sem 

þykja skila starfi sínu á árangursríkan hátt. Það er gert vegna þess að í þeim er menning 

skólanna nefnd sem einn þeirra þátta sem hafa jákvæð áhrif á frammistöðu þeirra. Í kaflanum 

er líka fjallað um leiðtogann og hvert hann getur sótt forystuafl sitt. Því næst er greint frá 

helstu einkennum og rannsóknum á þrenns konar forystu; forystu, sem byggir á umbreytingu 

(e. transformational leadership), dreifðri forystu (e. distributed leadership) og sjálfbærri 

forystu (e. sustainable leadership). 

2.1. Skólamenning eða skólabragur 
Í gegnum tíðina hafa hugtökin skólamenning (e. school culture) og skólabragur (e. school 

climate) verið notuð nokkuð jöfnum höndum yfir tengslin og straumana sem hafa áhrif á 

skólastarf. Í nýlegum skrifum fer Van Houtte (2005) yfir rannsóknir undanfarinna áratuga 

sem tengjast skólamenningu, skólabrag og árangursríkum skólum. Samkvæmt niðurstöðum 

hans virðist tíðarandi hvers áratugar hafa áhrif á hugtakanotkun rannsakenda.  

 Van Houtte talar um að rannsakendur skólastarfs þurfi að koma sér saman um skýrar 

skilgreiningar á skólamenningu og skólabrag. Hann hefur komist að þeirri niðurstöðu að 

muninn á þessum hugtökum sé annars vegar að finna í skynjun þátttakenda skólastarfs á 

starfinu og hins vegar í sameiginlegum hugmyndum og kenningum sem liggja til grundvallar 

starfinu. Hann segir rannsakendur skólabrags einbeita sér að skynjun þátttakenda skólastarfs á 

daglegu starfi og að þeir sem rannsaka skólamenningu skoði sameiginlegar grunnhugmyndir 

og kenningar starfsins. Að hans mati er skólamenningin aðeins lítill hluti af skólabragnum 

sem ekki er hægt að aðskilja og að hvor um sig lýsi aðeins hluta þess sem fer fram í 

skólastarfi. Hann hvetur rannsakendur til gætni við notkun hugtakanna og aukins skilnings á 

tilgangi þeirra.  

 Schoen og Teddlie (2008) taka áskorun Van Houtte og ræða mismunandi 

skilgreiningar á hugtökunum. Í grunninn eru þeir sammála skrifum Van Houtte en segja að 

nálgun þeirra og skilningur sé á annan veg. Þeir líta svo á að skólabragur sé aðeins eitt af 

þrepum menningarinnar; hún eigi sér fleiri þrep og að í hverju þrepi séu að minnsta kosti 

fjórar víddir. 
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 Í þessari ritgerð er einungis miðað við hugtakið skólamenningu og stuðst er við 

skilning sem er af sama meiði og hjá Schoen og Teddlie (2008). Þeir byggja hann á 

rannsóknum og kenningu Schein (2004) þar sem hann skiptir menningunni í þrjú þrep. Í 

nýjustu skrifum Schein (2004) er að finna niðurstöður hans úr rannsóknum á áhrifum 

stjórnenda á mótun stofnanamenningar.  

 Nýlegar rannsóknir á skólamenningu þykja heldur fáar og rýrar ef miðað er við 

rannsóknir á öðrum sviðum skólastarfs (Hoy og Miskel, 2005; Jerald, 2006; Prosser, 1999). 

Þó er hægt að segja að menningu fyrirtækja hafi verið gerð nokkuð góð skil í gegnum tíðina 

(Deal og Peterson, 1990; Schein, 2004). Af þeim sökum má greina að rannsóknir á menningu 

skóla miðast við rannsóknir á fyrirtækjamenningu. Deal og Peterson (1990) eru meðal þeirra 

sem byggja umfjöllun sína um mikilvægi skólamenningar á rannsóknum á menningu 

skilvirkra og árangursríkra fyrirtækja.  

 Ef leitað er að skilgreiningum á stofnana- og skólamenningu má finna þær nokkuð 

margar en flestum þeirra ber saman um að hugtakið innihaldi starfshætti sem ákveðin heild 

hefur komið sér saman um að viðhafa í verkum sínum og samskiptum. Það þýðir að innan 

hennar eru gildin og viðmiðin sem starfsemin byggir á. Einnig kemur fram í skilgreiningunum 

að menningin heldur sjálfri sér við í gegnum hefðir og venjur starfseminnar ásamt því að 

sagðar eru sögur af því sem þátttakendur hennar velja að skipti máli (Börkur Hansen, 2003; 

Deal og Peterson, 1990; Peterson, 2002; Schein, 1983; 2004; Stoll, 1998).  

 Eina elstu skilgreininguna, sem fundist hefur við vinnslu þessa verkefnis, ritaði 

Willard Waller fyrir meira en 70 árum (vitnað til í Deal og Peterson, 1999, bls. 2):  

Það má með sanni segja að skólar eigi sína eigin menningu. Þar er að finna flóknar 
samskiptavenjur, staðbundna siði, samhengislausar heimildir til viðbragða og aðgerða 
og einnig merkjamál sem inniheldur boðskap þeirra. Þar eru hefðir og venjur og til 
viðbótar þeir sem í þær halda og berjast gegn frumkvöðlum og umbótasinnum. 

  

Þó að ofangreind skilgreining hafi birst fyrir margt löngu er hægt að segja að hún eigi 

samhljóm með yngri skilgreiningum sem nefndar eru hér að ofan og því sé hún enn í fullu 

gildi. Af þessum skilgreiningum má sjá að skólamenningin er flókið fyrirbæri sem hefur áhrif 

bæði innan og utan þeirrar starfsemi sem hún tilheyrir.  

2.2. Skólinn sem opið félagslegt kerfi 
Hoy og Miskel (2005, bls. 31) hafa sett fram líkan um skólann sem opið félagslegt kerfi. Í því 

er sýnt hvernig ólíkir þættir skólastarfsins geta haft áhrif hver á annan. Þar er gert ráð fyrir að 

skólinn sé hluti af umhverfi sem hefur áhrif á hann og einnig að skólinn hafi áhrif á eigið 

umhverfi. Enn fremur er þar reiknað með að ákveðin kerfi í starfsemi skólans hafi innbyrðis 



  

 14 

gagnkvæm áhrif á starfsemina. Þessi kerfi innan hvers skóla eru: Stjórnunarkerfið (e. structual 

system), valdakerfið (e. political system), einstaklingskerfið (e. individual system) og 

menningarkerfið (e. cultural system). 

 Í stjórnunarkerfinu er að finna formleg hlutverk þeirra sem taka þátt í skólastarfinu. 

Innan valdakerfisins eru óformlegu valdatengslin milli einstaklinganna sem starfa innan 

skólans. Í einstaklingskerfinu er að finna skilning einstaklinganna á markmiðum og þörfum 

skólans ásamt framlagi hvers og eins til starfsins. Menningarkerfið segja Hoy og Miskel vera 

sameiginlegan skilning þátttakenda á stofnuninni og einnig það sem gerir hana einstaka og 

skilur hana frá öðrum stofnunum.Í hverri stofnun má finna kjarna (e. technical core) sem 

starfsemin hverfist um; í kjarna skólastarfseminnar eru það nám og kennsla.  

 Áhrifaþættir, sem Hoy og Miskel nefna einnig í líkaninu, eru aðföng (e. inputs), 

afrakstur (e. outputs) og misræmi milli þess sem stofnuninni er ætlað að áorka og þess sem 

hún raunverulega áorkar (e. discrepancy between actual and expected performance). Þetta 

misræmi má líta á sem orðspor skólans. Ætla má að orðsporið verði til í gegnum afrakstur 

stofnunarinnar því orðsporið hefur áhrif á aðföng hennar og þar með einnig á starfsemi hennar 

og afurðir. Hoy og Miskel setja fram með þessu líkani flókið samspil þátta sem hver hefur 

áhrif á annan.  

 Hargreaves og Fink (2008) eru á sömu slóðum þegar þeir benda á að stofnanir og 

starfsemi þeirra séu ekki byggð upp á einföldum ferlum eða spretti upp af sjálfu sér án innra 

samhengis eða sambands við umhverfi sitt. Þeir minna á að stofnanir þurfi að skoða í ljósi 

þess að þær séu í fyrsta lagi lifandi kerfi (e. living system), í öðru lagi séu þær samfélag 

framkvæmdar (e. communities of practice) og í þriðja lagi séu þar bæði formleg og óformleg 

samskiptakerfi (e. networks).  

 Af framansögðu er hægt að álykta að innan stofnana og utan þeirra fyrirfinnist flókið 

samspil margra þátta. Breyting innan eins þáttar hefur áhrif á aðra þætti og þar með á 

framkvæmd starfsins og menningu stofnunarinnar.  

2.3. Þriggja þrepa líkanið  
Hver menning er háð því í hvaða hópi hún myndast, við hvaða aðstæður og í hvaða samhengi 

(Bruner, 1996; Hargraeves, 2003; Hoy og Miskel, 2005; Schein, 2004). Schein (2004, bls. 

14–15) nefnir fjóra huglæga þætti innan hvers hóps og í umhverfi hans sem hafa ber í huga 

þegar menning er skoðuð og um hana fjallað.  

 Í fyrsta lagi er það stöðugleiki í samsetningu (e. structual stability) hópsins. 

Stöðugleikinn og einkennin, sem hann gefur hópnum, segir Schein vera bindiefni 

menningarinnar. Í öðru lagi þarf að hafa dýptina (e. depth) í huga við skoðun á menningu. Það 



  

 15 

er vegna þess að menningin er sá eiginleiki sem liggur dýpst hjá hverjum hópi og oftast er hún 

ómeðvituð. Það gerir hana ógreinilegri og ósýnilegri en önnur einkenni hópsins. Í þessu 

samhengi þarf að hafa í huga að sýnilegir hlutar menningarinnar opinbera og staðfesta 

einkenni hennar en eru ekki undirstaða hennar. Í þriðja lagi er það hve víðfeðm (e. breadth) 

menningin er. Hún snertir alla þætti og aðgerðir í starfsemi hópsins. Schein tekur sérstaklega 

fram að þótt allir hópar búi ekki yfir menningu af þessu tagi þá tekur skilgreining hans og 

fræðileg umfjöllun mið af þessum eiginleika menningarinnar. Fjórði þátturinn er mynstur eða 

samþætting (e. pattering or integration). Þessi þáttur er eins konar fyrirmynd eða viðmið sem 

liggur enn dýpra en menningin sjálf. Hann á rætur sínar að rekja til þarfar manneskjunnar 

fyrir að koma sér upp reglu, skipulagi og skilningi á eigin umhverfi. Óreiða og 

samhengisleysi vekur kvíða og óöryggi. Til að draga úr því koma hópar sér saman um 

samþætt kerfi eða mynstur í samskiptum og verklagi.  

 Þegar skilgreining Schein á stofnanamenningu er skoðuð má greinilega sjá að við 

mótun menningarinnar er verið að festa í sessi mynstur og samþættingu hópsins. Skilgreining 

Schein er eftirfarandi: 

[Menning hóps] er mynstur sameiginlegra grundvallarhugmynda sem hópurinn hefur 
lært af sameiginlegri reynslu og tileinkað sér í gegnum samhæfingu hópsins við lausn 
og aðlögun utanaðkomandi verkefna. Með sameignlegri reynslu hópsins öðlast 
hugmyndirnar svo mikið gildi fyrir hópinn að þær eru kynntar fyrir nýliðum eins og 
þær séu einu réttu hugmyndirnar þegar kemur að lausn verkefna hópsins. 

(Schein, 2004, bls. 17) 

Hegðun hópsins og verklag eru afleiddir hlutar menningarinnar og jafnframt þeir sem eru 

greinilegir og öllum sýnilegir. Því má segja að viðhald menningarinnar (Peterson, 2002) felist 

í að festa í sessi sýnilegu hluta menningarinnar með því að kenna nýliðum verklag og hegðun 

sem þegar hafa fest rætur innan hópsins.  

 Schein (2004, bls. 26–37) skiptir menningunni í þrjú þrep eftir sýnileika þeirra þátta 

sem eru til skoðunar hverju sinni. Á yfirborði menningarinnar eru birtingarmyndir (e. 

artifacts) hennar og eru þær sá hluti sem er sýnilegastur. Meðal birtingarmynda 

menningarinnar má telja allt sem hægt er að heyra, finna og sjá; allt frá byggingum og tækjum 

til skráðra markmiða, klæðaburðar og málvenja. Þrátt fyrir að birtingarmyndir 

menningarinnar séu greinilegar þá er í fljótu bragði, erfitt að ráða gildi þeirra og 

grunnhugmyndirnar sem þær byggjast á. Schein varar við að rannsakendur álykti um 

menningu stofnana einungis út frá birtingarmyndum hennar. Hann segir slíka túlkun oftast 

bera keim af reynslu og viðbrögðum rannsakandans við fyrstu kynnum af menningu 

stofnunarinnar. Að hans mati þarf rannsakandi að grennslast frekar fyrir um merkingu athafna 
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daglegrar starfsemi hjá starfsmönnum fyrirtækisins eða stofnunarinnar. Þannig fær hann 

upplýsingar um næsta þrep menningarinnar.  

 Á því þrepi menningarinnar eru sameiginlegar hugmyndir og gildi (e. espoused beliefs 

and values) hópsins. Við myndun hóps þarf hann að koma sér saman um á hvaða hátt hann 

leysir sameiginleg verkefni sín. Með tímanum myndast samkomulag innan hópsins um 

verklag, hegðun og samskipti. Þegar líður frá stofnun hópsins verður hann ekki endilega 

meðvitaður um hvaðan hugmyndirnar eru upprunnar en hópurinn hefur í gegnum tíðina og 

með sameiginlegri reynslu komist að raun um að þessar hugmyndir og gildi duga honum til að 

leysa verkefnin. Þegar hópurinn þarf að réttlæta afurðir sínar og birtingarmyndir eigin 

menningar þá nýtir hann sér þessar sameiginlegu hugmyndir og gildi. Schein varar við því að 

grunnhugmyndum hópsins sé ruglað saman við framtíðarsýn eða áform hans. Hann segir 

framsetningu þeirra oft vera í mótsögn við ríkjandi menningu. Til að fá heildarmynd af 

menningunni þurfi rannsakandi að skoða grunnhugmyndir hópsins og kanna samhljóm þeirra 

við sameiginlegar hugmyndir hans og gildi.   

 

 

Mynd 1. Þriggja þrepa líkanið 

 

 Á neðsta þrepi menningarinnar er að finna grunnhugmyndir (e. basic underlying 

assumptions) hópsins. Við síendurtekningu á vinnslu verkefna og lausna vandamála, sem 

hópurinn hefur unnið í sameiningu, hefur hann komið sér saman um að ákveðnar 

grunnhugmyndir dugi betur en aðrar. Þessum hugmyndum er erfitt að breyta og einnig eru 

Birtingar- 
myndir 

Sameiginlegar 
hugmyndir og gildi 

 
Grunnhugmyndir 
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þetta hugmyndirnar sem hópurinn þarf innbyrðis hvorki að ræða né að standa skil á; hann 

hefur fundið út að þetta eru hugmyndirnar sem binda hópinn saman.  

 Samspil þessara þriggja þrepa mynda menningu hvers hóps og að mati Schein verður 

menningin ekki skilin til hlítar nema öll þrep hennar séu könnuð og einnig hvaða mynstur þau 

sýna. 

 Til að verða fær um að skilja menningu, sem hefur myndast hjá ákveðnum hópi, þarf 

að mati Schein (2004, bls. 70) að gera sér grein fyrir ferlinu sem verður til þegar hópur 

myndast og kemur sér saman um sameiginlegar hugmyndir og gildi. Hann segir alla hópa fara 

í gegnum einhvers konar þróunarferli og í myndinni sem hann dregur upp eru fjögur stig sem 

hópur getur fetað í ferlinu að þroskuðum hópi. Í hverju skrefi ríkir ákveðin grunnhugmynd og 

félagstilfinning hópsins í heild og einstaklinganna sem hann mynda. 

 

Tafla 1. Þróunarferli hóps 

Þróunarferli hóps (Schein 2004, bls. 70) 
Stig 

(e. stage) 
Ríkjandi grunnhugmynd  
(e. dominant assumption) 

Ríkjandi félagstilfinning 
 (e. sosioemotional focus) 

1. Hópurinn 
myndast 

Traust/ósjálfstæði: „Stjórnandinn 
veit hvað við eigum að gera.“ 

Sjálfsmiðun einstaklinganna: 
Félagstilfinningin miðast við (a) innlimun, 
(b) völd og áhrif, (c) þörf fyrir viðurkenningu 
hópsins og tengslamyndun, (d) hlutverk 
innan hópsins og samsemd við hópinn. 

2. Hópurinn styrkist Samruni: „Við erum góður hópur 
og okkur líður vel saman.“ 

Hópnum finnst hann vera til fyrirmyndar: 
Félagstilfinningin miðast við 
samstillingu/samhljóm, fylgispekt og 
styrkingu tengsla. Frávik innan hópsins eru 
ekki mikils metin.  

3. Hópurinn starfar Starfsemi: „Við getum leyst 
verkefnið vel af hendi vegna þess 
að við þekkjum og virðum hvert 
annað.“ 

Verkefni: Félagstilfinningin miðast við 
framkvæmd, samvinnu og að viðhalda 
skipulagi hópsins. Hópurinn kann að meta 
frávik innan eigin raða. 

4. Hópurinn safnar 
reynslu og þroskast  

Reynsla og þroski: „Við vitum 
hver við erum, hvað við viljum og 
hvernig við náum markmiðum 
okkar. Okkur hefur tekist vel upp í 
starfi og því hljótum við að hafa 
rétt fyrir okkur.“ 

Þægindi og afkoma hópsins: 
Félagstilfinningin nýtt til að viðhalda 
hópnum og menningu hans. Nýsköpun og 
frávik frá hópnum eru honum ógnun.  

 

Eins og sjá má á ofangreindri töflu eru á hverju þroskastigi hópsins ákveðnar grunnhugmyndir 

og tilfinningar sem hafa áhrif á hvernig hópurinn nálgast verkefni sín og framkvæmir þau. 

Þessi áhrif geta annaðhvort hamlað starfseminni eða aukið skilvirkni hennar. Þroskaferlið er 

einnig lærdómsferli og skiptir þá máli hvort hópurinn hefur tamið sér að læra verklag sitt „á 

grunni jákvæðrar lausnaleitar eða til að forðast upplausn og kvíða.“ (Schein, 2004, bls. 80–

81). 
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 Hóparnir fara á milli stiga með því að leysa verkefni sín á árangursríkan hátt og öðlast 

sameiginlega tilfinningu fyrir því að ráða við verkefnið og viðurkenningu á að hafa leyst það 

vel af hendi. Sú viðurkenning getur annaðhvort orðið til innan hópsins eða í samanburði við 

aðra hópa sem vinna svipuð verk. Sumir hópar ná því ekki að fara á milli þroskastiga og 

festast þá í einu þeirra. Það má því líta svo á að það sé ögrun stjórnenda að hvetja þá til verka 

svo þeir nái að þroskast. Í því verkefni stjórnandans liggur líka sú þversögn (Schein 2004, bls. 

84) að hópurinn nái bæði þeim þroska og reynslu að hann hafi löngun og vilja til að vera í 

sífelldri þróun og lærdómsferli og telji ekki nýsköpun ógna eigin tilvist, verklagi og 

menningu.  

 Ef litið er til þess að stjórnandi hefur mest áhrif á mótun menningarinnar á fyrsta stigi 

í þróunarferli hópsins er auðvelt að koma auga á hve aðferðir stjórnandans við að framkvæma 

eigin áherslur og útfærslur er veigamikill þáttur í menningarmótun stofnunarinnar. Það gæti 

þá einnig haft áhrif á hvernig stofnuninni tekst að skila verki sínu á árangursríkan hátt.  

2.4. Skólamenning og árangursríkir skólar 
Duttweiler hefur tekið saman einkenni árangursríkra skóla (e. effective schools). 

Samantektina byggir hún á rannsóknum síðustu áratuga. Hún sýnir að árangursríkir skólar 

bera eftirfarandi einkenni: 

• Þeir eru nemendamiðaðir. 
• Þeir bjóða nemendum sínum krefjandi og ögrandi nám. 
• Þeir veita leiðsögn sem hvetur til náms. 
• Þeir byggja upp jákvæðan skólabrag. 
• Þeir leggja áherslu á samvinnu. 
• Þeir standa fyrir öflugri símenntun starfsmanna sinna. 
• Þeir deila forystu. 
• Þeir leita skapandi lausna. 
• Þeir hafa virk tengsl við foreldra og samfélag sitt. 

(vitnað til í Sergiovanni, 2006, bls. 196–197) 

 

 Good og Brophy (2003) hafa gert sams konar samantekt. Umfjöllun Good og Brophy 

hefur það fram yfir þá ofangreindu að í henni er gerður greinarmunur á því sem kallað er 

árangursmælingar (e. outcome measures) og ferlimælingar (e. process measures). Í þeim 

fyrrnefndu er skólunum raðað eftir því hvernig þeim vegnar samanborið við aðra skóla þegar 

mælt er með opinberum og stöðluðum matstækjum en þær síðarnefndu innihalda mælingar á 

innra starfi skólans; stjórnun, skólamenningu, viðhorfi kennara og kennsluháttum. Good og 

Broophy benda á að þess konar mælingar séu samsettar úr mörgum þáttum og að baki þeirra 

liggi huglægt mat margra þátttakenda. Af skrifum þeirra má greina að þau vara við að þær séu 
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bornar saman við árangursmælingarnar. Þau velja að taka saman eftirtalda þætti skólastarfs 

sem eiga þátt í að laða fram og fóstra árangursríkt skólastarf: 

 

• Sterk fagleg stjórnun sem kemur því vel til skila til hvers er ætlast af þátttakendum 
starfseminnar. 

• Öruggur og jákvæður skólabragur. 
• Jákvætt viðhorf kennara til nemenda sem endurspeglar væntingar kennara til nemenda. 
• Fagmennska í kennslu sem sýnir sig í að tíminn er nýttur til hins ýtrasta til þess eins að 

læra. 
• Reglulega er metið hvort markmið námsins hafi náðst. 
• Skilvirk samvinna heimilis og skóla. 
• Árangri nemenda jafnt innan skóla sem utan er haldið á lofti. 

(Good og Broophy, 2003, bls. 367) 

 

Ef þessar samantektir eru skoðaðar gaumgæfilega sést að jákvæð viðhorf og fagmennska 

einkenna þær báðar; það er að segja jákvæð viðhorf fullorðna fólksins til nemenda og 

starfsins sem á að fara fram innan skólans og fagmennska stjórnenda og kennara jafnt við 

framkvæmd og skipulagningu náms og kennslu sem og í samskiptum við alla sem taka þátt í 

skólastarfinu.  

 Á ofangreindum lista má vera ljóst að fagmennskan þurfi að einkennast af samráði og 

samvinnu þeirra sem að skólastarfinu koma. Hargreaves (2003) hefur ritað um einkenni 

kennslumenningarinnar. Hann hefur komið auga á að kennarastarfið beri sams konar einkenni 

og störf einyrkja; kennarinn starfar oftast í einrúmi með nemendum sínum en skynjar samt 

sem áður bæði kröfuna og þörfina fyrir samvinnu og hefur áhuga á að iðka hana.  

 Í rannsókn Trausta Þorsteinssonar (2002) á fagmennsku grunnskólakennara á 

Norðurlandi eystra kom fram að starf kennara bera einkenni samvirkrar fagmennsku. Í þeirri 

fagmennsku er kennarinn meðvitaður um að árangur skólastarfsins byggist á samvinnu bæði 

innan skólans og utan hans. Guðbjörg Halldórsdóttir (2006) komst að svipuðum niðurstöðum 

þegar hún kannaði viðhorf grunnskólakennara í Reykjavík til samvinnu við samkennara. Í 

þeirri rannsókn kom í ljós að kennarar telja gildi samvinnu vera mikið fyrir nemendur þrátt 

fyrir að þeir verji ekki miklu af tíma sínum til samvinnu og virðist ekki hafa áhuga á að auka 

þann tíma í framtíðinni. 

  Að mati Hargreaves (2003) stangast einkenni einyrkjastarfsins í kennslumenningunni 

á við kröfur samfélagsins um aukna samvinnu þeirra sem að skólastarfinu koma. Sömu 

einkenni geta verið skólaþróun í takti við nýja tíma til trafala og þar með dregið úr hæfni 

skólans til að nýta möguleika sína til að skila starfinu á árangursríkan hátt. Hargreaves (2003) 

flokkar kennslumenningu í fimm gerðir eftir ríkjandi einkennum innan hvers afbrigðis.  
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 Sú fyrsta einkennist af einstaklingshyggju og einangrun (e. fragmentet individualism) 

þar sem hver og einn starfar út af fyrir sig og gætir þess að breytingar og áhrif utan frá hafi 

sem minnst áhrif á starfið. Hann segir að önnur gerðin einkennist af aðgreiningarhyggju (e. 

balkanization). Þar hafa myndast hópar sem telja sig eiga sameiginlega hagsmuni sem þeir 

þurfi að verja. Hver hópur um sig sér ekki ástæðu til að styðja aðra hópa né sér ávinning í að 

sameinast öðrum hópum í verki. Hverjum hópi þykir mikilvægara að verja það sem sameinar 

hann innbyrðis. Þriðja gerð menningar Hargreaves er það sem hann kallar menningu samráðs 

(e. collaborative culture). Þá hefur tekist að mynda einn hóp úr þeim sem starfa við skólann. Í 

hópnum deila meðlimir hans með sér starfinu; þeir treysta hver öðrum og sækja stuðning í 

eigin raðir. Hópnum hefur tekist að sameinast um daglegt starf og löngun til að þróa það 

áfram. Á þessari lýsingu sést að hópurinn starfar sem samhent fjölskylda en Hargreaves 

bendir á að slíkir hópar geti verið viðkvæmir fyrir því að þar kvikni veldi ráðandi leiðtoga 

sem setji svip sinn á allt starf sem hefur í för með sér að einsleitni einkennir hópinn og starf 

hans.  

 Þvinguð samvinna (e. contrived collegiality) einkennir fjórðu gerðina. Í þeirri gerð 

hefur samvinnu verið krafist í starfi hópanna. Þörfin fyrir samvinnuna og afurð hennar eru 

skilgreind af formlegum stjórnendum skólans. Að mati Hargreaves elur samvinna af þessu 

tagi af sér starfshætti þar sem einstaklingarnir líkja hver eftir öðrum og hún getur líka dregið 

úr starfsánægju og frumkvæði til nýbreytni og þróunar.  

 Fimmtu gerð kennslumenningar Hargreaves kallar hann hreyfanlegu mósaíkina (e. the 

moving mosaic). Í þeirri kennslumenningu er að finna virðingu fyrir fjölbreytileikanum og 

viðurkenningu á sérþekkingu og framlagi hvers og eins til starfsins. Í skólanum er því 

kjörlendi fyrir marga hópa með mismunandi verkefni og markmið. Tengsl milli hópanna og 

einstaklinganna innan þeirra eru af þeim sökum óskýr og hafa þess vegna möguleika á að 

skarast. Það gefur tækifæri til sveigjanleika sem er hægt að virkja í starfinu þegar á þarf að 

halda. Hreyfanleiki hópanna og sveigjanleikinn, sem hann myndar, gera menninguna 

berskjaldaða fyrir nýjungum og jafnvel innbyrðis deilum og baráttu. En þar sem grunnur 

menningarinnar hvílir á gagnkvæmri virðingu ætti hópurinn geta ráðið við umræður til að 

leysa úr ágreiningi. Það er mat Hargreaves að kennslumenning hreyfanlegrar mósaíkur fóstri 

þá fjölhæfni sem þarf til að mæta fjölbreyttu samfélagi nútímans.  

 Í umfjöllun um árangursríka skóla og skólamenningu sem hina duldu námskrá skólans 

bendir Jerald (2006) á að skólamenningin þurfi að innihalda meira en agastjórnun og öryggi; 

hún þurfi einnig að innihalda jákvæð gildi og framtíðarsýn á frammistöðu bæði nemenda og 

starfsfólks ásamt því að hafa sterka forystu.  
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 Í rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2006) kemur fram að þessi umfjöllun á sér 

stoð í íslenskum veruleika. Í rannsókninni skoðaði hún hvort tengsl væru milli árangurs skóla 

og aukinnar fagmennsku hans í gegnum lærdómssamfélag kennara. Þar kemur fram að ef 

skólastarfið hverfist um það, umfram annað, hvernig bæta megi árangur nemenda og að til 

þess sé nýtt skoðun og ígrundun ásamt samvinnu þeirra sem að starfinu koma sé hægt að bæta 

árangur skólastarfsins. 

 Hay hópurinn (Hobby, 2006) rannsakaði á hvaða þáttum starfsfólk 134 skóla 

forgangsraðaði í skólastarfi þar sem leitað var svara við því hvort munur væri á gildum og 

hugmyndum sem ríktu í skólum sem teljast skila starfi sínu á árangursríkan hátt og þeirra sem 

talið er að skili starfi sínu lakar. Efst í forgangsröðun starfsfólksins voru vöktun og mælingar 

á árangri. Ekki skipti máli hvort starfsfólkið vann við skóla sem töldust árangursríkir eða við 

skóla sem ekki töldust árangursríkir. Þó að þátttakendur hafi verið sammála um fyrsta 

forgangsatriðið þá greindi hópanna á þegar neðar kom á listann. Starfsfólk árangursríku 

skólanna valdi gildi og viðmið sem hverfðust um kröfuna um lærdóm innan 

skólasamfélagsins. Hins vegar raðaði starfsfólk skólanna sem þykja ekki skila árangursríku 

starfi, gildum og viðmiðum sem endurspegluðu hlýju, væntumþykju og umburðarlyndi 

ofarlega á forgangslista sinn. 

 Fyrsta forgangsatriði þessara beggja hópa er einnig að finna í framtíðarsýn Félags 

grunnskólakennara, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands (Hrönn 

Pétursdóttir, 2007) og nýjum grunnskólalögum (nr. 91/2008) þar sem vöktun á árangri, 

gæðastjórnun og markviss forysta eru meðal lykilatriða og viðmiða. Bæði í 

grunnskólalögunum og framtíðarsýninni er samvinna einnig meðal lykilatriða; samvinna 

innan skóla og samvinna skólans við foreldra og nærsamfélag.  

2.5. Skólastjórinn og mótun skólamenningar 
Schein (1983; 2004) segir menningu stofnana og áhrifamátt stjórnenda vera mismunandi eftir 

aldri stofnananna. Hann bendir á að menning þeirra eigi sér þrjár uppsprettur. Í fyrsta lagi 

spretti hún frá hugmyndum, gildum og áætlunum stofnenda stofnananna, í öðru lagi frá 

lærdómnum sem hópurinn, sem kemur að starfsemi stofnunarinnar, hefur öðlast í gegnum 

sameiginlega reynslu sína. Þriðju uppsprettuna segir hann svo vera straumana sem berast með 

nýjum einstaklingum og stjórnendum. Eftir því sem kemur fram í skrifum Schein (2004) þá 

gætir áhrifamáttar stjórnenda á menningu stofnunarinnar mest á fyrstu árum hennar. Hann 

segir það vera vegna þess að oftast sé það stofnandinn sem fái hugmyndina að meginverkefni 

stofnunarinnar og það sé hann sem velji fyrirkomulagið við lausn verkefnisins ásamt því að 

vera sá sem hefur aðstöðu til að velja einstaklingana sem eiga að vinna við verkefnið. 
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 Ef skilgreining Schein á stofnanamenningu og sú kenning hans að stjórnendur hafi 

mest áhrif á menningu stofnunarinnar á fyrstu árum hennar má greina að upphaf 

stofnunarinnar er tími sköpunar og mótunar. Þá er starfshópurinn að læra á komandi verkefni 

og að tileinka sér verklag ásamt því að tengsl myndast innan hópsins til að geta tekist á við 

starfsemi stofnunarinnar til framtíðar. Stjórnandinn hefur þá betra tækifæri en ella til að hafa 

áhrif á lærdóm, tileinkun og tengslamyndun hópsins. 

 Ætla má að menning skóla sé þeim jafn mikilvæg og fyrirtækjunum sem Schein nefnir 

í skrifum sínum (2004). Í menningunni er að finna tækifærin og kraftinn sem skóli getur nýtt 

til að ná markmiðum sínum og einnig eru þar hindranirnar sem standa í vegi fyrir því að 

stofnunin annaðhvort skili starfi sínu á árangursríkan hátt eða breyti því til batnaðar (Deal & 

Peterson, 1999; Peterson, 2002; Schein, 1983; 2004; Sergiovanni, 2006; Stoll, 1998;). Ætla 

má að lykillinn að farsælu starfi hvers skóla liggi í skólamenningunni og viðhorfunum sem 

hún byggist á. 

 Verkefni skólastarfsins er að búa nemendur undir framtíð sem nú á tímum er óljósari 

en þegar samfélagið einkenndist af kyrrstöðu og fyrirsjáanleika bændasamfélagsins. Því er 

haldið fram að viðhorf og viðmið skólasamfélagsins hafi ekki haldist í hendur við öra þróun 

nýrra tíma (Hargraeves, 2003; Sergiovanni, 2006) og af þeim sökum getur skólamenningin 

staðið í vegi fyrir að skólastarf eflist í takti við nýja tíma. 

 Markviss forysta, gæðastjórnun og samráð eru hugtök sem einkenna stjórnunarhætti 

nútímans (Bolman og Deal, 1991; Chirichello, 2004; Sergiovanni, 2006;Yukl, 2002). Nýjustu 

og nærtækustu dæmin í skólastarfi hér á landi, sem kalla á þessa stjórnunarhætti, er að finna í 

nýjum lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og greinargerðinni sem fylgdi frumvarpinu (Ný 

menntastefna - frumvarp um grunnskóla, 2007). Dæmin má einnig finna í Sameiginlegri 

framtíðarsýn fyrir grunnskólastarfið 2007–2020 sem unnin var í samstarfi Félags 

grunnskólakennara, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands (Hrönn 

Pétursdóttir, 2007).  

 Í greinargerð frumvarps nýrra grunnskólalaga kemur fram að frumvarpið miði meðal 

annars að því að styrkja sjálfstæði skóla og að skólastjóra er falið skýrara stjórnunarhlutverk 

og meira svigrúm en áður til að móta og hafa áhrif á áherslur skóla (Ný menntastefna - 

frumvarp um grunnskóla, 2007). 

 Í framtíðarsýn Félags grunnskólakennara, Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Skólastjórafélags Íslands er að finna markmið, viðmið og mælikvarða um árangur starfsins 

(Hrönn Pétursdóttir, 2007). Þó að með henni fylgi ekki mælitækin, sem mæla eiga árangur 
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skólastarfsins, hafa þessir þrír hagsmunaaðilar skólastarfs komið sér saman um markmið til 

næstu tólf ára og varðað leiðina að markmiðunum með árangursviðmiðum og mælikvörðum. 

 Almennt er viðurkennt að stjórnendur hafi áhrif á stofnunina sem þeir stjórna. Í 

umfjöllun sinni um þetta efni gera Bolman og Deal (1991) greinarmun á stjórnun (e. 

management) og forystu (e. leadership). Stjórnun er formleg stýring stofnunarinnar en forystu 

skilgreinir Yukl (2002, bls. 7) sem félagslegt ferli þar sem einstaklingur í hópi eða stofnun 

hefur áhrif á túlkun innri og ytri atburða, val á markmiðum, skipulag starfsins, hæfni 

samstarfsmanna, samskipti, sameiginleg viðhorf og hvatningu. Þessi atriði hafa þau áhrif að 

starfsmenn treysta leiðtoganum og gefa honum þar með umboð til að leiða hópinn og fylgja 

honum (e. followership). 

 Til að geta hvatt starfsmenn sína þurfa skólastjórnendur að geta „lesið“ skólann og 

menningu hans (Deal & Peterson, 1990, 1999; Schein 2004) og einnig að vera færir um að 

ganga til liðs við starfsmenn sína (Chirichello, 2004; Sergiovanni, 2006). Þegar stjórnendur 

hafa kynnst á hvaða hátt sagan eða fortíðin hefur mótað gildi, venjur, viðhorf og sýn ríkjandi 

skólamenningar hafa þeir möguleika á að hafa áhrif á stofnanamenningu framtíðarinnar. Deal 

og Peterson (1999) halda því jafnframt fram að þessi hluti skólastjórnunarinnar sé sá 

mikilvægasti. Fullan (2001) tekur í sama streng og bætir við að þeir skólastjórar sem nái að 

ráða við flóknar og síbreytilegar aðstæður megni að innleiða og festa í sessi varanlegar 

breytingar til batnaðar fyrir skólastarfið í heild. 

 Schein tekur undir ofangreind sjónarmið og gengur skrefinu lengra því hann segir 

forystu og stofnanamenningu vera tvær hliðar á sama peningi (2004, bls. 10). Hann segir að 

þegar stjórnandi lætur sig mótun stofnanamenningar varða þá sé þá umhyggju að finna í 

forystunni en ekki í stjórnuninni (2004, bls. 223): „Stjórnendur hefja mótunarferli 

menningarinnar og einnig þurfa þeir að stýra því ferli ásamt því að þurfa stundum að breyta 

ríkjandi menningu.“ 

 Ljóst má vera að stjórnun og forysta eru starfsemi stofnana jafn mikilvægar og einnig 

að þær þurfa að vera í ákveðnu jafnvægi til að sem bestur árangur náist. Margs konar 

kenningar eru til um hvers konar stjórnun og forystu stjórnendur beita og af eðlilegum 

ástæðum fjalla margar þeirra um hvers konar forysta er líklegust til að skila bestum árangri 

við rekstur stofnunarinnar eða fyrirtækisins. 

2.5.1. Leiðtoginn og forystuaflið 
Pitcher (1999) flokkar stjórnendur í þrjá flokka sem hún nefnir listamenn (e. artists), 

handverksmenn (e. craftsmen) og reglumenn (e. technocrats). Í hverjum flokki eru ákveðnir 

eiginleikar meira áberandi en í hinum flokkunum. Listamennirnir eru stjórnendur búnir 
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eftirfarandi kostum: Þeir eru hlýir í viðmóti, göfuglyndir, skemmtilegir, mannúðlegir og með 

frjótt ímyndunarafl. Listamennirnir eru ánægjulega óútreiknanlegir, ásamt því að vera 

hugsjónamenn án fordóma sem eiga bæði auðvelt með að hvetja samstarfsmenn sína og að 

sýna frumkvæði samtímis því að vera djarfir og skemmtilegir. Handverksmennirnir eru hins 

vegar rólegir og jarðbundnir stjórnendur. Þeir láta verkin tala, þekkja fag sitt vel og kunna til 

verka. Þeir krefjast mikils af samstarfsmönnum sínum en vita jafnframt að mistökin eru til að 

læra af þeim og að úr slíkum aðstæðum spretta oft skapandi lausnir.  

 Andstæða þessara tveggja flokka eru síðan þeir er fylla flokk reglumannanna. Þeim fer 

vel að fara eftir verkferlum og áætlunum. Þeir eiga auðvelt með að skilgreina verkefni og 

koma þeim fyrir í áætlunum og regluverkum. Skilgreiningar þeirra og áætlanir eru þó oftast 

án þess að þeir geri ráð fyrir að verkefnin séu unnin í umhverfi með mörgum 

ófyrirsjáanlegum og mannlegum þáttum. Vegna þessa hættir þeim til að lenda í útistöðum við 

umhverfi sitt.  

 Þegar flokkun Pitcher (1999) er skoðuð í samhengi við stjórnun og forystu (Bolman 

og Deal, 1991; Sergiovanni, 2006; Yukl, 2002) er hægt að álykta sem svo að þeir sem bera 

einkenni listamanna og handverksmanna eigi auðveldara en reglumennirnir með að tileinka 

sér stjórnunarhættina sem nútíminn krefst af stjórnendum. Hafa þarf í huga að flokkunin, sem 

hér um ræðir, birtist sjaldan í sinni tærustu mynd.  

 Sergiovanni (2006, bls. 128–133) gerir forystuafl leiðtoga að umtalsefni. Í umfjöllun 

sinni gengur hann út frá því að skólastjórnandinn sæki forystuafl sitt í fimm meginuppsprettur 

(e. forces). Hver uppspretta um sig býr yfir mismunandi eiginleikum og getur 

skólastjórnandinn sótt í hverja þeirra sem hann þarf eftir því hvaða viðfangsefni hann og 

skólinn fást við hverju sinni. Hver uppspretta fyrir sig hefur aðeins eitt afl; tæknilegt, 

mannlegt, menntunarlegt, táknrænt eða menningarlegt.  

Stjórnandinn sækir afl í þá tæknilegu þegar hann býr til áætlanir og annars konar 

verkefni sem krefjast þess að þau séu sett í stjórnskipulegt samhengi. Í þeirri mannlegu er 

aflið sem stjórnandinn notar þegar hann virkjar mannauðinn í skólasamfélaginu. Í 

menntunarlegu uppsprettunni er hægt að segja að fagvitund og þekking skólastjórnandans á 

námi og kennslu sé að finna. Hið táknræna forystuafl er virkjað þegar skólastjórnandinn getur 

sett daglegar athafnir á táknrænan hátt í stærra samhengi. Það þýðir að meðvitað er hann til 

fyrirmyndar og sýnir það á táknrænan hátt með framferði sínu. Í síðustu uppsprettunni er 

menningarlega forystuaflið sem í er sótt þegar stjórnandinn skilgreinir og viðheldur sérstöðu 

skólans og menningu hans. Í daglegu starfi sækir skólastjórnandinn í uppspretturnar á 
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mismunandi vegu og ekki aðeins til einnar þeirra í einu heldur virkjar hann þær í samspili 

hverjar við aðra eftir því hver viðfangsefni hans eru.  

 Ef litið er til uppsprettu aflbrunnanna og tengsla þeirra við stjórnunarhætti nútímans er 

nærtækast að skoða það sem nefnt hefur verið náðarvald (e. charismatic authority), hefðavald 

(e. traditional authority) og lögmætt vald (e. legal authority) (Hoy og Miskel, 2005, bls. 204–

205). Hefðarvald er vald sem gengur í erfðir; dæmi um það getur verið þegar nemendur hlýða 

kennurum sínum vegna þess að foreldrar þeirra hafa gert það áður. Lögmætt vald er það vald 

sem lög og reglur setja starfinu. Það tilheyrir ekki stjórnandanum en fylgir starfinu sem hann 

gegnir. Náðarvald er sagt bundið við persónuleika þess sem býr yfir þess konar valdi. Þeir 

sem sækja vald í uppsprettu náðarvaldsins sýna starfsmönnum sínum traust og virðingu bæði í 

orði og athöfnum. Oft á tíðum er rætt um náðarvald eins og því fylgi meðfæddir eiginleikar 

leiðtogans en ekki að það sé geta sem hann hefur áunnið sér með öflun þekkingar og reynslu. 

 Í nýlegum umfjöllunum um forystu (Barbuto og Burbach, 2006; Sergiovanni, 2006) er 

sjónum beint að því hvers konar hegðun starfsmenn og leiðtoginn sýna þegar náðarvald er 

ráðandi afl. Þar er sagt frá því að ef stjórnanda tekst að vekja samhljóm með sér og 

starfsmönnum með því að sýna þeim og starfi þeirra áhuga og traust ásamt því að sinna 

starfinu af einurð og eldmóði muni starfsemin skila árangri. 

 Pitcher (1999) bendir á að mörg einkennanna sem hún fjallar um eru 

persónuleikaeinkenni sem hafa styrkst og þróast frá bernsku og ekki sé auðvelt að breyta þeim 

með kennslu eða þjálfun. Ef litið er yfir einkennin í flokkun Pitcher og þessa fullyrðingu 

hennar má greina að hér virðast vera á ferðinni þættir úr kenningum Daniel Goleman um 

tilfinningagreind. Goleman (2000, 2004) skilgreinir tilfinningasnilld sem hæfileikann til að 

geta haft stjórn á eigin tilfinningum í erfiðum aðstæðum og að geta við sömu aðstæður haft 

áhrif til betri vegar á neikvæðar tilfinningar annarra. Til að geta það verður góð félagsfærni að 

vera til staðar. Sá er býr yfir þessum kostum þekkir sjálfan sig vel og veit fyrir hvað hann 

stendur. Hann hefur jákvæða og raunhæfa sjálfsmynd og hæfileikann til að hvetja sjálfan sig. 

Hann skilur sjónarmið umhverfisins og getur nýtt sér það til góðra verka. Hann veit og skilur 

að allt sem hann segir og gerir hefur áhrif á umhverfi hans og þá sem þar eru.  

 Erla Kristjánsdóttir (2003) tekur í sama streng og Pitcher þegar hún segir að 

tilfinningahæfni megi rekja til þess sem einstaklingar læra snemma á ævinni. Nám á 

tilfinningasvæðum fer fram annars staðar í heilanum og á annan hátt en vitsmunanám. Hún 

líkir tilfinninganámi við líkamlega þjálfun sem krefst endurtekinna æfinga. Tilfinninganám 

tengist hugsunarhætti, viðmiðum og gildum sem öll tengjast sjálfsvitund þess er nemur. Af 
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þeim sökum er oft erfiðara að kveikja áhuga á tilfinninganámi en vitsmunanámi. Sá skortur á 

áhuga verður oft á tíðum það sem vinnur gegn breytingum sem eiga að leiða til batnaðar.  

Til að vinna gegn þessu leggur Pitcher (1999) til að þjálfun stjórnenda hafi það 

markmið að vekja þá til vitundar um að hver starfsemi þurfi á öllum þremur flokkum 

stjórnenda að halda til að góður árangur náist í starfi. Þegar sú vitund er vakin verður breyting 

á viðhorfum stjórnenda til hinna flokkanna og þeir hafa jafnframt lært að þekkja betur eigin 

styrkleika innan stofnunar. 

 Petzko (2008) leggur til að nám og þjálfun skólastjórnenda verði skoðað ýtarlega með 

hliðsjón af reynslu nýliða í skólastjórnun. Tillögur sínar byggir hún á rannsókn sem hún gerði 

meðal skólastjórnenda sem nýlega höfðu hafið störf. Þeir voru spurðir hversu vel undirbúnir 

þeim þótti þeir vera til að leysa mismunandi verkefni skólastjórnenda. Í tillögum sínum leggur 

Petzko mesta áherslu á að farið verði yfir nám skólastjórnenda með það fyrir augum að kanna 

hversu vel það sinnir þjálfun þeirra í samvinnu og samskiptum við þátttakendur skólastarfs, 

lausn ágreiningsmála, stjórnun og innleiðingu og mati á þróunarstarfi. Petzko ræðir að þótt 

styrkja þurfi þessa þætti í námi skólastjórnenda þá megi ekki slaka á núverandi áherslum. En 

þátttakendur í rannsókninni sögðu að þær áherslur hefðu gefið þeim aukna hæfni til að halda á 

lofti sýn skólanna til að skapa árangursríkt skólastarf og til viðbótar þjálfuðu núverandi 

áherslur þá í færni til að nýta sér mismunandi stjórnunarhætti eftir verkefnum og aðstæðum 

hverju sinni (e. situational leadership). 

 Avolio (2007) tekur undir mikilvægi þessara þátta þegar hann vekur máls á því að 

rannsóknir og þróun kenninga um forystu ætti í framtíðinni að setja í samhengi við það 

umhverfi þar sem forystuaflið verður til. Hann segir að þróun kenninga og rannsóknir á 

forystu séu komin á það stig að tími sé kominn til að skoða náið gagnkvæm tengsl þeirra sem 

veita forystu og fylgjenda þeirra. Avolio leggur til að í þeim rannsóknum skuli sjónum beint 

að samhengi þeirra tengsla við aðstæður hverju sinni.  

 Að ofangreindu samanlögðu má sjá að stjórnanda, sem tekst að vekja áhuga 

þátttakenda skólastarfs á því að bæta starfið á einhvern hátt og að fylkja þeim um sýn og 

markmið starfsins, hefur að öllum líkindum nýtt sér tilfinninga- og samskiptagreind sína og 

þar með sýnt að hann býr yfir góðri félagsfærni. Ljóst má vera að til mikils er að vinna ef 

tekst að koma af stað breytingaferli sem felur í sér að starfsmenn vinna sem ein liðsheild og 

deila með sér forystu í starfinu. 

2.5.2. Forysta byggð á umbreytingu 
Stjórnunarkenningar, sem kallast nýjar stjórnunarkenningar, eiga það sammerkt að einkennast 

af gildum mannúðar, samvinnu og samheldni. Burns (1979) segir valdhafa búa yfir afli sem 
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þeir geta nýtt til að ná eigin markmiðum, markmiðum samstarfsmanna sinna og 

stofnunarinnar eða þeirra samtaka sem þeir veita forystu. Hverju þeir áorka og hvaða 

markmiðum þeir ná er undir því komið hvernig þeir nota vald sitt. Burns gerir greinarmun á 

stjórnun og forystu eftir því hvernig stjórnendur nýta valdið. Ásetningur stjórnandans skiptir 

sköpum í þeim efnum. Um forystu er að ræða þegar stjórnendum tekst að hvetja starfsmenn til 

fylgis við markmið sem standa fyrir gildi sem ríma við langanir, væntingar og þarfir bæði 

starfsmanna og stjórnenda. Burns segir snilldina í forystunni liggja í tileinkun stjórnandans á 

sameiginlegum gildum forystumanns, fylgismanna hans og málstaðarins. Tileinkunin felst í 

því hvernig forystumanni tekst að endurspegla sameiginleg gildi sín og fylgismanna sinna í 

eigin framkomu. Uppskeran verður gagnkvæmt traust stjórnanda og starfsmanna, samstaða 

þeirra og vilji til að leggja mikið af kröftum sínum til að bæta og efla starfsemina. Við þær 

aðstæður skapast kjörlendi forystu sem byggir á framsækni og umbreytingu (e. 

transformational leadership). 

 Til að skerpa á einkennum þeirrar forystu ber Burns hana saman við forystu byggða á 

skiptum (e. transactional leadership). Hún tilheyrir hefðbundnum stjórnunarkenningum. Sú 

forysta einkennist af eins konar viðskiptasambandi stjórnanda og starfsmanna þar sem fram 

fara skipti á vinnuframlagi og umbun fyrir unnin verk. Af þessu má vera ljóst að forysta af 

þessu tagi er ekki líkleg til að skila nema naumlega því sem samið hefur verið um að 

starfsmenn skuli inna af hendi.   

 Að mati Sergiovanni (2006) henta hefðbundnar stjórnunarkenningar ekki vel í 

stjórnun skóla nema upp að vissu marki, vegna þess að þeir eru flóknar stofnanir sem þurfa að 

uppfylla mörg mismunandi markmið samtímis og innri tengsl þeirra sem koma að 

starfseminni eru bæði flókin og lausbundin. Til viðbótar nefnir hann að vinna við slíkar 

aðstæður krefst þess að þeir sem koma að starfseminni þurfi að gefa meira af sjálfum sér en í 

starfsemi einfaldra stofnana. Sergiovanni segir að í flóknum stofnunum grundvallist vinnan 

oft á tíðum á innri hvatningu, hugsjónum og fagvitund. 

 Leithwood (Leithwood og Poplin, 1992) er meðal þeirra sem hafa rannsakað forystu 

sem byggist á umbreytingu í skólum. Þar kemur fram að skólastjórar, sem teljast veita forystu 

byggða á umbreytingu, leggja í fyrsta lagi áherslu á skólamenningu sem byggir á samstarfi og 

að styrkja fagmennsku starfsfólks. Til að koma þeirri áherslu í framkvæmd fær starfsfólk 

tækifæri til að ræða saman, skipuleggja, kanna og gagnrýna starfshætti hvers annars. Viðmið 

samvinnunnar eru samábyrgð og viljinn til að bæta starfið. Þessi viðmið eru starfsfólki 

hvatning til að læra hvert af öðru. Þessu til viðbótar tekur starfsfólk þátt í að móta markmið 

skólans og áætlanir hans til að ná markmiðunum. Stjórnendur þessara skóla nýta einnig 
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formlegt stjórnskipulag skólans til að styðja við breytingarferli hans. Þeir dreifa ábyrgð og 

forystu ásamt því að miðla gildum og sýn skólastarfsins. Í öðru lagi er lögð áhersla á að hlúa 

að starfsþróun kennara með því að gefa þeim tækifæri til að eiga hlutdeild í þróun skólans og í 

þriðja lagi fá kennarar aðstoð við að leysa vandamál sem þeir þurfa að fást við. Leithwood 

komst að því að stjórnendur þessara skóla fengu starfsfólk til að nálgast verkefni sín á 

snjallari veg fremur en að leggja harðar að sér við lausn þeirra.  

 Nýlega rannsakaði Leithwood forystu með félögum sínum (Geijsel, Sleegers, 

Leithwood og Jantzi, 2003) í Hollandi og Kanada. Rannsóknin byggðist á fyrri rannsóknum 

og líkani Leithwoods sem miðast við áherslur stjórnenda sem hafa tamið sér forystu byggða á 

umbreytingu. Samkvæmt líkaninu eru áherslurnar þrjár; stjórnendurnir setja stefnuna (e. 

setting direction), styðja við starfsþróun starfsfólks (e. developing people) og 

endurskipuleggja stofnunina (e. redesigning the organization). Innan hverrar áherslu eru þrír 

þættir; mótun sýnar (e. vision building), hvatning til þroska (intellectual stimulation) og 

ígrundun (e. individualized consideration) (Geijsel o.fl., 2003, bls. 213–232). Til glöggvunar 

hefur líkan Leithwood verið sett upp í töflu hér fyrir neðan. 

 

Tafla 2. Áherslur stjórnunar sem byggist á umbreytingu 

 Áherslur í stjórnun 

 Setja stefnu 

 

Styðja starfsþróun 

 

Endurskipuleggja 

skipulagsheildina 

Mótun sýnar Mótun sýnar Mótun sýnar 

Hvatning til þroska  Hvatning til þroska Hvatning til þroska 

Þ
æ
tt
ir
 

Ígrundun Ígrundun Ígrundun 

(Byggt á Geijsel o.fl., 2003, bls. 213–232) 

 

Í rannsókninni var meðal annars kannað hve stóran hlut þessar áherslur umbreytandi forystu 

eiga í að vekja hollustu kennara við breytingastarfið (e. commitment to change) og hve mikið 

kennarar leggja aukalega á sig við framkvæmd starfsins (e. extra effort for change). Til að 

leita svara við þessum spurningum var skoðað hvort eftirfarandi atriði hefðu áhrif á hollustu 

kennaranna við breytingastarfið innan skólanna og þess sem þeir leggja aukalega til starfsins:  

Persónuleg markmið kennaranna (e. personal goals). 

Trú á eigin getu í starfi (e. capacity beliefs). 

Áhrif fyrri reynslu af gengi breytingastarfs (e. context beliefs). 

Áhrif tilfinningalegra viðbragða við breytingastarfi (e. emotional arousal process).  
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 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að jákvæð tengsl eru milli allra þriggja þátta 

forystunnar og þátttöku starfsmanna í ákvarðanatöku. Í kanadíska hluta rannsóknarinnar kom 

fram að þessi tengsl styrkjast ef persónuleg markmið kennaranna fara saman við mótun 

sýnarinnar. Aðeins hvatning til þroska hafði áhrif á þátttöku í verkefnum tengdum 

starfsþróun. Þessi tengsl þykja benda til þess að þættir forystu, sem byggist á umbreytingu, 

hafa áhrif á hollustu starfsmanna við breytingastarf og þess sem þeir leggja af mörkum til 

starfsins. Þar vegur þátttaka starfsmanna í ákvarðanatöku þyngst en ætla má að hún verði til 

við áherslur stjórnenda sem nýta forystu byggða á umbreytingu.  

 Að mati Leithwood og félaga (Geijsel o.fl, 2003) benda niðurstöður rannsóknarinnar 

til þess að vert er að gefa áhrifum forystu byggða á umbreytingu á einstaklingana, sem taka 

þátt í breytingastarfinu, meiri gaum en áður hefur verið gert í rannsóknum.  

  Barbuto og Burbach (2006) rannsökuðu hvort tilfinningagreind hefði jákvæð tengsl 

við forystu sem byggist á umbreytingu með því að skoða starfshætti áttatíu stjórnenda sem 

unnu hjá því opinbera. Rannsóknin leiddi í ljós að sterk jákvæð tengsl eru milli 

tilfinningagreindar og forystu sem byggist á umbreytingu. Sá þáttur tilfinningagreindarinnar, 

sem styrkir þess konar forystu best, er hæfileikinn til að setja sig í spor annarra.  

 Að geta sett sig í spor annarra er eitt af því sem kemur stjórnendum til góða þegar 

kemur að því að virkja og dreifa forystu innan stofnunar. Dreifing forystu er óhjákvæmilega 

einn angi forystuafls sem stofnanir og stjórnendur þeirra nýta til að auka og viðhalda 

árangursríku starfi.  

2.5.3. Dreifð forysta  
Samvinna og samráð eru lykilhugtök í skólastarfi nútímans. Nýjasta og skýrasta dæmið um 

það eru ný lög um grunnskóla (nr. 91/2008). Krafan, sem lögin gera um samvinnu og samráð 

bæði innan og utan skólasamfélagsins, ríma við nýjar stjórnunarkenningar sem gera ráð fyrir 

að stjórnendur, sem þær iðka, séu tilbúnir til að ganga til liðs við starfsmenn sína; verða bæði 

fylgjendur og forystumenn (Chircello, 2004; Sergiovanni, 2006; Yukl, 2002) og dreifa þar 

með forystu innan stofnunarinnar.  

 Bennet og fleiri (Bennet, Wise, Woods og Harvey, 2003) hafa tekið saman niðurstöður 

rannsókna á dreifðri forystu (e. distributed leadership). Þar kemur fram að varla er mögulegt 

að finna einn skilning, eina skýra skilgreiningu né heldur kenningu á dreifðri forystu. Í 

samantektinni eru talin upp helstu einkenni dreifðrar forystu miðað við þær rannsóknir sem 

Bennet og félagar skoðuðu.  

 Þar kemur fram að dreifð forysta er tvíþætt. Annars vegar er hún hrein verkaskipting 

innan valdapíramída og hins vegar forysta sem ekki er tengd einstaklingi heldur er hún afl 
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sem verður til þar sem hópur fólks nær samhljómi og vinnur saman að ákveðnu verkefni. 

Þegar dreifða forystan birtist sem slíkt afl er hún afurð virkni og samhljóms hópsins. Í skýrslu 

Bennet og félaga segir að þegar hópur nær að virkja þetta afl hafa einstaklingar innan hópsins 

náð að virkja bæði eigið frumkvæði og sérþekkingu betur en ef hver þeirra starfaði út af fyrir 

sig. Í skýrslunni er einnig sagt frá því að dreifð forysta gefur tækifæri til að ýta undir 

frumkvæði og sérþekkingu bæði hópa og einstaklinga innan starfsmannahóps. Það hefur í för 

með sér að mörk forystunnar eru opnari og sveigjanlegri en ella. Það eykur á fjölbreytni innan 

hópsins sem getur leitt starfið hverju sinni. Þetta þýðir að litið er svo á að sérhver geti við 

einhverjar aðstæður búið yfir færni og sérþekkingu til að hafa forystu um ákveðið starf eða 

verkefni. Bent er á að slík sýn á forystu geti varla orðið til nema í starfsmannahópnum ríki 

gagnkvæmt traust, stuðningur og hvatning. 

 Kveikjan að dreifðri forystu innan stofnunar getur samkvæmt samantekt Bennet og 

félaga (2003) komið úr þremur áttum. Hún getur í fyrsta lagi sprottið upp fyrir utan 

starfsemina. Dæmi um það eru lög, reglugerðir, verkefni eða tíðarandi sem hvetja til þess 

konar forystu og verða til þess að stjórnendur líta öðrum augum á forystuna en þeir hafa gert 

áður. Í öðru lagi getur innleiðing dreifðar forystu orðið til að frumkvæði formlegra stjórnenda 

stofnunarinnar og í þriðja lagi getur hún kviknað innan starfsmannahóps þegar hann 

annaðhvort leysir af hendi eitt ákveðið verkefni eða vegna þess að hópurinn hefur í gegnum 

tíðina tamið sér dreifða forystu í verki. 

 Sú skipulagsheild, sem nýtir sér dreifða forystu í starfi sínu og við lausn verkefna, 

hefur komið sér upp sveigjanleika í notkun forystuaflsins (Bennet o.fl., 2003; Harris, 2008). 

Það hefur ekki í för með sér að hefðbundin formgerð skipulagsheildarinnar hafi verið fjarlægð 

eða sé orðin óþörf. Þvert á móti er hægt að líta svo á að við þessar aðstæður vinni hefðbundin 

formgerð skipulagsheildarinnar og sú óhefðbundna saman. Það er þá verkefni formlegra 

stjórnenda að skapa aðstæður þar sem óformlegum stjórnendum og leiðtogum eru sköpuð 

tækifæri og stuðningur til að veita ákveðnum verkefnum forystu (Harris, 2008).  

 Spillane (2006) er einn þeirra sem hefur rannsakað og ritað um dreifða forystu. Hann 

tekur undir ofangreind sjónarmið og leggur jafnframt áherslu á gagnkvæmni samskiptanna 

milli stjórnenda og starfsmanna, forystumanna og þeirra sem þeim fylgja. Spillane segir að 

dreifð forysta sé best skilin þegar litið er á hana sem framkvæmd starfsins í heild og á hana 

beri að líta í samhengi við félagstengsl og aðstæður stofnananna hverju sinni. Í stuttu máli 

sagt skulu að mati Spillane (2006, bls. 4) þrjú lykilatriði höfð í huga við skoðun á dreifðri 

forystu: 

• Framkvæmd forystunnar er þungamiðjan við skoðunina. 



  

 31 

• Framkvæmd forystunnar verður til í samskiptum leiðtoganna og fylgjenda og 
aðstæðum þeirra. Um dreifða forysta er að ræða þegar allir þessir þættir vinna saman.  

• Dreifðu forystuna ber að skoða í samhengi við aðstæður hverju sinni og tengsl hennar 
við aðstæðurnar.  

 

Spillane bendir jafnframt á að til að dreifða forystan geti talist slík og borið sem mestan 

árangur er stjórnendum nauðsynlegt að vera kunnugir samspili margs konar forystuafls innan 

stofnananna og vera færir um að skipuleggja við hvaða aðstæður er hægt að virkja viðeigandi 

forystuafl. 

 Leithwood og félagar komast að svipaðri niðurstöðu (vitnað til í Harris, 2008). 

Rannsókn þeirra sýnir að ef dreifð forysta á að bera árangur þurfa stjórnendur að gæta þess að 

forystunni sé dreift til þeirra sem hafa sérþekkinguna og reynsluna sem þarf til að leiða starfið 

og einnig að dreifing forystunnar sé að einhverju marki skipulögð og stýrð. Takist það er 

líklegra en ella að dreifða forystan og verkefnið, sem starfsmenn leysa af hendi, hafi varanleg 

áhrif til batnaðar fyrir stofnunina. 

2.5.4. Sjálfbær forysta  
Í skólaumhverfi nútímans eru gerðar kröfur (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) um innra og 

ytra mat á starfi skóla. Matinu er meðal annars ætlað að stuðla að framförum og umbótum í 

skólastarfi. Í nýjum grunnskólalögum var skerpt á sjálfstæði sveitarfélaga og skólastjórnenda 

til að móta skólahald í takt við áherslur og möguleika þess umhverfis sem skólinn þjónar. 

Samhliða þessu sjálfstæði sveitarfélaganna og skólanna fylgir bæði rekstrarleg og fagleg 

ábyrgð þeirra á starfinu. Í greinargerð með nýjum lögum um grunnskóla (Ný menntastefna, 

2007) kemur fram að sveitarfélög nýti sér aukið eftirlit með gæðum skólastarfsins. Gert er ráð 

fyrir að það verði leið þeirra til fylgja eftir faglegri ábyrgð sinni. Í greinargerðinni kemur 

einnig fram að innra mat skólanna skuli vera hluti af starfsemi og starfsháttum skólanna og 

þeirra sem þar starfa. Bæði ytra eftirliti sveitarfélaganna og innra mati skólanna er ætlað að 

vera grunnur umbótastarfs skólanna.  

 Markmið grunnskólalaganna með umbótastarfi byggðu á sjálfsmati er í samræmi við 

skrif Fullan (2001). Hann segir að tæplega verði um varanlega breytingu til batnaðar ræða 

nema breytingastarfið sé fellt að aðstæðum hverju sinni, fléttað inn í það starf sem fyrir er og 

sé sífellt skoðað og rætt. Hann bendir á að breytingastarf taki langan tíma, allt frá fimm til tíu 

ára. Honum ber saman við Hargreaves og Fink (2006) í skrifum þeirra um sjálfbæra forystu 

(e. sustainable leadership). Þar vitna þeir til rannsóknar Collins og Porras á fyrirtækjum sem 

hefur í gegnum tíðina tekist að halda sjó og dafna. Þar kemur fram að þau einkennast meðal 

annars af því að umbótastarf er samofið langtímamarkmiðum þeirra og ýmsar tilraunir í 
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starfseminni eru nýttar til að læra af þeim. Einnig einkennist starfsemi þessara fyrirtækja af 

því að tilgangur er settur framar ágóða og farið er hægt í sakirnar í upphafi starfseminnar. Í 

stjórnun þessara fyrirtækja er hvorki treyst á einn leiðtoga, sem leiðir af hugsjón, né aðkeypta 

„stjörnuleiðtoga.“ Þess í stað byggja þessi fyrirtæki upp þá forystu sem hentar starfsemi 

þeirra. (Vitnað til í Hargreaves og Fink, 2006, bls. 5).  

 Á þessum einkennum og eigin rannsóknum byggja Hargreaves og Fink skilgreiningu 

sína á umbótastarfi og sjálfbærri forystu í skólastarfi:  

Ef forysta í skólastarfi á að teljast sjálfbær þarf hún að fela í sér umbótastarf sem þróar 
og viðheldur víðtækri þekkingu fyrir alla. Þekkingin þarf að vera varanleg og 
skaðlaus, geta náð útbreiðslu og verið til hagsbóta fyrir fleiri en þá sem yfir henni búa, 
jafnt í nútíð sem í framtíð. 

(Hargreaves og Fink, 2006, bls. 17). 

Til viðbótar þessari skilgreiningu byggir sjálfbær forysta á sjö meginreglum sem gera dýpt 

hennar, varanleika, útbreiðslu, sanngirni, fjölbreytileika, ráðdeild og verndun nánari skil 

(Hargreaves og Fink, 2006, bls. 18–20): 

 

1. Dýpt (e. depth): Sjálfbær forysta lætur sig innihald og notagildi þekkingarinnar 

varða. Í þessari meginreglu er lögð áhersla á að sjálfbær forysta í skólastarfi skuli 

varðveita, hlífa og styðja við það sem í sjálfu sér er sjálfbært og auðgar líf fólks. Hér 

eiga Hargreaves og Fink við að þekkingarsköpun byggist á þeim siðrænu markmiðum 

að hún sé framar öllu víðtæk, fyrir alla og að allir geti haft af henni hag. Sjálfbær 

forysta er umfram annað forysta þekkingarsköpunar sem lætur sig varða hvað 

þekkingin inniheldur, hverjir hafi hag af henni og hvernig hún nýtist þeim.  

 

2. Varanleiki (e. length): Sjálfbær forysta er varanleg. Hún gerir ráð fyrir að leiðtogar 

séu ekki eilífir og að í forystuhlutverkinu felist sú áskorun að búa svo um hnútana að 

forysta og umbótastarf skólastarfsins sé yfir það hafin að vera bundin einstökum 

persónum eða hópum. 

 

3. Útbreiðsla (e. breadth): Sjálfbær forysta breiðist víða út. Hún bæði viðheldur og 

reiðir sig á forystu margra aðila; hún er dreifð forysta. Sjálfbær forysta reiknar með að 

nú þegar sé forystuaflið virkjað víða í skólakerfinu, allt frá skólastofunni til 

skólayfirvalda. Til viðbótar gerir sjálfbær forysta ráð fyrir að með vilja sé hægt að efla 

hana enn frekar. 
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4. Réttlæti (e. justice): Sjálfbær forysta nýtir starfsemi sína til að bæta umhverfi sitt 

fremur en að valda því skaða. Skólar, sem nýta sjálfbæra forystu, dafna ekki á kostnað 

annarra skóla í nágrenninu með því að hafa af þeim nemendur og kennara sem þykja 

framúrskarandi. Þvert á móti deilir sjálfbær forysta reynslu sinni og þekkingu með 

nágrönnum og nærsamfélagi. Sjálfbær forysta er ekki sjálfmiðuð; hún er félagslega 

þenkjandi.  

 

5. Fjölbreytileiki (e. diversity): Sjálfbær forysta heldur fjölbreytileikanum á lofti. 

Fjölbreytileikinn er eitt einkenna sterkra stofnana. Sjálfbær forysta hlúir að 

fjölbreytileikanum í stað þess að viðhalda einsleitni. Í framkvæmd sjálfbærrar forystu 

liggur skilningur á að ræktun fjölbreytileikans skili lærdómi og framþróun, bæði innan 

náms og kennslu. Í því augnamiði styður sjálfbær forysta við hvers konar samstarf 

meðal þeirra sem að starfinu koma.  

 

6. Ráðdeild (e. resourcefulness): Sjálfbær forysta er í stöðugri framþróun án þess að 

ganga á eigin mannauð eða önnur gæði. Sjálfbær forysta kemur snemma auga á 

forystuhæfileika og launar þá fyrr en seinna. Hún hugar vel að leiðtogum sínum og 

gætir þess að ganga ekki nærri þeim með óraunhæfum kröfum um nýbreytni og 

árangur á skömmum tíma. Sjálfbær forysta er forsjál og ráðdeildarsöm og sóar því 

hvorki fjármunum né mannauði.  

 

7. Verndun (e. conservation): Sjálfbær forysta lærir af fortíðinni með því að virða 

hana og að halda henni til haga. Á tímum örra breytinga missir sjálfbær forysta ekki 

sjónar á eigin langtímamarkmiðum. Flestar kenningar breytingastjórnunar einblína á 

framþróunina sjálfa án augljósra tengsla við fortíðina. En sjálfbær forysta viðheldur 

visku fortíðarinnar með því að virða hana og læra af henni. Þannig bætir hún við 

þróun og þekkingu til framtíðar. 

 

Meginreglur sjálfbærrar forystu spila saman og til að sjálfbæra forystan verði skólastarfi 

hagnýt er því varla hægt að velja eina þeirra og líta framhjá öðrum. 

 Af meginreglum sjálfbærrar forystu má greina að í grundvallaratriðum byggist hún á 

dreifðri forystu sem er meðvituð um innihald starfseminnar, framkvæmd og áhrif á 

þátttakendur og umhverfi. Hargraeves og Fink (2006) gera greinarmun á mismunandi 
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framkvæmd dreifðar forystu og leggja áherslu á að hver þeirra sé viðeigandi við ákveðnar 

aðstæður. Sjálfbærni hennar liggur í að vera nýtt þegar við á.  

 Að mati Hargreaves og Fink (2006) er dreifða forystu nú þegar og allvíða að finna í 

skólaumhverfi. Þeir líta svo á að afl hennar og þar af leiðandi áhrif séu mismikil. Þetta 

sjónarhorn þeirra greinir þá frá þeim (Geijsel o.fl., 2003; Sergiovanni 2006; Spillane 2006) 

sem fjalla um dreifða forystu á þann veg að annaðhvort sé hún nýtt í skólastarfinu eða ekki. 

 Hargreaves og Fink (2006, bls. 113) flokka dreifðu forystuna og áhrif hennar í sjö stig 

og setja fram á myndrænan hátt í hitamæli.  

 

 

Mynd 2. Hitamælir dreifðrar forystu 
 

Á myndinni sést að kvikasilfur hitamælisins hreyfist til að sýna mismunandi þróun og 

birtingarmyndir dreifðrar forystu. Neðst á mælinum sést formlegi hluti hennar eins og nefndir, 

ráð og formleg hlutverk. Um miðjan hitamælinn sést hvernig forystan hefur áhrif á samskipti 

og tengsl innan þess hóps sem um ræðir. Forystan nær að dreifast og styrkjast um leið og 

tengsl hópsins styrkjast. Efst í hitamælinum hefur forystan náð að þroskast sem stýrandi afl 

við framkvæmd starfsins.  

 Af þessu má greina að dreifð forysta getur tekið á sig margar myndir og hver þeirra 

nýtist við mismunandi aðstæður. Hlutverk formlegra stjórnenda er að þekkja kosti þeirra og 

galla, einkenni þeirra og virkni til að þeir nýtist starfinu til framdráttar.  

 Rannsóknir Hargreaves og Fink (2006) benda til þess að upprennandi og einbeitt 

dreifð forysta kvikni auðveldar en ella í nýstofnuðum skólum og einnig í skólum sem hafa 

tamið sér nýbreytni og framþróun sem viðmið í starfinu. Forsendur þess eru meðal annars þær 
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að hópurinn er valinn inn í skólann og þar ríkir nýlegt samkomulag um áherslur og innihald 

skólastarfsins.  

 Hvert það skólastarf sem stefnir að því að verða lærdómssamfélag til framtíðar hlýtur 

því að byggjast á ígrundun áhrifa og innihalds þekkingarinnar ásamt meðvitaðri dreifingu 

forystu og ábyrgðar sem breiðir úr sér innan skólans og teygir sig út í umhverfi hans. 

2.6. Niðurlag 
Í þessum kafla hefur komið fram að margir þættir hafa áhrif á skólamenningu. Enn fremur 

hefur verið tíundað að árangursríkt skólastarf byggist á jákvæðum skólabrag þar sem lögð er 

áhersla á samvinnu og stuðning við þróun fagmennsku kennara.  

 Kjarnastarfsemi hvers skóla eru nám og kennsla þeirra sem þar starfa. Margir 

samverkandi þættir (Hargreaves og Fink, 2008; Hoy og Miskel, 2005; Schein, 2004) hafa 

áhrif á þá starfsemi. Meðal þeirra þátta eru starfsmenn skólanna; hvernig þeim hefur tekist að 

starfa saman og þroskast sem hópur. Til viðbótar má einnig nefna formlegar og óformlegar 

kröfur sem standa fyrir utan daglega starfsemi skólanna. Skólastjórum er ætlað að hafa 

faglega forystu í starfi skólans (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í því felst meðal annars að 

þeir hafa forystu um að innleiða nýjungar í skólastarfinu samhliða því að samræma þær 

starfinu og menningunni sem fyrir er í skólanum. Í þessum kafla hefur komið fram að 

rannsóknir sýna að þeir hafa mörg tækifæri og geta ólíkar leiðir til að hafa áhrif á sköpun 

hennar og þróun. Það er þess vegna mikilvægt að skólastjórinn sé meðvitaður um hvernig 

hann nýtir stjórnun sína og forystu. Hann þarf að vita hvaða leiðir hann getur farið og hvaða 

möguleika hver þeirra gefur hverju sinni svo að skólinn skili starfi sínu á sem 

árangursríkastan hátt.  
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3. Rannsóknaraðferð 
Í þessari rannsókn voru nýttar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Markmið þeirra er að mynda 

djúpan og heildstæðan skilning á margbreytileika þess samfélags sem er skoðað hverju sinni. 

Sú nálgun er talin vera góð leið til að átta sig á sjónarhorni þátttakenda og kynnast reynslu 

þeirra. Rannsakandi, sem notar eigindlegar rannsóknaraðferðir, leitast við að skoða og upplifa 

aðstæður viðmælanda sinna út frá sjónarhorni þeirra og reynslu (Flick, 2006; Punch, 1998; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

 Í þessari rannsókn voru áhrif skólastjóra á mótun skólamenningar í nýjum skólum 

könnuð og einnig á hvaða hátt þau birtast í daglegu starfi skólanna. Nýir skólar voru valdir 

vegna þess að þar má gera ráð fyrir að menningin sé ómótuð og því má ætla að þar megi 

greina ferli sem einkennast af lærdómi, lausnaleit og frumkvæði.  

 Við öflun gagna var líkan Schein (2004) af þremur þrepum menningar haft til 

hliðsjónar. Schein heldur því fram að til að rannsaka stofnanamenningu og áhrif stjórnenda á 

hana þurfi að kanna bæði huglæga og hlutbundna þætti. Í þessari rannsókn er í stuttu máli um 

að ræða hugmyndir skólastjóra og starfsfólks um skólastarf, orð þeirra um eigin hugmyndir, 

formgerð skólanna, skráningu hugmyndanna og að lokum framkvæmd þeirra. Gagnaöflun fór 

fram á þrjá vegu: með viðtölum við einstaklinga og hópa, vettvangsathugunum og 

gagnarýningu.  

 Fjölbreytt val á rannsóknaraðferðum gaf tækifæri til að nálgast viðfangsefni 

rannsóknarinnar á marga vegu og skoða það frá mismunandi sjónarhornum og var þeim 

nálgunum ætlað að styrkja skilning rannsakanda á efninu. Flick (2006, bls. 389–390) nefnir 

þetta þríþætta skoðun (e. data triangulation ) á viðfangsefninu og vitnar þar til Denzin. Hún 

felst í að afla gagna um tiltekið viðfangsefni úr ólíkum áttum. Það er talið auka 

trúverðugleika, dýpt og samkvæmni gagna.  

 Við rannsóknir á stofnanamenningu segir Schein (2004) að illmögulegt sé að komast 

að rótum stofnanamenningarinnar nema gerður sé skuldbindandi samningur á milli 

rannsakanda og þátttakenda. Skuldbindingin felst í því að rannsakandi fái sem gleggstar 

upplýsingar til að geta gert úr þeim umbótaáætlun sem þátttakendur skuldbinda sig til fylgja 

eftir að rannsókn er lokið. Í umbótaáætluninni og bættu starfi felst þá ávinningur þátttakenda. 

Umfang og tilgangur rannsóknarinnar sem hér um ræðir leyfir ekki skuldbindingu af því tagi 

sem Schein nefnir.  
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3.1. Þátttakendur  
Við val á þátttakendum var í upphafi leitað til Hagstofu Íslands til að fá yfirlit yfir skóla sem 

höfðu verið stofnaðir á árunum 2003–2008. Í samantekt frá Hagstofunni var ekki litið til skóla 

sem höfðu orðið til við sameiningu tveggja eða fleiri skóla sem fyrir sameiningu höfðu verið 

starfræktir um árabil. Í ljós kom að á þessu árabili höfðu verið stofnaðir tíu skólar. Ákveðið 

var að miða við að skólarnir væru á þriðja eða fjórða starfsári og að skólastjórarnir hefðu 

starfað við skólana frá upphafi. Aldur skólanna var valinn vegna þess að álitið var að þá hefði 

skólinn starfað nógu lengi til að starfsfólkið gæti litið um öxl og skoðað upphaf starfstímans í 

samhengi við núverandi starf án þess þó að upphafið hefði gleymst. Sex skólar uppfylltu þessi 

skilyrði. Haft var samband við skólastjóra fjögurra þessara skóla og miðað við að þeir væru 

hver í sínu sveitarfélaginu. Þrír þeirra féllust á að taka þátt í rannsókninni.  

 Í hverjum skóla voru tekin einstaklingsviðtöl við skólastjóra hans, tvo kennara og einn 

starfsmann sem ekki sinnir kennslu. Að auki var tekið eitt hópviðtal í hverjum skóla. Í 

hópnum voru bæði kennarar og aðrir starfsmenn skólans.  

3.2. Viðtöl 
Í viðtalshluta rannsóknarinnar voru bæði tekin einstaklingsviðtöl og rýnihópaviðtöl. Í upphafi 

voru tekin einstaklingsviðtöl við skólastjóra og starfsmenn skólanna. Markmið viðtalanna var 

að kanna hvaða reynslu viðmælendur höfðu af mótun skólamenningarinnar í viðkomandi 

skólum. Kannað var á hvaða hátt skólastjórar telja sig hafa áhrif á mótunarferli 

menningarinnar. Samhliða því var skoðað hvort og hversu meðvitaðir skólastjórarnir eru um 

eigin frumkvæði og áhrif á skólamenninguna. Í einstaklingsviðtölum við kennara og starfsfólk 

var reynt að fá mynd af því hvort og hvernig skólastjórinn hefur áhrif á mótun 

skólamenningarinnar og einnig hvernig starfsfólkið telur eigin áhrif vera á þá mótun. Í öllum 

viðtölunum var stuðst við spurningaramma (fylgiskjöl 1 og 2) og einnig gefið tækifæri til að 

leyfa viðmælendum að hafa áhrif á framvindu viðtalsins. Í öllum viðtölunum var þess þó gætt 

að komið væri inn á viðfangsefni spurningarammans. Einstaklingsviðtölin tóku á bilinu 40 til 

90 mínútur. Skólastjórar völdu viðmælendur en fengu fyrirmæli um að velja einn starfsmann, 

sem ekki sinnir kennslu, og tvo kennara. Þess skyldi gætt að sem flestir viðmælendur hefðu 

starfað frá stofnun skólans og að kennararnir kenndu ekki sama aldurshópi nemenda. 

 Viðfangsefni rannsóknarinnar og framkvæmd hennar gefur tilefni til að ætla að um 

frásagnarviðtöl (e. narrative interview) hafi verið að ræða. Í þeim viðtölum eru viðmælendur 

beðnir um að segja frá eigin reynslu af viðfangsefni rannsóknarinnar. Hlutverk rannsakanda er 

að hvetja viðmælendur til frásagnar og að skoða frásagnirnar í ljósi aðstæðna þátttakenda 

þegar viðtalið fer fram (Flick 2006, bls. 173).  



  

 38 

 Í hverjum skóla var tekið eitt rýnihópaviðtal (e. focus groups). Rýnihópar eru ein 

tegund hópviðtala innan eigindlegra rannsóknaraðferða. Tilgangur rýnihópa er að fá fram 

mismunandi viðhorf og reynslu þeirra sem taka þátt í viðtalinu. Kostir rýnihópanna eru 

aðallega þeir að hægt er að safna saman miklum upplýsingum á skömmum tíma en ókostirnir 

eru að í þá veljast ef til vill aðeins þeir sem geta komið vel fyrir sig orði og því getur verið að 

óframfærnir veljist ekki í slíka hópa þrátt fyrir að sjónarmið þeirra séu allt eins mikilvæg og 

annarra (Sóley S. Bender 2003, bls. 85–101). 

 Rýnihópaviðtöl þessarar rannsóknar voru tekin nokkru eftir fyrstu heimsókn í skólana 

og lokið var við að taka einstaklingsviðtölin. Í hverjum hópi voru fimm þátttakendur sem 

skólastjóri valdi með þeim fyrirmælum að hópurinn væri skipaður fjórum til fimm kennurum 

og einum starfsmanni sem ekki sinnti kennslu. Umræðugrundvöllur hópanna var 

frumúrvinnsla einstaklingsviðtalanna og fyrstu heimsóknar í skólana (fylgiskjal 3). Markmið 

rýnihópaviðtalanna var að fá fram fleiri sjónarhorn á rannsóknarefnið og að bera 

frumúrvinnslu gagnanna undir þátttakendur starfsins í hverjum skóla.  

 Í öllum viðtölunum voru könnuð bæði annað og þriðja þrep menningarinnar í líkani 

Schein (2004). Í þriðja þrepinu eru grunnhugmyndir þeirra sem móta menninguna en í öðru 

þrepi eru sameiginlegar grunnhugmyndir þeirra. Viðtölin voru hljóðrituð og síðan skráð 

orðrétt.  

3.2. Vettvangsathuganir 
Markmið vettvangsathugunarinnar var að kanna á hvaða hátt áhrif skólastjóranna birtast í 

skólastarfinu. Einnig var markmiðið að kanna birtingarmyndir menningarinnar en samkvæmt 

líkani Schein (2004) er sá hluti hennar sýnilegastur. 

 Á vettvangi var rannsakandi áhorfandi án þátttöku (e. visitor) (Flick, 2006). Bogdan 

og Biklen (2003) segja að sá sem stundar vettvangsathugun sé einhvers staðar mitt á milli 

þess að vera hulinn bak við spegil, sem sést öðrum megin í gegnum, og þess að vera 

fullkominn þátttakandi. Einnig er þar bent á að hver athugandi þurfi að finna aðferð sem henti 

honum persónulega, rannsóknarspurningunni og efninu. 

 Hver skóli var heimsóttur tvisvar sinnum. Í fyrri heimsókninni voru tekin 

einstaklingsviðtöl, skriflegum gögnum safnað og skólinn skoðaður undir leiðsögn skólastjóra 

eða umsjónarmanns skólans. Þær heimsóknir tóku á bilinu fjórar til sex klukkustundir.  

 Í seinni heimsókninni voru gerðar vettvangsathuganir. Þá var þess gætt að rannsakandi 

væri kominn í skólann áður en skólastarf hófst svo hann gæti verið vitni að því þegar líf færist 

yfir byggingarnar að morgni dags. Eftir að skólastarf byrjaði var farið í stofur eða inn á 

heimasvæði námshópa á öllum aldursstigum nemenda. Einnig var farið út með nemendum í 



  

 39 

frímínútum, þeim fylgt eftir í hádegishléi og síðan var fylgst með lífinu á kennarastofum 

skólanna. Á meðan á athugunum stóð var spjallað við nemendur og starfsfólk um skólastarfið 

og annað sem þótti skipta máli hverju sinni. Þessar athuganir tóku sex til átta klukkustundir í 

hverjum skóla.  

 Rannsakandi gerðist einnig skuggi skólastjóra. Mismunandi var hve lengi sú athugun 

varði. Það fór eftir dagskipan skólastjóranna þegar athugunin fór fram. Þessi hluti 

athugunarinnar varði frá 30 mínútum í stystu athuguninni og í tvær klukkustundir í þeirri 

lengstu. 

 Á meðan á athugunum stóð voru skráðar niður athugasemdir og stikkorð um það sem 

fyrir augu bar. Strax eftir að athugunum lauk voru þær skráðar nákvæmlega í samfellt mál í 

tölvu. Einnig voru teknar ljósmyndir af byggingum, leiksvæðum, verkum nemenda og öðru 

sem einkenndi hvern skóla fyrir sig. 

3.3. Gagnarýning  
Gagnarýningunni í þessari rannsókn var ætlað að gefa mynd af öllum þrepum menningarinnar 

í líkani Schein (2004). Í skráðum gögnum skólastarfsins má finna grunnhugmyndir og gildi 

þess jafnhliða því sem líta má á gögnin sem eina af birtingarmyndum menningarinnar. Skólar 

jafnt sem aðrar stofnanir nýta margs konar gögn til að sýna hvernig þeir haga starfi sínu og 

hvert þeir vilja stefna með starfinu.  

 Í rannsókninni voru námskrár skólanna skoðaðar, heimasíður, fréttabréf og formlegar 

kynningar skólastjóranna áður en skólahald hófst. Til viðbótar þessum gögnum voru skoðaðar 

sjálfsmatsskýrslur og ársskýrslur skólanna, handbækur starfsfólks og þróunaráætlanir þeirra 

skóla sem það áttu í fórum sínum. 

3.4. Kostir og gallar aðferðanna 
Helsti kostur aðferðanna, sem valdar voru til að svara rannsóknarspurningunum, eru aðallega 

fjölbreytni þeirra. Fjölbreytnin gaf tækifæri til að kynnast hverjum skóla og skólastjóra, sem 

tóku þátt í rannsókninni, frá mismunandi sjónarhornum. Fjölbreytnin gaf einnig kost á því að 

bera niðurstöður grunnúrvinnslu einstaklingsviðtalanna og fyrstu heimsóknar í skólana undir 

kennara og starfsfólk í rýnihópi. Í seinni heimsókninni var hægt að kanna betur og spyrja 

nánar út í atriði sem virtust óljós eftir fyrri heimsóknina og einstaklingsviðtölin.  

 Galli aðferðanna er helst að hvorki var rætt við nemendur né foreldra. Báðir hóparnir 

eru þátttakendur í daglegu starfi skólans og sjónarhorn þeirra á skólamenninguna og áhrif 

skólastjórans á hana því mikilvægt. Reynt var að draga úr áhrifum þessa galla með því að 

skoða sjálfsmats- og ársskýrslur skólanna. Þær eru að einhverju leyti byggðar á könnunum 
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sem gerðar hafa verið meðal nemenda og foreldra en umfang þessa rannsóknarverkefnis 

rúmaði ekki viðtöl við þessa hópa.  

 Skólamenning er víðfeðmt viðfangsefni og því er í mörg horn að líta. Af þeim sökum 

getur það talist ókostur að í þessu tilfelli er rannsakandi aðeins einn. Í þessu sambandi má 

benda á að fjölbreytilegar aðferðir draga að nokkru leyti úr þessum ókosti. 

3.5. Úrvinnsla gagna 
Unnið var úr viðtölunum með því að flokka þau eftir þemum. Við flokkunina var stuðst við 

þriggja þrepa líkan Schein (2004) á stofnanamenningu. Fyrst voru flokkuð saman gögn sem 

sýndu efsta þrepið, birtingarmyndir menningarinnar. Síðan voru gögnin sem sýndu 

sameiginlegar hugmyndir og gildi flokkuð saman og að lokum þau sem gáfu til kynna 

grunnhugmyndir hópsins. Til viðbótar var spurningarammi viðtalanna (fylgiskjöl 1–2) hafður 

til hliðsjónar í fyrstu flokkuninni. Við frekari úrvinnslu voru tekin saman þemu sem komu 

fram hjá viðmælendum. Á meðan á úrvinnslu stóð var reynt að sjá mynstur og samhengi þess 

sem birtist í gögnunum. Þessa sér stað í kaflaskiptingu niðurstöðukafla ritgerðarinnar.  

 Sú leið var valin að flokka gögnin í svipuð þemu í hverjum skóla og síðan flokkað frá 

það sem greindi hvern skóla frá hinum. Með því móti var hægt að finna sameiginleg einkenni 

skólanna og einnig sérkenni hvers þeirra. Skrifleg gögn skólanna og ljósmyndir voru nýtt til 

að byggja undir eða bæta við það sem fram kom í viðtölunum. 

 Öll gögn og úrvinnsla hvers skóla voru skráð og sett í tölvu í forritinu Mind Manager. 

Hver skóli átti þá eitt skjal í því forriti. Skjalið innihélt allt sem viðkom gagnasöfnuninni og 

úrvinnslu gagnanna. Þessi aðferð auðveldaði rannsakanda á fyrstu stigum úrvinnslunnar að 

hafa yfirsýn yfir gögnin, flokkun þeirra og eigin athugasemdir. Þegar kom að skrifum og 

endanlegri úrvinnslu var stuðst við þessi skjöl. Eftir að niðurstöðukafli þessarar ritgerðar hafði 

verið skrifaður fékk hver skólastjóri tækifæri til að lesa yfir kaflann sem tilheyrði honum og 

skólanum sem hann stýrði. Enginn þeirra gerði verulegar athugasemdir við innihald né 

framsetningu á niðurstöðum.  

 Ef úrvinnsla gagnanna er borin saman við skrif Flick (2006) um lyklun og flokkun 

gagna má greina að bæði var notast við opna lyklun (e. open coding) og lyklun eftir þemum (e. 

thematic coding). Þessar aðferðir voru ýmist notaðar samhliða eða hvor í sínu lagi.  

3.6. Trúverðugleiki rannsóknar 
Eins og áður hefur komið fram var gagna aflað á þrjá vegu; með viðtölum, 

vettvangsathugunum og rýni í rituð gögn. Silverman (2005, bls. 112) bendir á að 

vettvangsathuganir séu undirstöðuatriði til að öðlast skilning á menningu hópa og að skrifleg 
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gögn hópanna nýtast til að skilja hvernig hóparnir lýsa athöfnum sínum í orðum. Upplýsingar 

um reynslu einstaklinganna í hópnum fær rannsakandi svo með því að taka við þá viðtöl. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar varðaði áhrif einstaklinga og annarra þátta á mótun 

skólamenningar í nýjum skólum. Þess vegna voru valdar fleiri en ein aðferð við öflun gagna.  

 Silverman (2005, bls. 122) áréttar að rannsakendur ættu að gaumgæfa val 

rannsóknaraðferða og varar við ofnotkun þess að blanda saman mörgum rannsóknaraðferðum. 

Að mati Silverman er ástæða til að nýta fleiri en eina rannsóknaraðferð ef val aðferðanna 

miðast við ákveðið fræðilegt líkan, sjónarhorn eða tilgátu. Denzin (vitnað til í Flick 2006, bls. 

389) nefnir þetta margprófun kenningar (e. theory triangulation). Í þessari rannsókn miðaðist 

öflun gagna við líkan Schein (2004) á stofnanamenningu. 

 Fjölbreytni aðferðanna var einnig ætlað að styðja við og byggja undir flokkun, 

mynstur og samhengi gagnanna í úrvinnsluferli þeirra. Við lokafrágang á niðurstöðum lásu 

skólastjórarnir, sem tóku þátt í rannsókninni, yfir þann kafla sem varðaði þá og skólann sem 

þeir stjórnuðu.  

3.7. Nærvera rannsakanda 

Við framkvæmd eigindlegra rannsókna er rannsakandi óhjákvæmilega viðstaddur í öllu 

rannsóknarferlinu, allt frá því að hann velur sér viðfangsefni, safnar gögnum og þar til hann 

vinnur úr þeim og birtir niðurstöður. Til að draga sem mest úr eigin áhrifum á rannsóknina 

þarf rannsakandi að vera meðvitaðar um eigin nærveru í rannsókninni, vinna hana á 

heiðarlegan máta, vera trúr viðmælendum sínum og gögnum rannsóknarinnar. 

 Þátttakendum var heitið nafnleynd og trúnaði. Nöfn þeirra og skólanna koma ekki 

fram í niðurstöðum rannsóknarinnar og í skrifum var leitast við að koma niðurstöðum þannig 

fyrir að ekki væri auðvelt að rekja upplýsingar til þátttakenda.  

 Í þessari rannsókn var þess gætt að viðhorf rannsakanda til þess sem fyrir augu bar 

hefðu sem minnst áhrif við sjálfa rannsóknina og úrvinnslu gagnanna. Rannsakandi þekkti 

þátttakendur rannsóknarinnar ekki persónulega og hafði aldrei áður heimsótt skólana sem um 

ræðir. Við greiningu gagnanna voru lykilþemu viðtalanna og annarra gagna látin ráða för og í 

framsetningu á niðurstöðum var þess gætt að þátttakendur hefðu orðið og rannsakandi hélt sig 

að mestu til hlés.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er það helsta sem kom fram í gögnunum er lýtur að áhrifum skólastjóra á 

mótun skólamenningar í nýjum skólum. Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla þar sem í hverjum 

þeirra er gerð grein fyrir hverjum skóla. Kaflaskipting undirkaflanna tekur mið af 

rannsóknarspurningum verkefnisins og þeim þemum sem komu fram í viðtölunum.  

 Til að halda trúnað við þátttakendur í rannsókninni eru hvorki skólarnir né 

viðmælendur nefndir sínum réttu nöfnum í kaflanum. Skólarnir heita hér Klettaskóli, 

Tindaskóli og Hnjúkaskóli. Viðmælendur eru nefndir eftir starfsheitum sínum og í tilvitnunum 

í viðtöl og vettvangsnótur rannsakanda hefur hver skólastjóri fengið einkennisstafi. 

Skólastjóri Klettaskóla hefur einkennisstafina SkK, skólastjóri Tindaskóla SkT og skólastjóri 

Hnjúkaskóla stafina SkH. Til að aðgreina þátttakendur í rýnihópaviðtölum hefur hver 

þátttakandi fengið númer og upphafsstaf úr nafni eigin skóla.  

4.1. Klettaskóli 
Í Klettaskóla stunda tæplega 300 nemendur nám í 1.–9. bekk og þar starfa um það bil 40 

starfsmenn bæði við kennslu og önnur störf. Skólinn er enn í byggingu og meðal þess sem er 

eftir að taka í notkun er aðstaða til íþróttakennslu. Á heimasíðu skólans kemur fram að þegar 

skólinn verður fullbúinn er gert ráð fyrir að þar verði 500 nemendur. 

4.1.1. Umhverfi og aðbúnaður 
Klettaskóli er í hverfi sem er í uppbyggingu. Lóð skólans er nokkuð stór og liggur að 

náttúruperlu í sveitarfélaginu. Þrátt fyrir að skólinn sé enn í byggingu virðist lóðin, sem fylgir 

byggingunni sem þegar hefur verið tekin í notkun, vera fullbúin. Þar eru þegar komin 

leiktæki, sparkvöllur og körfuboltavöllur. Ekki hefur verið hróflað við hluta lóðarinnar og er 

þar enn dálítið holt þar sem nemendur virðast hafa komið sér fyrir með spýtur, kaðla, 

einangrunarplast og annað sem til fellur á byggingarsvæðum og hægt er að nota til leikja. 

 Aðalinngangur skólans liggur að bílaplaninu og sést inngangurinn vel þegar komið er 

að skólanum. Skólinn er á tveimur hæðum og á göngum er gert ráð fyrir að hægt sé að setjast 

niður, bæði við hringborð og í gluggasyllur við enda ganganna. Af göngum skólans er hægt 

að ganga beint inn á bókasafn og inn í list- og verkgreinastofurnar. Einnig er gengið beint af 

göngunum inn á svæði þar sem eru heimastofur námshópa. Innangengt er milli samliggjandi 

kennslustofa. Allar virðast stofurnar vel búnar bókum, kennslugögnum, húsgögnum og öðrum 

tækjum.  
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 Á veggjum á göngum skólans hefur verið komið fyrir listaverkum eftir nemendur en 

inni á göngunum, sem liggja að heimastofum námshópa og í heimastofum, er meira af 

veggspjöldum með verkefnum nemenda.  

 Skrifstofur stjórnenda, ritara skólans, fundaherbergi og kennarastofa eru á efri hæð 

skólahússins. Á kennarastofunni er aðstaða til að matast og halda fundi. Þar er einnig sófasett 

þar sem hægt er að tylla sér, skoða nýjustu námsbækur og gögn og spjalla saman. 

4.1.2. Stefna og sýn 
Við undirbúning að stofnun Klettaskóla kom fram sú hugmynd að skólinn legði áherslu á 

náttúrufræði og útikennslu. Kveikja þessarar hugmyndar er staðsetning skólans sem hentar vel 

til útikennslu og skólastjóri ráðinn með tilliti til þess. Á heimasíðu skólans kemur fram að til 

viðbótar leggi hann áherslu á umhverfismennt og stærðfræði. Þar kemur einnig fram að gildi 

skólanámskrár séu byggð á virðingu, vináttu, samvinnu og skapandi starfi. Í kynningu, sem 

skólastjóri hélt fyrir foreldra og nemendur áður en starf skólans hófst, segir að markmið 

skólanámskrár séu  

� að skapa hvetjandi lærdómsumhverfi 
� áhersla á starfið í námshópunum 
� fjölbreyttir kennsluhættir 
� einstaklingsmiðað nám 
� hópvinna (samvinnunám) 
� skýr námsmarkmið 

� að byggja á sterkum hliðum nemenda 
� vinna eftir fjölgreindarkenningu 

Gardners 
� samþætting bóklegs og verklegs 

náms  
� samvinna allra í skólasamfélaginu. 

  

 Til viðbótar ofangreindu leggur skólinn áherslu á að raungreinakennslu sé vel sinnt, að 

enska sé kennd í öllum árgöngum, að verk- og listgreinar séu kenndar í lotum í smiðjum og að 

kennararnir, sem kenna námshópunum, starfi sem teymi og að lögð sé rækt við samvinnu 

þeirra. 

 Skólinn hefur valið samkennslu árganga sem leið til einstaklingsmiðunar náms. Þó 

hafa íslenska og stærðfræði verið kenndar í árgöngum. Kennararnir í hverju teymi skipta á 

milli sín að kenna þessar greinar en umsjónarkennarar hvers námshóps hafa kennt aðrar 

bóklegar greinar. Lögð er áhersla á fjölbreytta kennsluhætti og í gögnum skólans er 

söguaðferðin sérstaklega nefnd og tekið fram að hún byggist á samvinnu, leitarnámi og 

skapandi vinnu nemenda. Samkennsla árganga hefur ekki verið í þremur elstu árgöngum 

skólans.  

 Frá upphafi hefur skólinn lagt áherslu á að sjálfsmat hans sé tengt þróun starfsins og 

að með öflugu upplýsingastreymi sé lögð rækt við samstarf heimilis og skóla. 
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4.1.3. Stjórnskipulag 
Á þriðja starfsári skólans starfa við stjórnun skólans skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og tveir 

deildarstjórar verkefna. Annar þeirra er deildarstjóri náttúrufræði- og stærðfræðikennslu og 

hinn er deildarstjóri list- og verkgreina og enskukennslu yngstu barnanna. Þessi nýting 

stjórnunarkvóta skólans er hugmynd skólastjóra til að fylgja eftir áherslum í stefnu skólans og 

að styðja kennara í framkvæmd hennar.  

 Skólastjóri nefnir að aðstoðarskólastjóri hafi ákveðin verkefni á sinni könnu; 

skólanámskrána, námsmatið, sjálfsmat skólans, umsjón með tæknimennt og heimasíðu 

skólans en að öðru leyti vinni stjórnendur saman að því að leysa verkefnin sem upp koma 

hverju sinni.  

 Til viðbótar formlegum stjórnendum segist skólastjóri líta svo á að kennarateymin séu 

hluti af stjórnun skólans. Í stjórnuninni felst að teymunum er gefið frelsi og sjálfstæði til að 

finna út hvernig þau geta framkvæmt stefnu skólans og síðan skipt með sér verkum í samræmi 

við það. Hann segir:  

Við leggjum mikla áherslu á kennarateymin; við lítum í raun og veru á það sem hluta 
af stjórnunarferlinu. Við viljum sjá kennarana sjálfa svolítið finna út mannauðinn í 
sínu teymi og setja niður fyrir sér hvernig er best fyrir okkur að vinna? Hvernig náum 
við bestum árangri í samstarfi okkar? Og hvernig líður okkur best í vinnu okkar? 

 

 Í Klettaskóla virðast stjórnskipulag og verkaskipting skýr en einnig er gefið rými fyrir 

sveigjanleika og samvinnu enda segist skólastjóri leggja ríka áherslu á umræður og samvinnu 

kennara: „Við höfum mjög sterka sýn á að það sé ekki einangrun í gangi, að það sé virk 

samvinna og fagleg ígrundun hjá kennurum í samræðunni, bæði inni á kennarafundum og inni 

í teymum“. 

4.1.4. Skólamenning  
Í þessum kafla verður greint frá því helsta sem einkennir menningu Klettaskóla. 

Umfjölluninni er skipt í tvennt. Annars vegar er fjallað um starfsanda og líðan og hins vegar 

um daglega starfsemi. Sá fyrri byggist að mestu á lýsingum starfsfólks á starfsanda skólans og 

sá seinni á vettvangsathugunum, skriflegum gögnum og viðtölum við starfsfólk. 

 

     Starfsandi og líðan 

Skólastjóri segir stjórnendur hafa haft það að leiðarljósi að skapa umhverfi þar sem öllum 

líður vel og að í daglegu starfi leggi þeir áherslu á að kennarar finni að stjórnendur séu opnir 

fyrir athugasemdum og hugmyndum allra ásamt því að vera viljugir til að greiða úr því sem 

upp kemur í daglegu starfi:  
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Kannski höfum við stjórnendur talað um og alveg verið meðvitaðir um hvaða 
menningu við vildum sjá dafna og var í raun og veru eitt af okkar leiðarljósum að við 
vildum sjá skóla þar sem að nemendum og starfsfólki liði vel [...] að fólkinu finnst 
gott að það finnur að við erum tilbúin til að setjast niður og ræða og taka á hlutunum 
af því að við virkilega viljum að bragurinn sé þannig að kennurum og starfsfólki líður 
vel. 

Og einn kennarinn bætir við: „Manni líður rosa vel í vinnunni, finnst það gaman, tíminn hefur 

aldrei verið eins fljótur að líða eins og þegar ég byrjaði að vinna hérna.“ 

 Skólastjóri segir að starfsmannafélag skólans standi fyrir ýmsum uppákomum og 

einnig hafi stjórnendur skipulagt samkomur eins og óvissuferð fyrir jól, vorferð og máltíð á 

veitingahúsi áður en skólahaldi lýkur á vorin. Þegar vettvangsathugunin fór fram stóð yfir 

hreyfiátak starfsmanna. Því fylgdi skráning á margs konar hreyfingu starfsmanna á 

veggspjöld sem héngu á veggjum kennarastofunnar. Starfsmannahópnum hafði verið skipt í 

nokkra hópa sem söfnuðu stigum fyrir hreyfingu sína utan skólatíma. Skipulagning 

hreyfiátaksins var í höndum starfsmannafélagsins. Átakið sjálft og skráningin vöktu fjörugar 

umræður og glaðværð á kennarastofunni.  

 Kennarar segjast hafa sótt um störf sín vegna þess að þeim fannst spennandi að fá 

tækifæri til að starfa í skóla sem nýlega hefur verið komið á fót. Þeim finnst að við þær 

aðstæður ætti að vera auðveldara en í rótgrónum skóla að gera nýjar áherslur í skólastarfi að 

veruleika. Kennari á sínu öðru starfsári segir:  

Þá getur maður nýtt miklu meira það sem maður var að læra, nú er maður búinn að 
vera að læra svo mikið um óhefðbundnar kennsluaðferðir, svo er náttúrulega opinn 
skóli líka, þetta er náttúrulega að hluta til einstaklingsmiðað nám. Ég vissi að það var í 
þessu, maður var bara nýbúinn í þessu námi, nýbúinn að læra um þetta, í staðinn fyrir 
að fara í skóla sem að væri rosalega hefðbundinn og maður fengi kannski ekkert 
svigrúm, til að gera það sem mann langaði til að gera. 

 

Og einn þeirra starfar nú í þriðja skiptið í nýstofnuðum skóla:  

Þetta er þriðji nýi skólinn sem ég er í og það er svolítið skemmtilegt, mér finnst 
reyndar gaman að taka þátt í þessu uppbyggingarstarfi. 

 

Einn kennaranna segist einnig hafa sótt um starf við skólann vegna orðspors hans:  

Út af orðspori, ég var búin að heyra svo gott um hann, bæði af stjórnendum og svo af 
skólanum. Svo er þetta náttúrulega nýr skóli, mér fannst svolítið heillandi að fá að 
taka þátt í að byggja upp nýjan skóla. 

 

Kennarar segja að auðvelt sé að ræða saman um nýjungar í starfinu:  

Og við ræddum um þessa hluti, um útikennsluna og um náttúrufræðikennsluna og um 
þetta svona sveigjanlega skólastarf um að hafa blöndun um að hafa aldursblandaða 
bekki og að kennararnir hefðu svona svigrúm til að vinna eins og þeim byggi í brjósti. 
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 En þrátt fyrir jákvæðnina og að starfsemin er opin fyrir nýjungum þá virðist sem að 

innleiðing nýrra starfshátta gangi mishratt hjá kennurum:  

Mér finnst vera góður andi, mér finnst vera svona mismikið kapp í fólki af því við 
erum bara ólík, þannig að það eru skiptar skoðanir um þetta sem við erum að gera. Það 
eru ekki allir alveg sammála og fólk kannski vill gera en svo eru þessir sem eru 
sammála og vilja gera en framkvæma ekki, það er líka svoleiðis. En svona í heildina 
finnst mér andinn vera jákvæður og góður, svona léttur og þægilegur, ekkert þungt yfir 
og ekkert sem held ég liggi á fólki.  

 

Aðspurður um hvort allir taki þátt í innleiðingunni segir einn kennarinn:  

Flestir, enda er starfsfólkið líka misjafnt, mér finnst hópurinn eiginlega, við viljum 
gera þetta í sameiningu, þó að það sé alltaf erfitt að fá alla með sér þá eru svo, eins og 
við erum með útikennslu og erum að fara í námskeið með það og nú fara allir út og 
eru allir að reyna, það reyna allir þó það sé líka til að einhverjir eigi það til að mikla 
hlutina fyrir sér út af því að það er svo mikið sem á að vera að gera og er að gerast. Út 
af því að þetta er svo nýr skóli, við erum að móta svo margar stefnur, og ég veit, finn 
það alveg á mörgum.  

 

Starfsmaður segir að þó mikið sé að gera þá sé starfsandinn jákvæður:  

Allir eru að gera sitt besta og vera jákvæðir og að vinna úr hlutunum, ekki svona tuð 
og neikvæðni. 

 

 Af ofangreindu samanlögðu má greina að í skólanum ríkir opinn starfsandi sem 

einkennist af jákvæðni og gleði. Í tilvitnunum hér að ofan kemur fram umburðarlyndi 

gagnvart þeim sem vilja af einhverjum ástæðum tileinka sér starfshætti skólans hægar en 

viðmælendur myndu vilja. Umburðarlyndið virðist spretta upp frá viðurkenningu á því að 

starfsmenn eru misjafnir og því hve mikið sé um að vera í nýjum skólum; þar sé í mörg horn 

að líta og því ekki hægt að ætlast til þess af öllum að öll verkefni gangi jafn hratt og vel fyrir 

sig. En þrátt fyrir þetta hrósa viðmælendur starfsandanum og fólkinu sem starfar við skólann 

og nefna flestir að það vildu þeir taka með sér þyrftu þeir að flytja sig um set:  

Ég myndi bara vilja taka með mér þessa jákvæðni sem er í gangi hérna, ef það væri 
hægt að setja hana í poka þá myndi ég vilja taka hana með mér. 

 

 Og annar segir: „Og svo er það allt fólkið, taka bara alla kennarana með mér og 

stjórnendurna“. 

 

    Daglegt starf 

Allt viðmót skólans er vinsamlegt og ber með sér yfirvegun, rósemi og öryggi. Í 

sjálfsmatsskýrslu skólans fyrir fyrstu tvö starfsár hans kemur fram að meira en 90% foreldra 
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eru ánægð eða frekar ánægð með viðmót starfsmanna skólans. Þar munar litlu á því hvort um 

er að ræða umsjónarkennara, aðra kennara barna þeirra eða annað starfsfólk skólans. 

 Þegar vettvangsathugunin fór fram unnu nemendur að mismunandi verkefnum inni í 

kennslustofum og ræddu saman án þess að það truflaði vinnufrið skólastofunnar mikið. Þeir 

nemendur sem rætt var við voru öruggir og ánægðir. Nokkrir biðu rólegir frammi á gangi eftir 

því að fara í lestrarpróf og höfðu ofan af fyrir sér með því að rúlla litlum bolta á milli sín. 

Nemendur á leið úr tónmenntatíma gengu prúðir í röð á eftir kennara sínum til heimastofu. 

Einnig biðu nemendur í röð utandyra eftir rútunni sem ók þeim í íþróttatíma.  

 Í frímínútum dreifðust nemendur vel um skólalóðina og léku sér á fjölbreyttan hátt 

eins og skólalóðin gefur tækifæri til. Frímínútnagæslan og gæsla í rútum á leið í sund og 

íþróttir virtist ganga vel fyrir sig. Þeir sem sáu um gæsluna voru komnir út um svipað leyti og 

nemendur, ræddu við þá og starfsmenn í frímínútnagæslu dreifðust vel um skólalóðina.  

 Í óformlegum viðtölum við kennara í vettvangskönnuninni sögðu verk- og 

listgreinakennarar og kennarar bókgreina frá því á hvaða hátt þeir undirbyggju kennslu sína 

með einstaklingsmiðun í huga.  

 Bæði kennarar og annað starfsfólk sögðust hafa sjálfstæði til að útfæra starf sitt í 

samræmi við eigin hugmyndir. Starfsmaður sem ekki sinnir kennslu segir: 

Maður þarf náttúrulega að þróa svona vinnubrögð og svona alveg með sér sjálfur og 
mér finnst voða þægilegt því að ég ræð mér voða mikið sjálf, starfinu mínu, ... SkK 
hefur látið þetta meira svona bara í hendurnar á mér. 
 

Og kennari bætir við: 

Mér finnst ég hafa voðalega mikið val og mikið frelsi í minni kennslu; auðvitað þarf 
ég að fara eftir námskrá og allt það og mér finnst ég samt geta komið til 
[skólastjórans], mér finnst ég geta gert hlutina eins og ég vil niðri í bekk hjá mér. 

 

 Kennsluskipulag skólans gerir ráð fyrir því að kennarar vinni saman í teymum að 

skipulagningu og framkvæmd starfsins. Kennarar hrósa samstarfinu og virðast kennarar 

yngstu nemendanna geta skipt með sér verkum umræðulaust. Í vettvangskönnun kom fram að 

þegar einn kennarinn þurfti óvænt að bregða sér frá til að sinna nemanda sem var í uppnámi, 

gat kennari úr næsta kennslurými tekið við og séð um hópinn þar til kennarinn þeirra sneri til 

baka. Þar sem ekki er samkennsla árganga skipta kennarar einnig með sér verkum:  

Nú er ég ein með sjöunda bekkinn og ég er í teymi með sérkennaranum sem tekur 
íslenskuna með mér, við skiptum íslenska og stærðfræði í 7. bekk, [...] við erum bara 
hlið við hlið í stofu og höfum opið. Vinnum mikið saman í þessu tvennu sko. 

 

 Ef litið er til þess sem komið hefur fram í þessum kafla þá virðist daglegt starf 

Klettaskóla einkennist af sjálfstæði og öryggi starfsmanna og nemenda.  
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4.1.5. Tileinkun starfshátta  
Nokkrar af áherslum Klettaskóla þykja nýnæmi í skólastarfi hér á landi og segir skólastjóri að 

hann kynni þær fyrir umsækjendum þegar hann hitti þá í fyrsta skipti. Á fyrsta starfsári 

skólans lagði skólastjórinn áherslu á að starfsfólk hittist skömmu eftir að ráðningum lauk. Þá 

var haldinn starfsmannafundur þar sem allir fóru sameiginlega yfir áherslur skólans og síðan 

var þráðurinn tekinn aftur upp að hausti. Skólastjóranum finnst skipta miklu máli að allir viti 

frá upphafi um hvað starfsemin eigi að snúast:  

Ég fann það alveg að ef þú vilt skerpa einhverjar ákveðnar áherslur þá er svo 
mikilvægt að þú ráðir starfsfólkið inn í það umhverfi, það viti inn í hvaða umhverfi 
það er að ráða sig og það fannst mér skipta alveg sköpum í vinnuferlinu. 

 

 Á fyrstu starfsdögum skólans nýttu kennarar tímann til að kynnast og að skipuleggja 

starf vetrarins og miðuðu þá við áherslurnar sem áður höfðu verið kynntar. Einn kennarinn 

lýsir fyrstu dögunum á eftirfarandi hátt: 

Kennararnir bara að kynnast, svona mæla hvert annað. Og svo vorum við að setja 
saman stundatöflur, vorum þrjár saman í árgangi, vorum að ræða það hvernig við 
ætluðum að kenna og hvernig við ætluðum að skipta hópunum á milli okkar og 
hvernig við ætluðum að hafa það og svo náttúrulega að skrifa niður hvaða námsbækur 
við þyrftum á að halda, tíminn var bara fljótur að líða. 

 

 Yfir veturinn voru áherslurnar síðan ræddar á kennarafundum og í teymum sem sett 

voru á stofn í kringum einstök verkefni í starfi skólans. Kennarar í rýnihópi rifjuðu upp 

þennan tíma:  

K1: Mér fannst svolítið gaman fyrsta árið, þá vorum við svo mikið þátttakendur, 
maður fann það svo sterkt. 
K2 og K3: Já, muniði. 
K3: Já, í mótuninni, þá var maður bara, vá þetta er okkar, einhver svona stemmning 
sko. 

 

Skólastjóri segir að til að áherslurnar festist í sessi þá þurfi að minna starfsfólk á þær 

reglulega. Hann segir að endurmenntunarstefna skólans miðist við áherslur skólans og einnig 

hefur hann valið að setja verkefnisstjóra yfir einstök verkefni sem taka mið af áherslum 

skólans:  

Það er svona eitt af því sem ég ákveð strax að vinna þannig til þess að þessi gildi sem 
ég set fram í minni hugmyndafræði þau festist í sessi. Af því að ef að það á að gerast 
þá verður einhver að gera það, það er bara þannig. 

 

Einnig hefur sjálfsmat skólans verið nýtt til að halda umræðunni um starfshætti gangandi:  

Þó svo að maður leggi þennan ramma og þessa hugmyndafræði fyrir kennara þegar 
maður er að ráða þá og þú ert kannski að ráða kennara sem er búinn að kenna í 10 ár, 
svo kemur hann inn í hópinn, það þarf að halda áfram að minna á, því sumir vilja falla 
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aftur í sama farið og þess vegna höfum svolítið passað að hafa umræðuna í gangi yfir 
veturinn og við höfðum svokallað kaffihúsamat inni á kennarafundi þar sem við fórum 
yfir svona ákveðnar spurningar sem svona brenna á okkur. 

 

 Til viðbótar kaffihúsamatinu eru kennarateymin nýtt sem rýnihópur með 

skólastjórnendum þar sem farið er yfir hvernig einstakir þættir skólastarfsins ganga fyrir sig.  

 Kennarar segja að auðvelt sé að fá aðstoð innan starfshópsins þegar koma þarf 

áherslum skólastarfsins í framkvæmd. Þar nefna þeir óformlegar samræður kennara, umræður 

innan kennarateymis eða á kennarafundum, verkefnisstjórana og skólastjórnendur. Þegar 

umræðan berst að útikennslunni segir einn kennarinn: 

Eins og með útikennsluna bara, það finnst öllum þetta rosa flókin hugmynd að fara út 
og gera eitthvað úti, en svo þegar þau gera verkefnin þá koma þau inn og segja: ég skil 
ekkert af hverju ég gerði þetta ekki fyrr. En annars finnst mér allir voða hjálpfúsir.  

 

 Í stuttu máli er hægt að segja að tileinkun starfshátta í Klettaskóla hafi formlega verið 

komið þannig fyrir að þegar starfsmenn eru ráðnir við skólann fá þeir kynningu á áherslum 

hans. Áherslunum er síðan fylgt eftir með stuðningi við starfsmenn í formi umræðna og að 

þeir geta leitað til verkefnisstjóra eftir aðstoð og leiðbeiningum. 

4.1.6. Skólastjóri 
Skólastjóri Klettaskóla hefur starfað í skólum í rúmlega 20 ár, bæði sem kennari og 

stjórnandi. Hann hefur framhaldsnám í sérkennslu og stjórnun menntastofnana með áherslu á 

mat og þróunarstarf í skólum. Skólastjórinn segir að framhaldsnámið hafi kveikt áhuga hans á 

því að starfa í nýjum skóla: „Það kveikti náttúrulega hjá mér forvitni í þá veru að fá að byrja 

frá grunni að vinna með skóla.“  

 Skólastjórinn segir að undirbúningur að fyrstu skólasetningunni hafi einkennst af 

hagnýtum atriðum fremur en þeim sem sneru sérstaklega að framkvæmd á stefnu og sýn 

skólans:  

Þá var bara unnið að því að skrá börn í skólann og ráða starfsfólk og kaupa inn í húsið. 
Það var náttúrulega bara tómt hús; það þurfti að viða að bæði starfsfólki, nemendum 
og svo gögnum, bókum og húsgögnum og öðru slíku. 

 

 Hann segir að í umsóknarferlinu hafi hann lagt fram eigin hugmyndafræði að 

skólastarfinu og hvernig hann sá fyrir sér að áherslur skólaskrifstofunnar myndu speglast í því 

starfi. Inntur eftir því hvert hann sæki áherslur sínar segir hann að þær komi úr þremur áttum. 

Í fyrsta lagi frá framhaldsnámi í stjórnun menntastofnana þar sem hann las mikið af 

rannsóknum um hvað geti talist góðir skólar og einnig um mikilvægi samstarfs allra 
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hagsmunaaðila skólans: „Að þessi eining hafi einlægan vilja til að vinna vel saman og 

þroskast.“  

 Í öðru lagi komi þær frá sérkennaranámi hans: 

Sérkennarinn í mér líka, hann setur mark sitt á skólann líka. Það eru svo sterkar rætur 
þar. Einmitt þetta að horfa á hvern nemanda útfrá hans sterku hliðum. Það brýni ég 
mjög fyrir kennurum. Hvað gerir nemandinn vel? Og byggja á því. 

 

 Í þriðja lagi hafi persónuleg reynsla af alvarlegum veikindum kennt honum að bera 

virðingu fyrir lífinu í kringum sig, jafnt því smáa sem því stóra: „Þannig að þetta safnast allt 

saman og skilar sér í því sem ég vil sjá dafna hérna“. 

4.1.7. Stjórnunaraðferðir 
Skólastjóri Klettaskóla leggur áherslu á að starfið og vandamál, sem upp koma, séu leyst í 

samvinnu og að starfsfólk snúi sér til stjórnenda til að finna lausnir á því sem þarfnast 

úrlausnar. Hann leggur áherslu á að kennarar finni að þeir sem að starfinu koma séu í 

sameiningu að vinna að uppbyggingu skólans. Hann nefnir sjálfsmatið í því sambandi:  

Ég lít á sjálfsmatið frekar svona sem, rótina upp. Ekki þannig að ég segi: þú gerir þetta 
svona. Heldur vil ég að okkur líði öllum vel inni í þessu módeli sem við vinnum eftir. 
[...] Og það finnst mér mjög mikilvægt að kennararnir finni að við erum að gera þetta 
saman, við erum að þróa þessa stofnun saman. Og við berum öll sameiginlega ábyrgð 
á því að okkur líði öllum vel. 

 

 Í rýnihópunum með kennarateymunum gefst tækifæri til að fara yfir einstök atriði 

skólastarfsins og segir skólastjóri að þar geti hann hlustað eftir hugmyndum og rökstuðningi 

kennara: 

Þá spyrjum við ákveðinna spurninga: Hvernig gengur einstaklingsmiðaða námið? 
Hvernig gengur starfið í námshópunum? Hvernig ganga agamál? ... Þá bara rökstyðja 
þær hvers vegna þær fara þessa leið. Þannig að við erum ekki svona á öxlinni hjá 
fólki: Þú gerir þetta svona. Heldur erum við tilbúin til að hlusta á af hverju þú velur að 
fara aðra leið. Og þá fáum við bara rökstuðning fyrir því. Og ef við erum ekki sátt við 
þann rökstuðning þá ræðum við málið. En þegar ákvörðun er tekin á grundvelli þess 
hvað er best fyrir nemendahópinn og kennararnir eru alveg með markvissa hugsun á 
bak við þetta að þá tökum við þetta upp. 

 

 Einn kennarinn jánkar því að honum finnist eftirfylgni skólastjórans áþreifanleg og 

nefnir í því sambandi heimsóknir skólastjórans inn í bekki og rýnihópaviðtölin. En honum 

finnst þessi eftirfylgni ekki íþyngjandi. Þvert á móti finnst kennaranum eins og hann geti 

alltaf leitað til skólastjórans: 

SkK er ekkert svona eins og maður sér í sumum skólum, þá eru stjórnendur svona ... á 
stalli, þá þorir maður kannski ekki alveg að koma að þeim, þú veist svona tala við þá. 
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Það er aftur á móti með SkK, mér finnst maður geta sagt allt, hvað sem er, fengið 
alltaf að tala við SkK.  

 

 Annar kennari tekur í sama streng og segir skólastjórann vera fyrirmynd í að hlusta og 

styðja við hugmyndir sem koma frá kennurum:  

Mér finnst SkK vera jákvæð fyrirmynd og SkK leggur sig líka fram við að koma til 
móts við okkur þannig að við getum gert það sem okkur býr í brjósti, það sem okkur 
langar til að gera. Þannig að ef að við kennararnir höfum langanir og væntingar til að 
gera eitthvað þá er fyllilega stutt við bakið á okkur og flestöllu tekið með jákvæðu 
hugarfari þrátt fyrir að það verði kannski ekkert úr því þá er vel tekið á móti því þegar 
hugmyndin kemur fram.  

 

 Starfsmaður sem ekki sinnir kennslu segir að sér finnist jákvæðni helst einkenna 

skólastjórann: „Notar frekar þessa jákvæðu takta mjög mikið, hrósa og svona þú veist. Þó það 

sé eitthvað sem er neikvætt þá reynir SkK alltaf að sjá jákvæðu hliðina á því [...] Mér finnst 

þetta svona jákvæð stjórnunartaktík“. 

 Í þessum kafla kemur fram að stjórnunaraðferðir skólastjóra Klettaskóla einkennist af 

stuðningi við starfsmenn og samvinnu þar sem umræður og hlustun eru lögð til grundvallar í 

starfinu. 

 

    Sýnileiki og aðgengi 

Staðsetning skrifstofu skólastjóra í byggingu Klettaskóla gerir skólastjóranum ekki auðvelt að 

vera sýnilegur eða aðgengilegur. Þegar gengið er inn um aðalinngang skólans er komið inn í 

stórt anddyri og við blasir stigi sem leiðir gesti upp á efri hæð og inn í stjórnunarrými skólans. 

Sú staðsetning gefur skólastjóra tækifæri til að sinna verkefnum sínum án truflunar frá 

umhverfinu. Í frímínútum og hádegishléi var skólastjóri samt sem áður mikið á ferðinni um 

skólann, spjallaði við nemendur og starfsfólk og greiddi úr því sem hann gat: 

SkK er vinsamlegur og hrósar drengjunum fyrir að halda á boltanum inni í húsinu og 
að þeir skuli taka hann með sér inn í hús. SkK opnar fyrir þá stofuna og þeir halda 
síðan í smiðjur sem eru næstar á dagskrá. Einnig opnar SkK fyrir stúlku úr elsta 
bekknum sem þarf að komast inn í tölvustofu. SkK stingur upp á því að hún fái 
kennarann sinn til að opna en stúlkan segir að hann komist ekki frá. SkK opnar því 
fyrir hana svo hún geti prentað út heimapróf sem hún þarf að taka. 

 

 Kennurum, sem rætt var við, finnst þeir vera í góðu sambandi við skólastjórann og að 

þeir geti leitað til hans. Í rýnihópi voru þátttakendur sammála um að auðvelt væri að ná á 

skólastjóra og öðrum stjórnendum til að fá úrlausnir mála sem upp koma. Umsjónarkennari á 

miðstigi sér andstæðu eigin skólastjóra vera fjarlægan skólastjóra sem fáir þora að tala við en 

hann geti rætt við skólastjóra Klettaskóla hvenær sem er.  
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 Til viðbótar því að vera til staðar þegar eitthvað þarfnast úrlausnar nefna kennarar að 

skólastjórinn noti tölvupóst til að vera í sambandi við þá og einnig til að koma upplýsingum 

um skólastarfið á framfæri og til að dreifa upplýsingum um námskeið, ráðstefnur og nýjungar 

í skólastarfi. 

 Þegar tekið er tillit til þess sem fram kemur í þessum kafla er hægt að segja að 

skólastjóri Klettaskóla leggi sig fram um að vera starfsfólki og nemendum bæði aðgengilegur 

og sýnilegur. 

 

    Miðlun á stefnu og sýn 

Skólastjóri Klettaskóla segir að hugmyndafræði skólans sé komið á framfæri við foreldra á 

kynningarfundum á vorin þegar tekið er á móti verðandi fyrstubekkingum; foreldrar 

áttundubekkinga fái svo sérstakan kynningarfund á haustin. Vikulega yfir skólaárið senda 

kennarar svokallaða föstudagspósta til foreldra. Þar er farið yfir starfið í hverjum námshópi 

fyrir sig og á tveggja vikna fresti skrá kennarar yngstu nemenda námsframvindu nemenda í 

Mentor1. Kennarar í rýnihópi segja foreldra vera áhugasama um þessi skilaboð skólans. 

Skólastjóri segir að hann leggi á það áherslu við kennara að þeir séu í miklu sambandi við 

heimili nemenda og að þeir leggi hlutina jákvætt fram við foreldra og að foreldrar eigi ávallt 

aðgang að því sem skráð er í Mentor. Umsjónarkennari á miðstigi segir:  

[...] kannski kemur SkK því í gegnum mig og ég til foreldra, ég held að það sé frekar 
svoleiðis. SkK vill hafa mikið samstarf skóla og heimila, ég held að þetta komi að 
stórum hluta í gegnum kennara, frá SkK og til kennara. 

 

Og umsjónarkennari á yngsta stigi bætir við:  

Mér finnst allt kapp lagt á að það sé gott viðmót gagnvart foreldrum og mál séu leyst í 
samvinnu við foreldra.  

 

 Skólastjóri segir heimasíðu skólans kynna hugmyndafræði hans og að hana sé einnig 

að finna í skólanámskránni. Einnig nefnir hann að þátttakendur í sjálfsmati skólans séu 

starfsmenn, foreldrar og nemendur; í sjálfsmatinu séu áherslur skólans og framkvæmd þeirra 

ávallt til skoðunar og með þátttöku í matinu kynnist þátttakendur áherslunum og verði virkir í 

mótun skólastarfsins. Til viðbótar segir hann: „Og síðan sjáum við fyrir okkur að þetta 

speglist bara í daglegu starfi“.  

 

 

                                                
1 Upplýsingakerfi fyrir skóla. Kerfið er á Veraldarvefnum og foreldrar, kennarar og skólastjórnendur hafa 
aðgang að því.  
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    Fundir starfsmanna 

Skólastjóri segir að á fyrsta starfsári skólans hafi kennarafundir verið haldnir einu sinni í viku. 

Þeir voru nýttir til að ræða um skólastarfið, áherslur þess og framkvæmd. Nú á þriðja starfsári 

eru kennarafundir í annarri hverri viku. Til viðbótar funda kennarateymi hvers námshóps 

þegar þurfa þykir og einnig starfa við skólann teymi sem vinna að ýmsum verkefnum sem 

tengjast sérstökum áherslum skólans. Hverjum kennara er skylt að vera í tveimur teymum á 

vetri. Kennarar hafa val um í hvaða teymum þeir starfa. Deildarstjórar verkefna halda utan um 

vinnu þessara teyma. Með þessu móti segist skólastjórinn ná að fylgja eftir og koma fyrir því 

sem hann vill að blómstri í skólastarfinu:  

Við leitum svolítið í mannauðinn í stofnuninni en það verður einhver að bera ábyrgð á 
því að leiða verkefnið. [...] Mér finnst þurfa svona fólk sem hefur virkilega brennandi 
áhuga á þessu sviði, að leiða vagninn og ganga á undan. [...] Þannig að við svona 
markvisst plöntum þessum áherslum okkar og styðjum við starfið svo að það fái að 
blómstra. 

 

 Einn kennarinn lítur svo á að með þátttöku í þessum teymum hafi kennarar tækifæri til 

að hafa áhrif á starf skólans og að koma hugðarefnum sínum á framfæri. 

 Kennarar segja að skólastjórinn nýti kennarafundi haustsins til að fara yfir starf 

vetrarins og þá beini hann máli sínu sérstaklega til nýrra kennara. Í rýnihópnum sögðu 

kennarar að á kennarafundum opni skólastjórinn fyrir umræður um álitamál með því að kynna 

þau og síðan hlusti hann á það sem fundarmenn hafi um málefnið að segja.  

 Í tengslum við sjálfsmat skólans heldur skólastjóri rýnihópafundi með kennurum. Á 

þeim hlustar hann eftir því hvernig starfið gengur hjá þeim. Það sem kemur fram á þeim 

fundum getur síðan orðið að umræðuefni á kennarafundum. Einnig segir skólastjóri að á 

kennarafundum sé stundum svokallað kaffihúsamat þar sem kennarar fara yfir ýmsa þætti 

skólastarfsins. Með þessu móti segist skólastjórinn vera að halda umræðunni um skólastarfið 

og áherslur þess lifandi meðal kennara.  

 Starfsmenn, sem ekki sinna kennslu, sögðu að þeim fyndist vanta að haldnir séu fundir 

með öllu starfsfólki skólans þar sem hægt væri að ræða samræmingu í framkvæmd 

skólastarfsins. Í því sambandi nefndu þeir sérstaklega skólareglur og viðurlög við brotum á 

þeim. Í viðtali við skólastjóra kom fram að hann hefur hug á að fjölga þeim 

starfsmannafundum og að nota fundina til fræðslu og umræðna. 

4.1.8. Sjálfsmat skólans 
Eins og áður hefur komið fram lagði skólastjórinn strax við stofnun skólans áherslu á að 

sjálfsmat skólans yrði að virkum hluta í starfi hans. Skólastjórinn vill að litið sé svo á að 

sjálfsmatið sé tengt þróunarstarfi og uppbyggingu skólans.  
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 Á liðnu vori höfðu kennarar og skólastjórnendur nýlega farið yfir niðurstöður úr 

sjálfsmati skólans fyrir tvö fyrstu starfsárin. Eftir umræður um sjálfsmatið komust kennarar 

og stjórnendur að þeirri niðurstöðu að þeir gætu náð markmiðum um einstaklingsmiðað nám 

og fjölbreytta kennsluhætti án þess að umsjónarhópar kennara væru aldursblandaðir. Þetta 

fyrirkomulag gefur umsjónarkennurum tækifæri til að kenna eigin umsjónarhópi íslensku og 

stærðfræði og til viðbótar geta kennarar hvers kennslurýmis búið til samkennsluhópa í öðrum 

greinum. Í máli skólastjóra kom fram að þetta nýja fyrirkomulag byggðist á því að í 

niðurstöðum sjálfsmatsins kom fram að umsjónarkennarar aldursblönduðu námshópanna 

óskuðu eftir að kenna eigin umsjónarnemendum íslensku og stærðfræði og að 98% nemenda 

segja að þeim líði best í eigin heimastofum. Nýtt fyrirkomulag lítur út fyrir að vera nokkuð 

mikil breyting á upphaflegum áherslum og skipulagi en að vel athuguðu máli þótti vænna að 

breyta því heldur en að halda því til streitu. Skólastjórinn segir svo frá:  

Við erum ekki að velja eitthvað kerfi kerfisins vegna, heldur erum við að velja ramma 
í kringum starfið, til þess að þeir rúmi þessar áherslur sem við erum að setja; 
einstaklingsmiðað nám, fjölbreytta kennsluhætti. [...] Nú kom í ljós að þetta val okkar 
í upphafi skólans, að hafa blandaða bekki og að við töldum að það myndi ýta undir 
einstaklingsmiðað nám, það þurfti ekki til. Það eru allir að finna sig, feta sig og við 
kannski hugsum einstaklingsmiðaða námið þannig að hver og einn fái að njóta sín á 
sínum forsendum. 

 

 Greinilegt var að þessi niðurstaða og umræðan, sem leiddi til hennar, hafði verið 

fyrirferðamikil í skólastarfinu. Í öllum viðtölum bar þetta á góma og hópurinn virtist sáttur og 

standa einhuga á bak við nýtt fyrirkomulag. Kennarar hrósa umræðunni og finnst að hún gefi 

þeim faglegt öryggi og gera þá færari en ella til að sinna starfi sínu. Þeir segja að þeim finnist 

að á þá hafi verið hlustað og að vandað hafi verið til verka við endurskoðunina. Einn þeirra 

segir:  

Og ef við tökum samkennsluna þá hefur hún sína kosti og sína galla og við erum búin 
að vera á svona vinnufundum í vetur þar sem þetta er búið að koma upp. Það er búið 
að ræða þetta og skoða þetta og við ætlum að gera breytingar næsta vetur og mér 
finnst það vera gott, ekki vegna þess að ég er á móti samkennslunni og ekki vegna 
þess að ég sé með hinu, heldur bara þessi endurskoðun var í gangi og það var hægt að 
meta uppá nýtt, skoða hlutina í nýju ljósi og taka beygju og sjá svo hvernig það 
virkaði eða kemur til með að virka, hvort það verður betra eða verra það á eftir að 
koma í ljós. [...] Við erum að taka þessa beygju af því að við höldum að það verði 
betra og mér finnst þetta mjög góð tilfinning af því að þetta var vel gert. 
 

 Í rýnihópnum kemur fram eftirfarandi umræða þegar þátttakendur eru spurðir að því 

hvernig skólastjóri komi á breytingum í starfinu: 

K2: Mér finnst SkK leggja það fyrir kennara. 
K5: Opnar bara umræðuna, hlustar hvað aðrir eru að segja.  
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K1: Já, SkK er að hlusta, mér finnst SkK ekki var að segja, þetta á að vera svona. 
K2: Nei, SkK er alls ekki svoleiðis. 
K1: Nei, SkK er ekki þannig.  
K3: Já mér finnst SkK vera meira svona að þróa og spyrja. Núna til dæmis eins og 
með samkennsluna nú ætlar SkK að prófa hitt.  
K1: Þó svo að SkK hefði áhuga á að hafa það hinsegin þá var það meirihlutinn sem 
vildi það ekki. 
 

 Í þessum kafla kemur fram hvernig skólastjóra Klettaskóla tekst að fylgja eftir þeim 

áherslum sínum að gera sjálfsmat að virkum hluta í þróunarstarfi skólans og að öllum líði vel 

á starfi. Einnig kemur hér fram að hann er tilbúinn til að breyta starfinu til batnaðar þótt það 

verði til þess að víkja þurfi frá því sem hann upphaflega valdi sem eina af leiðum skólans til 

að ná markmiðum hans í einstaklingsmiðun náms. 

4.2. Tindaskóli 
Á heimasíðu Tindaskóla kemur fram að þar stunda tæplega 170 nemendur nám í 1. –7. bekk. 

Stefnt er að því að 8.–10. bekkur bætist við eftir því sem nemendur eldast og því er reiknað 

með að skólinn verði orðinn heildstæður á næstu tveimur árum. Bygging skólans er áætluð í 

þremur til fjórum áföngum. Á þriðja starfsári hans hefur einn áfangi verið tekinn í notkun. Á 

skólaárinu 2007–2008 var annar áfangi í byggingu. Í honum eru íþróttahús og sundlaug ásamt 

samkomusal, eldhúsi, aðstöðu fyrir tónlistarkennslu og tómstundaheimili.  

4.2.1. Umhverfi og aðbúnaður 
Tindaskóli er í nýlegu hverfi sem er í uppbyggingu. Hann er í nálægð við útivistarsvæði og 

náttúruperlur í sveitarfélaginu. Í námskrá skólans er sérstaklega tekið fram hvaða svæði það 

eru sem skólinn nýtir til útivistar og útikennslu. 

 Skólalóðin ber þess merki að á henni eru byggingaframkvæmdir en þrátt fyrir það 

virðast framkvæmdirnar ekki trufla leiki nemenda í frímínútum. Á lóðinni er þegar búið að 

gera sparkvöll með gervigrasi, afgirtan körfuboltavöll, setja upp rólur, leiktæki og aðra 

aðstöðu sem styrkir ímynd skólans sem skóla sem leggur áherslu á útivist og hreyfingu. Þar er 

einnig að finna hænsnakofa og aðstöðu til að rækta kartöflur og annað grænmeti.  

 Skipulag skólabyggingarinnar er byggt á hugmyndafræði um opið og sveigjanlegt 

skólastarf. Þegar komið er inn í skólann blasa við stórir og bjartir gangar og opin rými sem 

gjarnan eru nýtt til náms og frjálsra leikja. Sérstaka athygli vekur stórt kaldsjávarbúr þar sem 

nemendur safna sjávardýrum sem þeir fanga í fjörunni nálægt skólanum og geta síðan fylgst 

með í búrinu.  

 Skólahúsið er á tveimur hæðum og á milli hæðanna eru litríkir stigar sem hægt er að 

nýta sem sæti á samkomum. Af göngum skólans er gengið inn í kennslurými námshópa. 
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Námshópar skólans hafa aðstöðu í kennslurými sem kallast heimasvæði hvers námshóps. Í 

miðju kennslurýminu er vinnuaðstaða kennaranna sem kenna í viðkomandi kennslurými. 

Heimasvæðin eru nokkuð opin og er þeim skipt niður í smærri einingar með léttum 

skilrúmum og hillum. Í hverjum hluta innan heimasvæðis er svo aðstaða hvers umsjónarhóps 

og kennara hans. Í miðju hvers kennslurýmis er svæði þar sem einstaka hópar eða nemendur 

hafa tækifæri til að vinna í lokuðu rými. Á meðan á vettvangskönnun stóð var þar haldinn 

fundur með elstu nemendum. Fundarefnið var fyrirkomulag lokaballs skólaársins. Einnig var 

þetta rými notað sem vinnuaðstaða fyrir nemendur sem vildu næði til að ljúka við verkefni 

sín. 

 Í miðjum skólanum er það sem í plöggum hans er nefnt upplýsingamiðstöð skólans. Á 

neðri hæð hennar er bókasafnið og á efri hæðinni er tölvuverið. Þar hefur sjálfstæður 

grunnskóli einnig aðstöðu en til viðbótar nýtir hann sér annað rými skólans eftir þörfum. List- 

og verkgreinastofur skólans eru á fyrstu hæð. Kennarar þeirra greina hafa sameiginlega 

vinnuaðstöðu í tengslum við stofurnar.  

 Sökum þess að byggingu skólans er ekki að fullu lokið er hluti af almennum 

kennslurýmum notaður fyrir íþrótta- og tónmenntakennslu. Einnig er eitt þeirra leigt út til 

leikskólareksturs. Tómstundaheimili skólans og matsalur eru á göngum og virðist það ekki 

trufla daglega starfsemi sem nokkru nemur; það hleypir frekar lífi í rými sem annars nýtast 

minna.  

 Stjórnunarrými skólans er á annarri hæð. Í stjórnunarrýminu eru skrifstofur stjórnenda, 

aðstaða ritara, gagnasmiðja kennara, fundaherbergi og kennarastofa. Rýmið allt ber með sér 

léttleika og birtu þar sem innveggir og hurðir eru úr styrktu gleri.  

 Á göngum og inni í kennslurýmum hefur verkum nemenda verið komið fyrir. Allur 

skólinn ber með sér að vandað hefur verið til verka við uppbyggingu hans og er hann 

sérstaklega vel búinn tækjum og öðru sem hann þarf til að geta komið stefnu sinni í 

framkvæmd.  

4.2.2. Stefna og sýn 
Áður en skólastjóri var ráðinn að skólanum hafði farið fram hugmyndavinna við mótun stefnu 

skólans. Þá þegar var ákveðið að skólinn skyldi vera opinn skóli. Í ráðningarferli skólastjóra 

lagði hann fram einkunnarorð skólans og á hvaða hátt hann vildi sjá þau speglast í 

skólastarfinu. Í viðtali við skólastjóra kemur fram að fjórum vikum eftir að hann kom til starfa 

hafði hann fullgert það sem hann kallar „stóru myndina“ af skólanum. Helstu atriði hennar eru 

eftirfarandi:  

� Samkoma nemenda og starfsmanna í upphafi skóladags. 



  

 57 

� Heildstæð móðurmálskennsla. 
� Enska yrði kennd á yngsta stigi skólans. 
� Samfélags- og náttúrufræði yrðu kennd í þemum. 
� Umhverfið yrði nýtt til hreyfingar og kennslu utandyra. 
� Kennsla í upplýsingatækni, list- og verkgreinum yrði samofin öðrum greinum en 

hefðu einnig sérstakan tíma á stundaskrá. 
� Heimilisfræðin yrði kennd í samstarfi við heimilin. 
� Nemendur ynnu eitt stórt einstaklingsverkefni yfir veturinn. Í verkefninu ynnu þeir á 

eigin styrkleikum og ynnu það að mestu utan skólans. 
� Námsmat yrði að mestu símat og að nemendur söfnuðu „broti af því besta“ yfir 

veturinn í möppu.  
� Stefnt skyldi að því að skólinn hefði öflugt samstarf við eigið grenndarsamfélag.  
� Skólasel yrði rekið innan veggja skólans. 
� Nemendalýðræði yrði virkt í starfi skólans.  

 

 Í skólanámskránni fyrir skólaárið 2006–2007 segir að leiðarljós skólans sé að 

umhverfi og starf hans miði við að hver nemandi fái notið sín til fulls undir handleiðslu hóps 

samhentra starfsmanna. Tekið er fram að kennarar hafi miklar væntingar til nemenda um 

námsárangur og að þeir hvetji nemendur til að gera sitt besta, sýna sjálfstæði, áhuga og 

frumkvæði í námi, leik og starfi. Í Tindaskóla eiga nemendur að læra að taka ábyrgð á eigin 

gjörðum, vera hjálpsamir og sýna sjálfum sér og umhverfinu virðingu. Nefnt er að skapandi 

starf, tjáning og lýðræðisleg vinnubrögð sé samofin starfi skólans. 

 Til að framfylgja stefnunni um að hver nemandi fái notið sín til fulls og þar með að 

koma til móts við einstaklingsmiðun náms hefur skólinn valið samkennslu árganga. Inni á 

heimasvæðum námshópanna vinna fjölmennir hópar nemenda úr tveimur eða fleiri árgöngum 

ásamt kennurum sem starfa í teymum að skipulagningu og framkvæmd starfsins á hverju 

heimasvæði fyrir sig. Í skólanámskrá segir að þetta fyrirkomulag gefi tækifæri til fjölbreytts 

hópastarfs og margvíslegra námsaðstæðna ásamt möguleika á árangursríku samstarfi þriggja 

til fimm kennara.  

4.2.3. Stjórnskipulag 
Á þriðja starfsári Tindaskóla starfa við stjórnun skólans skólastjóri og aðstoðarskólastjóri. 

Skólastjóri hefur valið að við skólann starfi ekki deildarstjórar. Fjármunir, sem ella yrðu 

notaðir í laun deildarstjóra, eru nýttir til að hækka laun kennara og auka ábyrgð þeirra. Það er 

skoðun skólastjóra að með þessu fyrirkomulagi sé hægt að auka vitund um ábyrgð hvers og 

eins á skólastarfinu og samábyrgð kennarahópsins á að leysa verkefni skólastarfsins. Hann 

segir:  

Þess vegna finnst mér eins og með [...] deildarstjóra, sem ég er algjörlega mótfallinn í 
skólastarfi, vegna þess að ég sé alltof mörg dæmi um það að deildarstjórar eru að þvo 
þvott fyrir kennarann, og hugsanlega skólastjóra, ég veit það ekki. Þannig að kennarar 
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fara að hugsa þannig: Ef það er allt í lagi inni í minni stofu þá má skólinn loga 
stafnanna á milli, mér kemur það ekki við, af því að þetta er bara mín stofa, minn 
hópur sem mér kemur við. 

  

Í starfsmannastefnu Tindaskóla eru skráð hlutverk hvers starfsmannahóps; hlutverk kennara 

og starfsmanna á heimasvæðum, hlutverk umsjónarkennara og hlutverk list- og 

verkgreinakennara. Þar kemur fram að kennarar, sem vinna saman á heimasvæði, beri 

sameiginlega ábyrgð á starfinu þar, að meðtöldum öðrum starfsmönnum sem þar starfa. Í 

starfsmannastefnunni segir orðrétt: „Afgreiða þeir öll mál sem koma upp á heimasvæði í 

dagsins önn.“  

 Skólastjórnendur skipta á milli sína að vinna með hvoru skólastigi fyrir sig. 

Aðstoðarskólastjóri vinnur með kennurum fyrsta til fjórða bekkjar en skólastjóri með 

kennurum fimmta til sjöunda bekkjar. 

 Við skólann starfar skólaráð en í því eru kennararáð, foreldraráð og fulltrúar nemenda. 

Skólaráð hittist fjórum sinnum á hverju skólaári og verksvið þess er það sama og foreldraráða 

í öðrum skólum.  

4.2.4. Skólamenning 
Í þessum kafla verður greint frá helstu einkennum stofnanamenningar Tindaskóla eins og þau 

koma fram í viðtölum við kennara, annað starfsfólk, útgefnu efni skólans og í 

vettvangsathugnum.  

 Í skólanámskrá Tindaskóla er kafli sem gerir skólabrag sérstök skil. Þar segir að 

skólinn sé sameiginlegur vinnustaður margra ólíkra einstaklinga sem sýni hverjir öðrum 

hlýhug og umhyggju. Tekið er fram að bæði nemendur og starfsmenn hafi rétt til að fá 

tækifæri til að vinna verkefni eins og best verður á kosið og að markvisst sé unnið að því í 

skólanum að skapa andrúmsloft háttvísi og frelsis. Þar er einnig sagt að skólinn vilji auka 

þroska nemenda með því að auka ábyrgð þeirra á eigin starfi, leik, viðhorfum og framkomu. 

Það vill skólinn gera með því að gefa nemendum tækifæri til að taka þátt í umræðu og eiga 

hlutdeild í ákvörðunum um eigin réttindi og skyldur.  

 Þessi kafli skólanámskrár gefur tóninn um að stefnt sé að því að skólabragur 

Tindaskóla einkennist af umhyggju, jafnræði, ábyrgð og frelsi.  

 

    Starfsandi og líðan 

Í foreldrakönnunum, sem gerðar hafa verið á tveimur fyrstu starfsárum skólans, kemur fram 

að foreldrar eru mjög ánægðir með viðmót starfsfólks Tindaskóla og einnig að foreldrum 
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finnst að líðan nemenda sé almennt góð. Samkvæmt þessum könnunum er lítill munur á 

niðurstöðum á milli áranna. 

 Í inngangi að starfsmannastefnu skólans er að finna hugtökin samstarf, ábyrgð og 

metnaður. Starfsmönnum skólans er ætlað að vinna í samstarfi við alla sem að starfinu koma, 

jafnt innbyrðis sem utan skólans. Tekið er fram að starfsmenn beri ábyrgð á undirbúningi, 

framkvæmd og mati starfsins og að þeir skuli leggja metnað sinn í að styðja hver annan í 

starfi með því að miðla þekkingu, reynslu og færni ásamt því að nýta tækifærin sem gefast til 

að vaxa í starfi.  

 Skólastjóri segist brýna það fyrir starfsfólki sínu að vinna þess sé fyrst og fremst að 

vinna með börnum og segir hann það vera „kjarneðli“ stofnunarinnar. Hann nefnir einnig að 

starfsmenn segi að þeim líði vel í vinnunni. Hann vill þakka það smæð stofnunarinnar, 

starfsfólkinu og aðstoðarskólastjóranum sem hafi haft það á sinni könnu að halda utan um 

félagsanda starfsmanna:  

Það tala allir starfsmennirnir um að þeim líði ofboðslega vel og að þetta sé svona 
tiltölulega streit og lítill vinnustaður og að menn upplifi sterka hópkennd. En það er 
ekkert ég. Sko, þetta er alveg rosalega flott fólk sem er að vinna hérna og [...] 
aðstoðarskólastjóri hefur einmitt verið í þessu sósíal. 

 

 Starfsmaður, sem ekki sinnir kennslu, segir að í skólanum ríki sá andi sem hann vilji 

sjá í skólastarfi og kallar hann andann „sameinaðan fjölskylduanda.“ Hann segir einkennandi 

fyrir þann anda að starfsfólk sjái ekki eftir tíma sínum né öðru sem þeir leggja til starfsins og 

að þeir séu tilbúnir til að leysa þau verkefni sem upp koma. Sem dæmi nefnir hann að 

skólastjóri gangi í flest störf hafi hann tök á því. Hann hafi meðal annars annast kennslu 

umsjónarkennara sem var í fæðingarorlofi.  

 Kennari, sem nýlega byrjaði í skólanum, segir starfsandann einkennast meðal annars 

af frelsi og samstarfi og þess vegna eigi hann auðvelt með að nálgast ráð og stuðning:  

Það er mikið frjálsræði á kennurum, [...] lagt upp úr því og samvinna milli kennara er 
mjög mikil. [...] ekki svona bara eins og í mörgum skólum þar sem kennarar eru bara 
einir. Hvort sem það er gott eða slæmt, það er bara það sem hverjum finnst, sko. 
Hérna virkar það vel. Kennarar svona bakka hvern annan upp, með kosti og galla. 

 

 Einn af umsjónarkennurum yngstu barnanna segir jákvæðni og sveigjanleika einkenna 

samstarf kennara: 

Það er ótrúlega jákvætt viðmót [...] sem að mér finnst vera farið að einkenna starfið. 
[...] við skipuleggjum okkur í teymunum svo stundum rekumst við á veggi og þá þarf 
að fara að hliðra og það er einhvern veginn oft þegar við leitum til annarra kennara 
eins og listgreinakennaranna eða íþróttakennara með að hliðra. Þá er það aldrei neitt 
mál. Af því að það eru einhvern veginn allir svo tilbúnir að stíga út úr kassanum [...], 
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af því að það er bara þannig sem okkar skólastarf gengur, að stíga út úr kassanum og 
reyna að hjálpast að, til þess að allt gangi upp. Án þess að það halli á neinn, sko. 
 

 Sami kennari kemst að þeirri niðurstöðu í viðtalinu að hugmyndafræði skólans kalli á 

hugarfar jákvæðni og sveigjanleika og að það laði að starfsfólk sem velji að vinna undir þeim 

formerkjum. Honum finnst það líklegra til að hafa áhrif á skólabraginn fremur en að þau komi 

frá skólastjóra:  

Já, ég held að þetta sé eiginlega svona skólaandinn, einhvern veginn. Nei, ég upplifi 
það nú ekkert sérstaklega að það sé frá SkT beint heldur bara svona, já þetta er 
eiginlega svolítið góð spurning. (Þögn) Kannski er það líka bara fólkið sem velst 
hingað inn [...], kannski að þetta „konsept“, opinn skóli sé meira undir þeim 
formerkjum að þú þurfir að vera opinn og sveigjanlegur. 
 

Í rýnihópi var umræðan á svipuðum nótum. Til viðbótar við að hafa valið skólann vegna 

hugmyndafræði hans finnst þátttakendum spennandi og áhugavert að vera frumbyggjar og 

virkir í mótun skólans. Í hópnum voru líka vangaveltur um sveigjanleikann og vilja 

starfsmannahópsins til að þróa nýjar leiðir við framkvæmd skólastefnunnar. Vangavelturnar 

voru um hvort sveigjanleikinn væri íþyngjandi eða ekki. Þátttakendur veltu einnig fyrir sér 

hvort hann gæti ekki verið eðli nýrrar stofnunar sem er að fikra sig í áttina að formfestu og að 

skapa sér hefðir að starfa eftir:  

T3: En ég hugsa kannski svona fyrstu árin er sveigjanleikinn of mikill svo mótast þetta 
bara, svo velur þú úr það sem hentar og það sem hentar ekki. 
T2: Mér finnst ramminn vera skýrari á yngra stiginu og það er kannski af því að það er 
búið að byggja það upp frá byrjun. [...]. 
T4: En sveigjanleikinn, nú höfum við verið að prófa að taka margt inn eins og til 
dæmis verið í smiðjum, höldum áfram og þróum það, svo gengur það ekki svo við 
hendum því út. Við reyndum að keyra alla heildina saman í einhverju jólaþema. Hvað 
var það ekki fyrstu tvö árin? En svo slepptum við því núna. Þannig að við erum 
endalaust að prófa eitthvað og setja inn nýtt. Námsmatið erum við búin að fara í 
gegnum örugglega svona sex sinnum. Þessi sveigjanleiki getur stundum verið pínulítið 
svona. 
T2: Já en það er í lagi svo lengi sem við finnum að við erum að fara framávið. Maður 
finnur að það er kraftur og vilji til að reyna eitthvað nýtt og fylgja svona þjóðfélaginu 
eftir í breytingum. 

  

 Í þessum kafla kemur fram að nemendum og starfsfólki Tindaskóla virðist líða vel í 

skólanum. Þar er starfsandi sem einkennist af sveigjanleika, jákvæðni, samvinnu og vilja 

starfsmanna til að leggja mikið af mörkum til starfsins. Í umræðum í rýnihópi var rætt um að 

ef til vill væri kominn tími til að ná jafnvægi milli sveigjanleika og stöðugleika.  

 

 



  

 61 

   Dagleg starfsemi  

Skóladagur allra nemenda Tindaskóla fylgir sama rammanum. Í stórum dráttum samanstendur 

dagurinn af fjórum sextíu mínútna kennslustundum, matmálstímum, frímínútum, samkomu 

allra nemenda og starfsmanna við upphaf skóladags og það sem í Tindskóla er kallað 

umsjónartími. Umsjónartími er tvisvar á dag; í upphafi og lok dags. Þar er farið yfir verkefni 

dagsins, bæði það sem liggur fyrir og það sem þegar hefur komist í verk. Sameiginlegur 

rammi gefur starfinu ákveðinn takt sem ætti að auðvelda nýliðum og utanaðkomandi fólki að 

setja sig inn í starfið og aðlagast því. Allir nemendur skólans eru jafnlengi í skólanum og segir 

í skólanámskrá að það sé gert til að ná næði við lok skóladagsins og einnig sé það til 

hægræðis fyrir fjölskyldur nemenda.  

 Ef komið er í Tindaskóla í upphafi dags, þegar nemendur mæta í skólann, er notaleg ró 

yfir húsnæðinu og starfinu enda segir í skólanámskrá að á tímabilinu 07:30 til 8:25 eigi 

nemendur næðisstund undir umsjón skólaliða. Þegar vettvangskönnun fór fram höfðu tveir 

skólaliðar komið sér fyrir við borð innan við inngang nemenda. Annar þeirra gluggaði í 

dagblað á milli þess sem hann heilsaði nemendum þegar þeir tíndust inn í skólann. Hinn sat 

og spilaði við tvo nemendur. Aðrir nemendur komu sér fyrir á heimasvæðum sínum og ýmist 

spjölluðu, lásu bækur eða spiluðu. 

 Þegar skólabjallan hringdi streymdu nemendur á samkomu og komu sér fyrir í einum 

af stigum skólans. Skólastjóri stýrði samkomunni. Fyrst sagði hann frá breyttu fyrirkomulagi 

á upphafi skóladagsins en á vordögum eiga nemendur að byrja daginn í umsjónartíma og 

síðan koma saman inn á samkomuna. Aðspurður segir skólastjóri að þetta nýja fyrirkomulag 

eigi að tryggja að allir nemendur mæti á samkomuna. Borið hefur á því að nemendur sleppi 

henni og mæti þegar umsjónartími hefst. Að lokinni tilkynningunni sungu allir saman tvö lög 

við undirleik tónmenntakennara. 

 Þegar líða tók á morguninn færðist meira líf í starfið. Öll rými, jafnt gangar sem 

heimasvæði, voru nýtt til að vinna að verkefnum og alls staðar mátti rekast á nemendur og 

kennara sem glaðir voru önnum kafnir við vinnslu verkefna.  

 Nemendur 5. og 6. bekkjar voru í íþróttatíma inni í hreyfirými skólans. Greinilegt var 

að íþróttakennari var útsjónarsamur að virkja alla nemendur miðað við það rými sem er til 

ráðstöfunar.  

 Nemendur 3. og 4. bekkjar voru í vettvangsferð á reiðhjólum svo hljóðara var í 

skólanum en allajafna. Áður en lagt var af stað var umsjónartíminn nýttur til að fara yfir 

hjólaleiðina og mikilvægi þess að halda hópinn.  
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 Kennslurými Tindaskóla er opið og þess vegna fer ekki hjá því að hljóð berist á milli 

hópanna. Á meðan á vettvangsathugun stóð virtist það hvorki trufla nemendur né kennara. 

Einn kennarinn nefnir þó í viðtali að það hafi tekið hann nokkurn tíma að venjast þessum 

aðstæðum. Hann segir: 

Þetta kom mér ofsalega í opna skjöldu þegar ég byrjaði að vinna, ég viðurkenni það 
alveg, hvað nemendur hafa rosalega mikið frjálsræði og þeim er leyft að tala svolítið í 
tímum. Það er vinnukliður sem stundum getur farið svolítið oft yfir strikið en á móti 
kemur að þá líður þeim betur. [...] Það er svolítið erfitt finnst mér að kenna [...] hérna 
af því að rýmin [...], bjóða ekki upp á það að kennari sé einn að predika fyrir börnin og 
oft vantar það svolítið fyrir börnin. [...] En við erum með tvær stofur reyndar sem við 
reynum að fara í, en við erum mikið bara í verkefnum. 

  

 Aðrir kennarar nefna ekki annað en að opna rýmið gefi þeim tækifæri til samstarfs 

bæði á meðan á kennslu stendur og einnig til skipulagningar eftir að henni lýkur. Dæmi um 

samstarf og verkaskiptingu var að finna í elsta námshópi á meðan vettvangsathugun stóð yfir. 

Nemendur áttu að nýta tímann til að ljúka verkefnum sem ólokið var. Stúlkurnar í þeim hópi 

áttu litlu ólokið svo þær báðu um bekkjarfund þar sem rætt yrði um kvenréttindamál. Án 

mikillar fyrirhafnar skiptu kennarar með sér verkum svo hægt væri að verða við óskum 

stúlknanna og drengirnir gætu klárað verkefni sín. Einn kennari tók að sér að stjórna 

umræðum á bekkjarfundi á meðan tveir aðrir aðstoðuðu drengina. 

 Hið sama kemur fram í umræðum rýnihóps, þar er samstarfinu hrósað. Þar segja 

þátttakendur að aðstæðurnar bjóði upp á annars konar nálgun á samstarfi fagstétta; með opnu 

rými og samkennslu árganga sé auðveldara en ella að setja upp námsaðstæður sem henta 

hverjum nemenda, þroskaþjálfar og sérkennarar eigi í þessum aðstæðum auðvelt með að 

aðstoða bæði kennara og nemendur og það komi bæði nemendum og kennurum til góða. Einn 

sérkennari í rýnihópnum segir:  

En ég upplifi sem sagt að hér er ekki svona stíf sérkennsla að þú hafir alveg ákveðna 
nemendur og þeir eru alveg fastir, heldur af því að maður er inni á svæðinu þá getur 
þú tekið þér stuttan tíma og þau fá ekki í byrjun þennan stimpil að þau eru kjánar [...] 
Og jafnvel líka þau sem eru dugleg og vilja bæta sig sko, það er svolítið gaman, það er 
ekki þessi stimpill eins og er: Juuu, þarf ég að fara af því að ég er svo vitlaus og svona. 
Og það kemur af því að maður er inni á svæðinu og kennari getur sagt: Það er eitthvað 
sem þarf að skoða þarna og þá get ég farið í það bara mjög fljótlega og svo getum við 
fundið oft sameiginlegar lausnir, sko. 

 
 Í þessum kafla kemur fram að dagleg starfsemi í Tindaskóla einkennist af skýrum 

ramma við upphaf og lok dags. Þar er lífleg og gróskumikil starfsemi sem byggist á samstarfi 

kennaranna og annarra sem að starfinu koma. 
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4.2.5. Tileinkun starfshátta 
Skólastjóri segir að eftir að hann hafi sett saman ramma starfsins hafi hann notað hann til að 

kynna starfið fyrir umsækjendum um störf við skólann. Síðan hafi ramminn verið nýttur á 

undirbúningsdögum fyrsta skólaársins. Þá hafi tíminn verið notaður til að skoða hvað hver og 

einn hefði fram að færa til að gera stefnu skólans að veruleika og einnig hvaða þekkingu 

þyrfti að sækja út fyrir hópinn.  

 Kennurum, sem rætt var við, ber saman um að þeir hafi mikið frelsi til að vinna eftir 

sínu höfði og eigin starfskenningu en þeir finna líka að þeir þurfa að miða við rammann sem 

áherslur og stefna skólans gefa starfinu. Allir viðmælendur benda á að starfsmenn skólans 

ráði sig inn í umhverfi hans og áherslur og þess vegna megi gera ráð fyrir að lítið sé um 

árekstra innan hópsins um innihald starfsins. Skólastjóri nefnir þetta sérstaklega í viðtali sínu: 

„Sko, eins og ég segi, ef menn ráða sig inn í ákveðinn ramma þá verða menn að tína upp úr 

föggunum hvað það er sem passar inn í. [...] og svona hugmyndafræðilegir árekstrar hafa ekki 

verið einmitt vegna þess að menn velja sig inn og menn vita hvað þetta er.“ Umsjónarkennari, 

sem hefur starfað við skólann frá upphafi, bætir við:  

SkT sest niður með mér í upphafi og sýnir mér [...] teikningar af skólanum og sýnir 
mér beinagrind, hvernig skóla SkT sá fyrir sér, það var náttúrulega kominn svona 
ákveðinn grunnur að því og það er hugmyndin sem ég kaupi og ég hugsa með mér, 
þetta er eitthvað sem hentar mér. Þannig held ég að sé um svo marga sem að ráða sig 
hérna inn. [...] Það er búið að leggja línurnar og við tökum þátt í því, af því það er 
okkar áhugasvið líka. Og það er auðvitað svolítið erfitt að brjótast undan því líka því 
það er auðvitað ekki eitthvað sem er vel séð. 

 

Kennari sem nýlega byrjaði að starfa við skólann ræðir það sama:  

Þú finnur að stjórnendur skólans bera traust til kennara til að leyfa kennurum að ná því 
fram sem þeir vilja. [...] Maður finnur það alveg, til dæmis ég kenni [...], það eru 
svolitlar kröfur um að maður sé svona úti með krakkana. [...] Eins og hver einasti 
umsjónarhópur hefur einn dag í viku sem er útikennsla sem er alveg tvær eða þrjár 
kennslustundir hjá öllum. Þannig að [...] ég sem [...]kennari reyni að fara út þegar 
veðrið er þokkalegt, meira segja fer ég út þegar er vont veður, en það er ekki alltaf 
hægt. En ég finn það alveg að þetta er það sem SkT vill. Og að sjálfsögðu reynir 
maður að fara eftir því.  

 

 Umsjónarkennari á yngsta stigi segir að kröfurnar um að hugmyndir skólastarfsins 

verði að veruleika séu miklar:  

Jú, þær eru mjög miklar. Að þetta eigi að ganga upp. Þú veist, ef einhver sleppir 
útikennslutíma og það er farið að sjást að það eru ekki útikennslutímar þá er krafa um 
að það sé, [...], það er þá bankað á.  

 

 Þegar talið berst að því hvernig hugmyndir um kennslufyrirkomulag verði að 

veruleika segja kennarar og starfsmenn að oftast sé hugmyndunum varpað fram á 
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kennarafundum, annaðhvort komi þær frá skólastjórnendum eða frá kennurum. Allir segjast 

geta haft áhrif á framkvæmd með þátttöku í umræðum ogftir að fundi lýkur sé skipulagning 

og framkvæmd hugmyndanna í höndum kennarateymanna á hverju svæði. Í rýnihópi var rætt 

um að kennarar skólans væru lítt smeykir við að taka áhættu og prófa nýjar hugmyndir:  

T2: Minna [smeykir] en annars staðar, þar sem ég hef að minnsta kosti kennt, ég 
upplifi það minna hérna. Fólk er ekki svona hrætt við að gera hlutina það bara gerir 
þá, tilbúið að prófa. 
T5: Já, fólk kemur hingað inn í svona skóla, það er til í svolitla áhættu og að vera í 
frjálsu falli í svolítinn tíma. Ég held að mörgum finnist þetta námsumhverfi alveg 
ofsalega ógnvekjandi eitthvað.  

 

 Kennarar segja að starfið sé í sífelldri endurskoðun og að hún fari fram á 

kennarafundum og inni í teymunum. Kennarar segja að á yfirstandandi skólaári finni þeir að 

starfsemin sé að festast í sessi og að þeim finnist þeir vera að uppskera eftir fyrstu árin. Í 

rýnihópi kemur eftirfarandi fram: 

T5: [...] eins og í kennslunni þá er það þemanámið, þá var það hugsað þannig að það 
yrði hringur sem að myndi rúlla á tveimur árum. Á þriðja ári þá var komin ákveðin 
endurtekning í það. Þá auðvitað fann maður það mjög vel að það var mjög gott að 
koma aftur að gamla dótinu. Ekki til að endurtaka það heldur til að endurskoða það og 
halda áfram að vinna með það. Þá var maður farinn að njóta pínu erfiðisins frá fyrsta 
árinu. Þannig að það er auðvitað byrjað að gerast. 
R: Starfsemin er þá enn í mótun þó eitthvað sé farið að festast í sessi?  
T2: Já, þá er bara verið að reyna að bæta það. Því það er ekkert nýtt undir sólinni. 
T4: Enda er meginþorri skólaársins orðinn svona einhver hefð, en það eru þessir litlu 
hlutir sem eru í endurskoðun, eins og jólaþemað. Eigum við að vera öll saman, eigum 
við að vera skipt 3. og 4. bekkur eða 1.–7. eða hvað? 

 

 Hér að ofan kemur fram að þó að rammi skólastarfsins sé skýr frá upphafi er 

framkvæmd starfsins enn í mótun. Kennarar hafa tækifæri til að hafa áhrif á mótunina með 

þátttöku í umræðum og skipulagningu starfsins. Þegar einn kennaranna er spurður að hvað sé 

skemmtilegt við mótunarstarfið segir hann: 

Bara allt, bara sjá einhvern veginn hugmyndir sem maður hefur í kollinum verða að 
veruleika og sjá þær ganga upp. Bara allt þetta sem að maður einmitt hugsaði: Jú ókei, 
við ætlum að hafa útikennslutíma, höfum við alltaf tækifæri til þess að fara í 
útikennslu, eigum við alltaf að gera þetta, gengur þetta upp? Og bara þetta skólastarf í 
heild sinni. Gengur þetta að vera með 47 börn á svæðinu, ég meina, er vinnufriður? 
Og sjá það að öll þemun sem eru lögð fyrir nemendur skila sér í námi og sjálfsnámi. 
Og allar þessar hugmyndir sem maður veit ekki fyrirfram, maður veit jú að þetta er 
flott hugsjón og gaman að sjá þetta verða að veruleika en maður veit ekki hvort verður 
þetta að veruleika? Og nú er svo gaman að sjá að þetta virkar.  

4.2.6. Skólastjóri 
Skólastjóri Tindaskóla ákvað fimmtán ára gamall að verða kennari. Hann hefur unnið með 

börnum í tómstundastarfi frá unglingsaldri og segir hann það starf og umhverfi þess hafa haft 
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mikil áhrif á hann: „[...] breytti bara lífi mínu, ég náði svo ofboðslegum þroska í þessu 

umhverfi og þetta var sem sagt sumarvinnan mín alveg fram undir tvítugt.“  

 Með námi sínu í framhaldsskóla og Kennaraháskólanum starfaði hann einnig með 

börnum í tómstundum, jafnt í sjálfboðaliðastarfi í félagasamtökum sem í launuðu starfi í 

félagsmiðstöðvum og á leikjanámskeiðum. Skólastjóri Tindaskóla hefur starfað sem 

skólastjórnandi í rúmlega sex ár. Hann segir að hann nærist á samneyti við börn og að tengslin 

við þau séu honum lykilatriði í skólastarfinu: „Það er algjört lykilatriði fyrir mig. Tengslin við 

krakkana, algjör lykill sko.“ Af þessum sökum segir hann að hann hafi „ekki gengið lengi 

með skólastjórann í maganum.“ Hann segir:  

Og þá hafði það ekki verið inni í kollinum á mér, ekki sko að ræða það að ég myndi 
nenna að standa í þessu veseni öllu. Af því að í raun og verunni hafði ég verið að fara 
úr félagsmiðstöðvarbransanum af því að mér fannst pappírsmennskan orðin of mikil. 
Og ég vildi vinna meira með börnunum. 

 

 Hann segist hafa reynt fyrir sér sem aðstoðarskólastjóri í afleysingum í eitt ár og 

fannst eftir þá reynslu að varla yrði aftur snúið: „...og ákvað þá að ég vildi fara þessa leið sem 

sagt í stjórnun og sótti þá um í Kennaraháskólanum í stjórnun. [...] og síðan eftir þessi þrjú ár 

lýk ég framhaldsnámi í stjórnun.“ Eftir að hafa lokið framhaldsnáminu starfaði hann sem 

skólastjóri í „mjög hefðbundnum 70 ára skóla“ eins og hann orðar það sjálfur.  

 Skólastjóri Tindaskóla sótti um núverandi starf vegna þess að honum fannst þetta 

spennandi tækifæri til að byggja upp skólastarf frá grunni. Hann var ráðinn átta mánuðum 

áður en formlegt skólahald hófst og segir það hafa verið „gæfuspor“ fyrir framhaldið:  

Og hef í raun og veru þetta einstaka tækifæri að hafa nokkra mánuði til að hugsa um 
skólann og sem ég held að sé mikið gæfuspor fyrir allt áframhaldið. Ég var náttúrulega 
aðeins inni í teikningunum, húsgagnamálum, innkaupum og bara raun og veru áherslur 
skólastarfsins. [...] Þetta var ögrunin að byggja upp. [...] þetta er bara tækifæri sem 
menn fá ekkert svo oft. 

 

 Hann segir áherslur sínar koma úr þremur áttum; frá fyrri skólum þar sem hann hefur 

starfað, áðurnefndu tómstundastarfi með börnum og hugmyndafræði því tengdri og einnig frá 

uppbyggingu leikskólanna. Hann segir það auðvelda sér að hugsa um skólastarfið ef hann 

setur það í samhengi við leikskólastarf en það segist hann þekkja vel í gegnum maka sinn sem 

er leikskólastjóri. Til viðbótar þessum grunni segist hann hafa vitað frá upphafi í hvers konar 

umhverfi skólinn átti að starfa: „Og svo er ég náttúrulega ráðinn inn í skóla sem lítur svona út. 

Ég veit að þetta á að vera opinn skóli.“ 
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4.2.7. Stjórnunaraðferðir 
Skólastjóri segist ekki vera „eftirrekstrarsamur yfirmaður.“ Hann segir stýritæki sín vera 

vinnan með kennurum á undirbúningsdögum á haustin, foreldrasamstarfið og að hann reyni 

að vera „á vappinu“, eins og hann orðar það sjálfur. Hann leggur mikla áherslu á samábyrgð 

starfsmanna og samvinnu þeirra í skólastarfinu. Hann segir að þegar nýjum verkefnum sé 

komið fyrir í skólastarfinu fylgi hann þeim eftir með því að taka þátt í verkefnunum:  

Þegar koma ný verkefni, þá er ég mjög oft með í þeim til að reyna að stuðla að því að 
þau séu eftir mínu höfði. Það er svo aftur á móti minn veikleiki [...] sem ég hef alltaf 
vitað af, að treysta ekki öðrum eða gera of mikið sjálfur. Það er bara eitthvað sem ég 
er alltaf að læra. 

 

 Þótt skólastjóri segi hér að hann treysti ekki öðrum virðast kennarar upplifa að við 

framkvæmd starfsins hafi þeir traust skólastjóra til að skipuleggja og framkvæma skólastarfið. 

Einn kennara segir:  

Maður finnur það alveg að SkT hefur ákveðnar hugmyndir um skólastarf. Það er að 
börnum og kennurum líði vel, hann leggur mikla áherslu á það. Og líka að þau finni að 
þeim er treyst og þau finni að þau hafa námsaðstæður til að gera það sem þau vilja. 
Hlutirnir eru mikið ræddir hérna. Það er ekki mikið verið að skamma. Þannig að ef að 
það kemur eitthvað uppá, það misstíga sig náttúrulega allir, þá eru hlutirnir ræddir við 
nemendur og kennara. 
 

 Á meðan skólastjóra var fylgt eftir þá tók hann viðtal við umsækjanda um starf 

umsjónarmanns skólasels Tindaskóla. Í viðtalinu talaði skólastjórinn skýrt um stefnu skólans 

og frelsi hvers starfsmanns til að haga starfinu eftir því sem hann teldi að hentaði 

barnahópnum best. Hann hvatti starfsmanninn til að kynna sér áherslur skólans og starfsemi 

hans og að nýta eigin styrkleika til að miðla áherslum skólans til barnanna. Hið sama kemur 

fram í viðtali við kennara sem nýlega hefur verið ráðinn til skólans:  

Sko, þegar ég sæki um þá viðurkenni ég það að ég sá bara atvinnuauglýsingu svo 
sendi ég honum tölvupóst og síðan sendi hann til baka: Kynntu þér skólann okkar á 
heimasíðunni okkar. Hann er mjög vel upplýstur skóli, [...] hann er meðvitaður um 
það að skólinn er vel skráður, það eru til miklar upplýsingar, margar myndir. Þannig 
að það var það fyrsta sem hann sagði við mig. [...] Þá bara sá ég það strax, hei, hann 
leggur áherslu á útikennslu, sveigjanlegt skólastarf og börnum líður vel.  

 

 Eins og komið hefur fram er rammi skólastarfs Tindaskóla skýr frá hendi skólastjóra 

og ramminn er vel skráður. Ef litið er til þess sem fram kemur í þessum kafla er skólastjóri 

Tindaskóla samkvæmur sér í ætlun sinni að virkja samábyrgð starfsmanna. Það gerir hann 

með því að höfða til ábyrgðar hvers og eins á starfinu þegar hann hvetur starfsmenn til að 

kynna sér áherslur skólans í skráðum gögnum hans. Við framkvæmd starfsins gefur 



  

 67 

skólastjóri starfsmönnum frelsi bæði til að skipuleggja og framkvæma starfið innan þess 

ramma sem hann hefur gefið í skráðum plöggum skólans.  

 

    Sýnileiki og aðgengi  

Það er skólastjóra Tindaskóla metnaðarmál að einangrast ekki inni á eigin skrifstofu. Hann 

segir að á skólatíma reyni hann að vera sem minnst þar inni og að þá noti hann tímann til að 

vera sem mest á ferðinni um skólann. Hann segir:  

Sko, það að menn ætli að gera skólastjórann að einhverri skrifstofublók, [...] en menn 
gleyma því að megininntak grunnskóla er vinna með börnum. Ef þeir ætla að láta þann 
sem er sko höfuð stofnunarinnar, vera lokaður inni á skrifstofu ekki í tengslum við 
skólann eða umhverfið. Ég held að menn [...] [séu] í raun og veru að taka stjórnendur 
úr kjarnaeðli stofnunarinnar; fjarlægja hann. Persónulega finnst mér það kolröng 
stefna. 

 

 Þegar skólastjóra var fylgt eftir hringdi einn af umsjónarkennurum nemenda 3. og 4. 

bekkjar í gsm-síma skólastjóra. Nemendur 3. og 4. bekkjar og kennarar þeirra voru í hjólaferð 

og hjól eins nemandans hafði bilað í ferðinni. Kennarinn bað skólastjóra að koma með eitt af 

reiðhjólum skólans til móts við nemendur. Skólastjórinn brást vel við þessari bón, stóð upp 

frá skrifstofuverkum sínum og ók til nemendahópsins með hjólið í farangursrými bílsins. Eftir 

að hafa afhent hjólið elti hann hópinn á áfangastað til að kanna hvernig hefði gengið að 

komast þangað og hvort allir treystu sér í heimferðina.  

 Þegar vettvangsathugunin var gerð var skólastjórinn mikið á ferðinni um skólann og 

sinnti erindum, sem hann átti við kennara, og á ferðinni til og frá skrifstofu staldraði hann við 

hjá nemendum sem unnu að verkefnum sínum á göngum skólans. Skólastjórinn sýndi 

nemendum og verkefnum áhuga, spurði úti í verkefnin og spjallaði við nemendur. Þegar 

skólastjórinn vann einn inni á skrifstofu sinni var opið inn til hans. Einn af kennurum, sem 

rætt var við, segir skólastjóra alltaf vera til taks:  

Við kennarar höfum alveg 100% frjálsræði til að tjá okkur við hann, hann er alltaf til 
taks, til dæmis. Hann hlustar yfirleitt á það sem maður segir, hann tekur það til greina, 
sama hvort hann er því sammála eða ekki, skilurðu. 

 

 Sami kennari segist líka stundum rekast á skólastjórann úti í frímínútum að leika við 

nemendur og einnig nefnir hann að skólastjórinn fari með í flestar ferðir þar sem allir 

nemendur og starfsmenn eru þátttakendur: „Við höfum farið í gönguferðir, skólinn saman, þá 

fer hann alltaf með, skíðaferðir, þá fer hann með, hann er manna virkastur. Hann er svona gott 

fordæmi.“ 
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 Starfsmaður, sem ekki sinnir kennslu, tekur undir að skólastjóri sé virkur í daglegu 

starfi og bætir við að það geri hann meðvitað:  

Hann passar sig á því að festast ekki í einhverjum fílabeinsturni, hér er minn draumur 
orðinn að veruleika og allt gengur vel [...] hann fer ekkert að fljóta að feigðarósi. [...] í 
dag tekur hann reglulega að sér forfallakennslu, er beint með krökkunum, hann tekur 
meira að segja reglulega inni- eða útivaktir. 

 

 Þegar talið í rýnihópi barst að sýnileika skólastjóra í daglegu starfi sögðu þátttakendur 

að dagsskipulagið gerði ráð fyrir þátttöku skólastjóra í samverustundinni á morgnana. Henni 

stjórnaði skólastjórinn og þar hefði hann tækifæri til að hitta alla nemendur og starfsmenn. 

Rýnihópurinn sagði skólastjóra vera þátttakanda í þeim hluta starfsins sem færi fram utandyra 

og að það væru áhrif frá áhugamáli hans. Þeim fannst hann hins vegar mega auka innsýn sína 

í daglegt starf inni á heimasvæðum nemenda:  

T2: Hann er sýnilegur á hverjum morgni í samverunni. Mér finnst hann ekki nógu 
sýnilegur inni á svæðum, koma og fylgjast með og kannski ekki nógu sko, þessi 
þátttaka, kannski ekki nægileg þátttaka í þessu dags daglega, í þessum þemum, eða 
kannski innsýn ekki endilega þátttöku. Ég er ekki endilega að ætlast til þess að hann 
taki þátt í þemunum en kannski þessi innsýn, eða svona meiri áhugi á verkefnunum. 
T1: Já. 
T3 og T4: Já, einmitt. 

 

 Skólastjóri Tindaskóla er sýnilegur í starfi skólans og leggur sig fram um að vera 

þátttakandi í námi skólans sem fer fram utandyra. Í vettvangsathugunum og viðtölum kom 

fram að hann væri bæði nemendum og starfsfólki aðgengilegur.  

 

    Miðlun á stefnu og sýn 

Við upphaf skólans segist skólastjóri Tindaskóla hafa kallað kennara inn og farið yfir sýnina 

sem hann hafði fyrir skólann. Hann segir að fyrsta starfsárið hafi honum fundist starfið ganga 

sérstaklega vel:  

Ég veit ekki á hvaða gleðipillum ég var þennan fyrsta vetur, því mér fannst allt 
æðislegt og allt ganga svo vel. Á meðan núna, sé ég bara þegar lengra líður frá, 
hvernig allt er að festast betur í sessi og allt er að verða öruggara, tryggara og 
markvissara. 

 

 Skólastjóri segir alla starfsmenn ráða sig inn í rammann, sem er utan um skólastarfið, 

og hann kynni hann í fyrsta starfsviðtalinu og minni síðan á sýnina á kennarafundum þar sem 

umræður um starfið fara fram. Hann segir að út frá reynslu sinni sé það ólíkt að koma til 

starfa í skóla með grónu starfi og að byggja upp starf í nýjum skóla:  

Það er allt annað að breyta skóla en að byrja skóla. Algjörlega tvennt ólíkt. Þannig að 
þá verður þetta allt miklu einfaldara. Maður getur farið miklu hraðar, breytt miklu 
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meira. Eins og í [skólanum þar sem ég starfaði áður] þá var svona miklu meiri grisjun 
heldur en nýplöntun. 

 

 Aðspurður segist skólastjóri leggja sig fram um að vera bæði starfsfólki sínu og 

nemendum fyrirmynd. Einn kennarinn segir einnig svo vera:  

Já, já, hann sjálfur er líka mjög virkur í að fara út og hreyfa sig. Góð fyrirmynd í því. 
[...] [Á kennarafundum] hann er alltaf að tala um þessa útikennslu og útiveruna og 
hreyfinguna. Hann er alveg virkilega meðvitaður og markviss. Þannig að [...] það er 
alveg klárt að [...] þetta er ekki bara á pappírunum hjá honum. Ekki það að hann sé að 
neyða neinn, hann neyðir engan útí vont veður, hann hvetur. 

 

 Umsjónarkennari á yngsta stigi segir skólastjóra duglegan að minna á sýn skólans og 

þó að hann hlusti eftir áliti starfsmanna þá haldi hann fast við stefnuna sem var mótuð í 

upphafi: „Ekki það hann ýtir alveg sínum hugmyndum að okkur, sko.“ Sami kennari segir 

skólastjórann vera sannfærandi í máli sínu þegar hann tali um skólann: „Ég myndi segja að 

hann væri svona leiðtogi, hann er svona „pioneer“ og tekst svona að heilla mann að 

hugmyndunum og kemur vel fyrir og svona og gefur skýr og skilmerkileg svör þegar hann er 

einmitt að tala um skólann.“ 

 Til viðbótar við að stefna Tindaskóla sé vel skráð þá nýtir skólastjóri fundi og þátttöku 

í daglegu starfi til að koma henni í framkvæmd. 

 

    Fundir starfsmanna 

Tindaskóli nýtir svigrúm sem kjarasamningur Kennarasambands Íslands og Launanefndar 

sveitarfélaga gefur til að binda daglegan vinnutíma kennara og hækka laun þeirra. Það þýðir 

að eftir að kennslu lýkur eiga kennarar lausa stund til að halda teymisfundi þeirra sem koma 

að kennslunni á hverju heimasvæði fyrir sig. Á þeim fundum er ráðgast um skipulagningu 

daglegs starfs.  

 Starfsmaður, sem ekki sinnir kennslu, segir að fyrsta starfsárið hafi reglulega verið 

haldnir starfsmannafundir með kennurum og öðrum starfsmönnum en á öðru starfsári hafi það 

ekki verið hægt vegna þess að starfsmenn, sem ekki sinna kennslu voru að stórum hluta 

útlendingar sem bjuggu ekki yfir þeirri færni í íslensku sem þarf til að geta tekið þátt í 

fjölmennum fundum. Af þeim sökum, segir hann, séu nú haldnir starfsmannafundir þar sem 

farið er yfir það sem skiptir máli hverju sinni.  

 Á kennarafundum, sem haldnir eru einu sinni í viku, segja kennarar að þeir geti haft 

áhrif á skólastarfið. Þeir segja að fyrir fundinn fái þeir dagskrá hans senda í tölvupósti. 

Skólastjóri stýrir fundinum, kynnir málefnin og gefur síðan orðið laust um umræðuefnið. Einn 

kennarinn lýsir því svo:  
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Síðan bara er orðið laust og hver sem vill [getur] tjáð sig og reynt að ræða hlutina, það 
er mikið rætt á þessum fundum sem eru frekar langir. [...] Hann má fá plús fyrir það að 
hann er fljótur að bakka út og leyfa kennurum, öðrum að segja eitthvað um þetta, það 
er ekki bara, hann er skólastjórinn og hann ræður, ekkert svoleiðis hérna, sko. 

 

 Kennari, sem hefur starfað við skólann frá upphafi, segir að honum finnist hann geta 

sagt að hann hafi átt hlutdeild í mótun skólastarfsins. Hann segir:  

Já, í rauninni finnst mér ég hafa verið með í að byggja upp þennan skóla frá því að 
hann byrjaði og að því sem hann er. [...] mér finnst ég eiga alveg heilmikið í þessu, en 
ég get samt ekki sagt, þú veist, ég er kannski of mikil hópsál, en mér finnst ég ekki 
geta sagt: já, þetta gerði ég.  

 

Rýnihópurinn sagði frá því að oft breytist hugmyndirnar sem skólastjóri beri upp á 

kennarafundum. Hópurinn nefndi nokkur dæmi um verkefni sem hafi breyst við framkvæmd 

eða umræðu. List- og verkgreinakennari segir:  

Ég get líka nefnt að þegar við vorum að byrja þá var SkT með hugmyndir um að list- 
og verkgreinar myndu að langmestu leyti falla inn í þemun og sem sagt allir tímarnir 
sem væru í þeim væru nýttir inni í þemun og verkgreinakennararnir yrðu með í 
vinnunni í kringum þemun. En hann kallaði eftir áliti okkar kennaranna sem voru að 
kenna þetta á þeim tíma. Við töldum mjög mikilvægt, markmiðanna vegna, að vinna í 
listgreininni ákveðið og svo væri ákveðinn sveigjanleiki líka til að koma inn í þemun. 
Þetta er svona dæmi um hugmynd sem hann kom með og okkur þótti hún ekki ganga 
upp og breyttist mjög mikið vegna umræðu og skoðanaskipta. 

 

 Skólastjóri Tindaskóla nýtir kennarafundi til að virkja kennara skólans í umræðum um 

skólastarfið. Kennurum finnst að tekið sé tillit til skoðana þeirra og að hlustað sé á tillögur 

þeirra.  

4.2.8. Margir boltar á lofti 
Í starfi Tindaskóla er margt sem kallast geta nýjungar í skólastarfi. Margar eru þannig að 

flestir þeirra sem að þeim koma hafa litla reynslu í framkvæmd þeirra. Einn kennarinn segir 

að þær sem hafi verið hluti af starfi skólans frá upphafi séu hugmyndir komnar frá skólastjóra 

og að honum takist oftast að „selja“ kennurum hugmyndirnar á kennarafundum og þannig 

„smitist“ þær svo inn í daglegt starf. Kennarinn heldur áfram: 

[...] við byrjum og þá náttúrulega hefur hann svona hugmyndir og við bara hugsum 
með okkur, já bara sniðugt, gerum þetta. Og svo hefur þetta bara einhvern veginn, það 
rúllar þannig af stað. [...] En það má heldur ekki gleyma sér, þú veist, þegar 
hugmyndafræðin, þegar hugurinn er alltaf á fullu, hugmyndirnar miklar og háleit 
markmið, þá stundum dettur svolítið botninn úr þegar þarf að fara að fylgja því eftir 
og það lendir svolítið á okkur. 
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Rýnihópurinn tæpti á sama málefni eins og komið hefur fram fyrr í þessum kafla. Í lok 

viðtalsins segja tveir þátttakendur:  

T4: En síðan kannski í framhaldi af því þá hefur þessi hópur hér rætt núna að síðan 
mætti sýna kannski, þú veist, það kemur einhver hugmynd og hver og einn fær að ráða 
hvernig hann útfærir, og svo, hvar er svo SkT? Af hverju er hann ekki að sjá það sem 
við ákveðum að gera við hugmyndina? Er það ekki? 
T3: Jú, þetta er alveg það sem við ræddum. 

 

Skólastjóri segist finna að hann þurfi stöðugt að vera vakandi yfir starfinu og að halda fast um 

taumana eftir að hann hefur sleppt hugmyndunum lausum: 

Já, svo eru náttúrulega hlutir í erli dagsins, sem bara, eins og til dæmis [...] sem hafa 
aðeins setið á hakanum í vetur [...]. Hlutir sem ég hef ekki verið nógu harður á að 
halda áfram með. Það er bara spurning eins og maður segir bara, hversu mikið er 
hópurinn að vinna? Svo getur maður líka bara sofnað á verðinum eða bara eitthvað 
(þögn). 

 

Seinna bætir hann við:  

[...] Það er eins og ef ég er ekki að ýta á það þá er eins og þá gerist það ekki. Það er 
kannski líka af því að, [...] þegar maður er búinn að hafa frumkvæði að einhverju og 
hefur alltaf frumkvæðið og það er ekkert sem segir að hinir segi nú er [X] ekki með 
frumkvæðið nú ætla ég að gera þetta, skilurðu?  

 

 Rýnihópurinn ræddi einnig dæmi um hugmyndir skólastjóra sem breyttust í umræðum 

og líka hugmyndir sem kennarar höfðu gefið tækifæri en síðan endurskoðað og framkvæmt í 

annarri mynd eða ákveðið að geyma til betri tíma. Í því sambandi var tekið nýlegt dæmi þegar 

ákveðið var að koma smiðjum fyrir í stundaskrá. Skólastjóri segir frá því sama:  

[...] má kannski segja líka að ég fékk smá svona aðvörun í haust, passa að fara ekki of 
geyst, passa að reyna ekki að gera allt í einu, heldur taka þetta aðeins í færri skrefum. 
Það er svona það sem ég er búinn að vera að reyna að gera. Að læra af því, eins og við 
breyttum aðeins skipulaginu í kringum list- og verkgreinarnar í haust og bjuggum til 
smiðjur. Ég keyrði það í gegn sko og það fór alveg þversum í starfsfólkið. Þannig að 
ég var gerður brottrækur með það. En fólk prófaði það einu sinni en svo ákváðum við 
að bíða með það (þögn). 

 

Í rýnihópnum kom líka fram umræða um óöryggi í samvinnu fagstétta inni á heimasvæðum 

nemenda og það óöryggi mætti minnka með meiri stýringu eða leiðsögn:  

T5: Það er líka annað í þessu sem að tengist sko, skólagerðinni og þessum opnu 
svæðum og samstarfi hópsins [...] nú erum við á báðum svæðum með sérkennara og 
þroskaþjálfa sem vinna með hópnum [...] mér hefur kannski fundist vanta svolítið 
stýringu frá skólastjóra inni í það samstarf. Því enginn hefur beint reynslu af þessu 
módeli þegar fólk kemur hingað inn. Það er eitthvað sem þarf að móta en það mótast 
ekki af sjálfu sér. Það vantar [...] meiri stjórnun inn í það batterí sko. [...] 
T3: Já stjórna þessum sviðum sem við höfum ekki starfsreynslu á. 
T2 og T5: Já, já.  
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T4: Já búa þau svolítið til því það er ekki ... 
T5: Já alla vega við kennararnir við [...] komum með fullt af reynslu af kennslu inn í 
skólann og eigum kannski ekki erfitt með að aðlaga okkur að kennsluhlutanum í þessu 
nýja umhverfi. En það er öðruvísi þegar kemur að samstarfi ólíkra fagaðila. Að finna 
nákvæmlega hvar byrjar nákvæmlega verksviðið og hvar endar það, hvar skarast þau 
og svo framvegis. Og það hefur eiginlega verið mjög lítil stýring að ofan inn í það 
dæmi. 

 
 Gróskan og nýbreytnin, sem einkenna starf Tindaskóla, krefst mikils frumkvæðis, 

hugmyndaauðgi og sköpunarvilja af stjórnendum og öðru starfsfólki. Stjórnskipulag 

Tindaskóla gerir ráð fyrir sjálfstæði kennarateymanna á hverju heimasvæði þegar kemur að 

skipulagningu, stjórnun og framkvæmd starfsins þar. Í máli viðmælenda kom fram að 

sjálfstæðið og umræðurnar á kennarafundum um skólastarfið virðast ekki fullnægja þörfum 

þeirra fyrir stuðning og hvatningu við framkvæmd nýbreytninnar. 

4.3. Hnjúkaskóli 
Samkvæmt upplýsingum frá skólastjóra stunduðu rúmlega 200 nemendur nám í Hnjúkaskóla 

á skólaárinu 2007–2008. Nemendur voru á aldrinum sex til þrettán ára. Í skólanum starfa 

tæplega 50 starfsmenn við kennslu og önnur störf. Skólinn er enn í byggingu en á þriðja 

starfsári hans hafa tveir áfangar verið teknir í notkun. Annar þeirra rúmar kennslu yngsta stigs 

og miðstigs og í hinum er aðstaða til sund- og íþróttakennslu. Þriðji áfangi er enn í byggingu.  

4.3.1. Umhverfi og aðbúnaður 
Hnjúkaskóli er staðsettur í íbúðahverfi sem er í uppbyggingu. Skammt frá skólanum er 

ósnortið opið svæði og fjara. Leiksvæði nemenda ber þess merki að skólalóðin er hluti þess 

áfanga sem enn er ólokið.  

 Þegar komið er inn í Hnjúkaskóla taka bjartir gangar á móti gestum. Þar er hátt til lofts 

og lítur út fyrir að gert sé ráð fyrir að nemendur nýti gangana til samveru og leikja. Skólinn er 

á tveimur hæðum og á milli hæða eru breiðir og vandaðir stigar sem hægt er að nota sem sæti, 

til dæmis á samkomum. Öðrum megin við gangana er rými fyrir námshópa skólans. Innan 

hvers rýmis starfa fleiri en einn námshópur og hefur hver hópur eigið heimasvæði. 

Heimasvæðin eru opin svæði án dyra eða veggja á milli námshópa. Elstu nemendur skólans 

eru með aðstöðu á efri hæð skólans en þeir yngri á neðri hæðinni. Á neðri hæðinni eru einnig 

verkgreinastofur. 

 Í miðjurými skólans er samkomusalur sem einnig nýtist sem matsalur í hádeginu. Þar 

fyrir ofan er bókasafn, tölvuaðstaða nemenda og stjórnunarrýmið. Innan þess er kennarastofa, 

skrifstofur ritara og stjórnenda og fundaherbergi. 
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 Á veggjum skólans og á borðum á göngum eru mörg verk eftir nemendur. Verkin 

unnu þeir í list- og verkgreinatímum og einnig á þemavikum skólans. Þar ber mest á verkum 

sem gerð hafa verið í tengslum við verkefni um heimabyggð og nánasta umhverfi nemenda. 

 Byggingar skólans, aðbúnaður og tæki nemenda og starfsfólks bera með sér að vandað 

hefur verið til verka.  

4.3.2. Stefna og sýn 
Í einkunnarorðum Hnjúkaskóla felst trú á frumkvæði og löngun nemenda til að glaðir leiti 

þeir sér fróðleiks á skapandi hátt. Í skólanámskránni kemur fram að starfið skuli mótast í 

samvinnu þeirra sem koma að starfinu. Þar segir einnig að í Hnjúkaskóla sé lögð áhersla á að 

skapa nemendum bestu skilyrði til náms. Í þeirri vinnu vill skólinn höfða til áhugasviðs 

nemenda og byggja á styrkleikum þeirra. Meginmarkmið skólans eru sögð vera „að efla 

skapandi og gagnrýna hugsun, samstarf og samvinnu, vináttu og virðingu og að setja 

náttúruvísindi á háan stall.“ 

 Skólastjóri segist hafa verið ráðinn inn í hugmyndafræði sem þegar hafði verið sett 

saman af sveitarfélaginu. Sú hugmyndafræði miðaði við blöndun árganga, opin kennslurými, 

kennarateymi og einstaklingsmiðað nám. Í ráðningarferlinu segist skólastjóri hafa sagt frá 

eigin áherslum:  

Maður þurfti náttúrulega að gera grein fyrir sínum hugmyndum í umsókninni og ég 
lagði ríka áherslu á náttúrufræðikennslu og þá sérstaklega eðlisfræðikennslu og 
tæknimennt. [...] Þannig að ég sagði við þá á fræðsluskrifstofunni að ég hefði 
hugmyndir um það og vildi gera þennan skóla að náttúruvísindaskóla. Og þeir bara 
keyptu þessa hugmynd. 

 

 Til að ná markmiðum starfsins eru list- og verkgreinar kenndar í smiðjum. Í smiðjum 

er að finna hefðbundnar list- og verkgreinar ásamt vinnu með Legókubba, vísindavinnu og 

útivistarsmiðju. Til viðbótar smiðjunum eru þemavikur fastur liður í starfi skólans. 

 Í skólanámskrá Hnjúkaskóla segir að við mótun starfsins vilji skólinn að „raddir 

nemenda heyrist“ og að það sé markmið hans að „nýta krafta og þekkingu foreldra til þess að 

efla skólastarfið.“ Svo að það geti orðið eiga þessir hópar fulltrúa í teymum sem starfa hverju 

sinni innan skólans, boðið er uppá frístundanámskeið fyrir foreldra og börn þeirra og óskað er 

eftir virkri þátttöku foreldra í bekkjastarfi ásamt því að nemendur læra að setja sér 

námsmarkmið og meta framvindu í eigin námi. 

4.3.3. Stjórnskipulag 
Á skólaárinu 2007–2008 er gert ráð fyrir að við skólann starfi skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri. Skólastjóri tekur fram að hann segist líta svo á að fagstjóri sérkennslu sé 
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einn af stjórnendum enda eigi hann sæti í stjórnunarteyminu sem starfar við skólann. Auk 

skólastjóra og sérkennara sitja í teyminu aðstoðarskólastjóri og þrír kennarar úr kennararáði. 

Að sögn skólastjóra fundaði stjórnunarteymið einu sinni til tvisvar í mánuði í upphafi 

skólaársins. Á miðju skólaári hætti aðstoðarskólastjóri störfum hjá skólanum og eftir það 

fundar teymið einu sinni í viku. Skólastjóri segist hafa valið þá leið að auglýsa ekki eftir 

aðstoðarskólastjóra á miðju skólaári og í framhaldi af því hafi stjórnunarteymið boðið fram 

krafta sína til að leysa verkefni aðstoðarskólastjórans. Skólastjórinn segir svo frá:  

Ég bara ákvað að það færi of mikill tími, auglýsa, viðtöl, koma nýrri manneskju inn. 
Sko, þá kom þetta bakland mitt og sagði, við rúllum þessu upp. Þannig að þá kemur 
þetta net sem að við erum búin að búa til sem bara þjappast saman og segir: Þú bara 
dreifir verkefnum á okkur. Og mér fannst það bara frábær hugmynd og bara geri það. 
[Einn kennara] er kominn með agavandamálin og þessi sér um þetta og svona 
dreifðum við þessu bara. [...] Þannig að við höfum verið þarna sex og við höfum 
fundað einu sinni til tvisvar í mánuði og núna eftir að þetta gerðist þá bara fundum við 
vikulega. Það er svo gott að þurfa ekki að fara að byggja þetta upp aftur. Þetta var til 
staðar. 
 

Í Hnjúkaskóla virðist að mestu vera hefðbundið stjórnskipulag en vegna aðstæðna hafa fleiri 

verið virkjaðir til að leysa af hendi verkefni stjórnenda.  

4.3.4. Skólamenning 
Í þessum kafla verður greint frá helstu einkennum stofnanamenningar Hnjúkaskóla. 

Umfjölluninni er skipt í tvennt. Annars vegar er sagt frá starfsanda og líðan og hins vegar frá 

daglegu starfi. Sá fyrri byggist að mestu á lýsingum starfsfólks á starfsanda skólans og sá 

seinni á vettvangsathugunum, skriflegum gögnum og viðtölum við starfsfólk. 

 

    Starfsandi og líðan 

Í Hnjúkaskóla er starfað eftir áætlun Olweusar gegn einelti. Einn hluti þeirrar áætlunar er að 

kanna líðan og félagatengsl nemenda. Skólastjóri segir svo frá niðurstöðum þeirrar könnunar: 

„Já við fórum inn í Olweus í fyrra, já könnunin er gerð í nóvember, þá eru krakkarnir búnir að 

vera í eitt ár í skólanum og einhverja mánuði. Og þá kom til dæmis í ljós að það var mjög hátt 

hlutfall barna í skólanum sem áttu mjög marga vini.“  

 Skólastjóri segir einnig að stjórnendur hafi verið meðvitaðir um að í upphafi þyrfti að 

nýta tímann til að gefa nemendum og starfsfólki tíma til að kynnast:  

Við lögðum mikla áherslu á tengslin, að þau mynduðu tengsl og að við mynduðum 
tengsl, að við yrðum svona hópur. [...] eins og við lögðum upp með, að skipta oft um 
hópa og láta alla kynnast öllum. Það varð sjálfsagt að þú ynnir með þessum í dag og 
hinum á morgun í þessu hópaverkefninu og svo fórstu í annað. Og það hefur einkennt 
skólann, þau vinna mjög vel í hópum, þau eru fljót að fara í hópa og þemavikur hér 
eru frábærar.  
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Skólastjóri hrósar viðmóti starfsfólksins í garð nemenda og nefnir það sem einn af þeim 

þáttum sem hann vildi taka með sér úr starfi skólans ef hann flytti sig um set:  

Já og þetta viðmót almennt gagnvart nemandanum, [...] vildi taka það með mér líka. 
Svona mikill vilji fyrir því að bæta ástandið hjá nemandanum og hérna þessi aðlögun 
líka, já mér finnst þeir tilbúnir til þess svolítið að gefa eftir, þá er ég að tala um, sýna 
smá umburðarlyndi.  

 

 Þátttakendum í rýnihópnum finnst að opnu kennslurýmin henti vel til að sinna þörfum 

allra nemenda og fyrir vikið verði nemendur ánægðari í skólanum en ella:  

H2: Við erum að taka vel á einstaklingsþörfunum. 
H4: Og þetta virðist bara líka vera kerfi sem hentar, ég hef líka kennt í lokuðum skóla 
eða þú veist þessu stofuformi, það virðist bara vera kerfi sem hentar ekki öllum en 
mörgum mjög vel. 
H2: Alla vega uppá líðan og svona, það er stærsta atriðið. 
H1: Þarna með jákvæðni og gleði. Það er rosalega mikið finnst mér að krakkar eru 
ánægðir hérna í skólanum, rosalega mikið að þeim finnst gaman að vera í skólanum, 
rosalega glöð finnst mér. Þó eru margir samt sem spyrja: Er þetta ekki alltof mikill 
hávaði, er þetta ekki allt of mikið? Mér finnst þau öll ótrúlega glöð.  

 

Hnjúkaskóli fékk viðurkenningu frá sveitarfélaginu fyrir að vera fjölskylduvænn vinnustaður 

og segir skólastjóri það hafa komið sér á óvart:  

Enda fengum við viðurkenningu fyrir að vera fjölskylduvænn vinnustaður. Það var 
bara vegna þess að fólkinu fannst viðmótið gott. Og ég var svolítið hissa þegar ég 
heyrði það og ég fór að hugsa, heyrðu hvernig er fjölskyldustefnan hér. En þá kemur 
fólk náttúrulega með alls konar viðmið, og það sem þeim fannst vera aðalmálið, það er 
þegar börnin voru veik, þá mættu stjórnendur því með skilningi. Og líka þetta að ef 
eitthvað gekk illa hjá einhverjum, sko við urðum svo góðir vinir, sko fólkið hérna. [...] 
ef gekk eitthvað illa í einkalífinu þá var bara fólkið komið, það kemur bara eitthvað 
net, voða flott. 

 

Starfsmaður, sem ekki sinnir kennslu, er á sömu nótum þegar hann segir frá því að auðvelt sé 

að flétta saman vinnu og einkalíf og að hann eigi til dæmis ekki erfitt með að hringja í 

skólann til að tilkynna veikindi barns:  

Og þetta er mjög mikill svona fjölskylduvænn vinnustaður. Já, aldrei mál að koma 
með börnin hérna ef við þurfum og það er aldrei mál og það er mjög mikið tillit tekið 
og mikil virð... og svona skilningur. Þú mætir aldrei, ef að barnið þitt er veikt, það er 
ekki þannig að þú sért, liggur við kominn með niðurgang yfir að þurfa að hringja. Það 
er mikill skilningur. 
 

 Sami starfsmaður segir að samvinna starfsmanna gangi vel og honum finnst það vera 

vegna þess að jafnræði sé milli starfsmanna og að vinátta sé á milli þeirra: „[...] alveg sama 

hvort þú ert starfsmaður í frístundaskóla eða gangavörður, liggur við [...], ef þú ert bara 

starfsmaður [...], það eru allir jafnir hérna. Það eru mjög góð samskipti, finnst mér á milli 
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starfsmanna. [...] mér finnst það nefnilega einkenna þennan skóla, það er jákvæðni og við 

erum voða miklir vinir.“ 

 Í rýnihópnum nefndu þátttakendur einnig að vinátta ríkti í starfsmannahópnum og 

aðspurðir sögðu þeir að það mætti meðal annars þakka virkri skemmtinefnd og 

starfsmannafélagi: 

H4: Skemmtinefndin. 
H2: Já og partý. 
H5: Æi, ég veit það ekki, þetta er bara rosalega góður hópur að vinna í, þetta er bara. 
H2: Og teymin bara valist mjög vel saman, það eru góðir vinir. 
H4: Samt ekki sömu teymin og voru í fyrra.  
H2: Nei, en valist bara mjög vel saman og mikil vinátta bara í hópnum. Já, við gerum 
mikið saman fyrir utan vinnutíma, frábært starfsmannafélag hérna og gerum mikið 
saman utan vinnu og þetta bara, já. 

 

Seinna í rýnihópsviðtalinu segir einn þátttakenda að starfsfólk gangi í verkin sem þarf að 

leysa og að það sé gaman í vinnunni:  

[...] það er alveg rosalega gott starfsfólk hérna og það er gaman að koma í vinnuna, 
það er hérna, góður starfsandi, gott starfsfólk, góður yfirmaður og þegar ég var á fundi 
hjá FG og KÍ þá voru einhverjir að væla yfir einhverju og þá var ég að segja frá því 
hvað væri frábært í Hnjúkaskóla [...]. Þau hálfpartinn trúðu því ekki. Þetta er bara svo, 
við reddum öllu í sameiningu, við vinnum svo vel saman, þetta er bara frábær 
vinnustaður. 

 

 Umsjónarkennari á miðstigi er á svipuðum slóðum þegar hann segir samheldni 

einkenna starfsandann og nefnir sem dæmi þátt stjórnunarteymisins í stjórnun skólans: „Við 

erum rosalega samheldin, myndi ég eiginlega segja. Við settumst bara öll saman niður þegar 

við fréttum að [...] hefði labbað út. Heyrðu, við bara aðstoðum SkH. Heyrðu, við bara gerum 

þetta með honum.“  

 Umsjónarkennari á yngsta stigi er sammála og bætir við að honum finnist 

starfsmannahópurinn spenntur fyrir því að takast á við ný verkefni, ábyrgur og að auðvelt sé 

að leita sér aðstoðar innan hópsins:  

Yfirleitt er bara meiri spenna til að fara út í eitthvað heldur en einhver svona verkkvíði 
sko. Ég myndi segja að hann væri jákvæður, skemmtilegur og bara ábyrgur. Mér 
finnst þetta vera ábyrgir einstaklingar sem að vinna hérna. Alveg sama, við getum 
talað, ef þú ert [...] í vandræðum með eitthvað þá getur maður, einhvern veginn, fólk 
er að hugsa.  
 

 Í þessum kafla kemur fram að Hnjúkaskóli þykir fjölskylduvænn vinnustaður. 

Starfsandinn þar einkennist af vináttu og samheldni, samvinnu og jafnræði ásamt því að 

starfsfólki líður vel í vinnunni. 
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    Dagleg starfsemi 

Þegar komið er í Hnjúkaskóla að morgni dags virðist starfsemin strax fara í gang. Í 

vettvangskönnun kom eftirfarandi fram:  

Yngstu nemendurnir tínast inn á heimasvæðin og spila, leika sér með kubba eða kúra í 
sófum þar til bjallan hringir. Inni á hverju heimasvæði er starfsmaður sem tekur á móti 
nemendum. Eldri nemendur koma sér frekar fyrir á göngunum eða í tröppum stiganna 
sem liggja milli hæða. Þar spjalla þeir saman eða hlusta á tónlist. 

 

 Þegar vettvangskönnun fór fram var það á degi þar sem allir námshópar fara í smiðjur. 

Eftir einn morgun í smiðjutímum er eins og skólinn iði af leik og óhefðbundnu skólastarfi. 

Smiðjur eru í fimm kennslustundum á viku hjá nemendum fyrsta til fjórða bekkjar og sex hjá 

nemendum fimmta til sjöunda bekkjar. Þessum tímum er skipt niður á tvo daga vikunnar. Auk 

hefðbundinna list- og verkgreina er þar verið að fást við ýmis önnur verkefni eins og vinnu 

með kubba og verkefni sem tengjast rannsóknum og vísindum. Skólastjóri segir að hæfileikar 

og færni kennarahópsins ráði því hvað er í boði í smiðjunum hverju sinni. Hann nefnir að á 

fyrsta starfsári skólans hafi kennari unnið við skólann sem var virkur í áhugamannaleikfélagi 

og þá var boðið uppá leiklist og tjáningu. Hann segir um kennara sem nýlega bættist í hópinn:  

Hún er ekki danskennari en hún er gömul keppnismanneskja í dansi þannig að hún er 
búin að bera það undir mig að vera með danskennslu. Þá get ég komið því fyrir inni í 
smiðjunum. Þannig að þau vita það að þegar þau eru klár í einhverju svona ef þau geta 
sannfært okkur hérna, þetta er innan rammans, þetta er ekki bara eitthvað út í loftið, þá 
eru mjög sterkar líkur á að koma því hérna inn. Þannig að þau fá líka að njóta sín á 
sínu sérsviði. 

 

 Inn á stundaskrá eru einnig merktar hringekjur. Þegar vettvangskönnunin var gerð var 

einn námshópur í hringekju: „Nemendur þriðja og fjórða bekkjar eru í hringekju. Þar er í boði 

að púsla og mála, byggja úr kaplakubbum og segulkubbum, vera í tölvum og spila á venjuleg 

spil“. 

 Skólastjóri segir að hann leggi áherslu á það við kennara að skólastarfið einkennist af 

leik og skapandi starfi:  

Mér er sko alls ekki sama hvernig við kennum. Og okkur hefur fundist í vetur svolítið 
vanta meiri skapandi vinnu. [...] Eins og fólk segir, er ekki bara verið að kubba þarna? 
Og það var voða gaman þegar krakkar sögðu það þegar þau voru að byrja hérna á 
fyrsta ári, ég er ekkert í skóla, ég er bara að leika mér. [...] Ég segi, frábært, æðislegt. 
Við erum nefnilega að læra í gegnum leikinn. [...] ég hef þá trú að ef við erum að 
bjóða nemendum upp á skemmtilegt viðfangsefni framreiðum þetta á svolítið 
skemmtilegan hátt þannig að við höfðum til áhugasviðsins, þá fáum við þau með 
okkur. 
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Leikinn ber líka á góma í rýnihópnum og segja þátttakendur að smátt og smátt takist þeim að 

koma honum fyrir í starfi sínu: 

H1: Það hefur komið svona með tímanum, mér fannst erfitt að sjá þetta svona fyrst en 
svo kom þetta.  
H5: Þetta þróast, það kemur bara hjá öllum. 
H2: Krakkarnir fatta það ekki neitt að þau eru að læra, þegar þau eru að leika sér.  
H4: Mér finnst alltaf svo frábært þegar kennslustund er lokið og þau eru svona rosa 
ánægð með kennslustundina, það var svo gaman og jafnframt svona finnst þeim þau 
hafa sloppið svo vel af því þau lærðu ekki neitt. Og ég sit þarna og krossa við allt sem 
ég ætlaði að kenna þeim í tímanum. Þannig að ég náði þessu inn án þess að það væri 
eitthvað leiðinlegt. 

 

 Nemendur Hnjúkaskóla borða ekki allir á sama tíma. Þeir yngri borða fyrst og síðan 

þeir eldri. Matsalurinn er í miðjum skólanum og þegar vettvangskönnun fór fram fylgdist 

fullorðna fólkið vel með því að nemendur fengju sér að borða og að þeir gengju snyrtilega frá 

borðunum. Í vettvangsnótum kom fram:  

Þá var komið að hádegismatnum. Þá fara eldri nemendur út á meðan þeir yngri fá 
matinn. Nemendur sitja eftir námshópum og eru borðin merkt. Í matsalnum er sami 
hávaðinn og þekktur er víða í skólum. Eftir að yngri nemendur hafa borðað fara þeir út 
að leika sér Ég fór út og skoðaði lóðina, leiktækin og boltavellina. Nemendur voru á 
reiðhjólum, hjólaskautum og krítuðu á malbikið. Þegar eldri nemendur voru búnir að 
borða dunduðu þeir sér á bókasafninu, spiluðu borðtennis og fótboltaspil á ganginum. 

 

Þegar skólastjóra var fylgt eftir var eftirfarandi skráð: „SkH var á ferðinni allt hádegið og 

fylgdist árvökulum augum með því hvort nemendur gengu frá á borðunum og hvort þeir voru 

að borða eða ekki.“ 

 Í viðtali við umsjónarkennara á miðstigi segir hann að kennarar hefðu tekið höndum 

saman til að fækka pústrum í matsalnum. Það var hluti stærra átaks sem miðaði að því að 

bæta agann í skólanum:  

Þannig að við erum búin að vera hérna núna með agaátak. Tökum viku í einu og eitt 
málefni í einu.[...] Og mér finnst alveg frábært hvað allir, við erum öll að vinna í þessu 
saman. Og við erum búin að ná, núna á fjórum vikum erum við búin að ná hlaup á 
göngunum, matarröðin var orðin hræðileg hjá okkur. Þú veist, það voru bara tveir, þrír 
grenjandi í hverju einasta hádegi, laminn í matarröðinni, klipinn, klóraður, ýtt út úr 
matarröðinni. [...] tókum eina viku bara algjöra boot-camp á matarröðina, sko við 
erum að sjá frábærar framfarir með matarröðina. Bara það að ein vika, þá tókum við 
bara rosalega gæslu, og við gáfum vinnuna okkar í þetta sko, ég fór ekki í hádegismat, 
við tókum bara matarröðina. 

 

 Í þessum kafla kemur fram að leikur og skapandi starf skipa stóran sess í daglegu 

starfi Hnjúkaskóla. Einnig hefur fullorðna fólkið í skólanum sýnt að það er tilbúið að taka 

höndum saman til að auka vellíðan nemenda í skólanum.  
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4.3.5. Tileinkun starfshátta 
Skólastjóri Hnjúkaskóla segir að ramminn að hugmyndafræði skólans hafi verið tilbúinn fyrir 

stofnun skólans og eiginleg skólanámskrá hafi verið útbúin á fyrsta skólaárinu. Skólastjóri 

segir að þegar hann kynnti skólann og starf hans fyrir foreldrum og kennurum þá hafi hann 

greint frá eigin sýn á verðandi skólastarf:  

Móta svona einhvers konar stefnu til þess að standa klár á því fyrir hvað við ætlum að 
standa og við byrjuðum að kynna þetta fyrir foreldrum barnanna sem voru þá 
væntanleg í skólann. [...] Og þá bara kom ég með mína sýn á þennan skóla og [...] ég 
notaði þessa kynningu líka fyrir kennarana. Svona sé ég skólann fyrir mér og við 
verðum með lotur. Og ég náttúrulega átti svoleiðis töflu sjálfur og gat sýnt þeim þetta 
nákvæmlega þannig að þegar þeir réðu sig þá voru þeir með hugmyndafræðina mjög 
skýra. En það var ekki búið að skrifa skólanámskrána, skilurðu. En þetta var bara 
mjög góð grind. 

 

 Við mannaráðningar í skólann leitar skólastjóri Hnjúkaskóla að fólki sem getur 

framfylgt áherslum skólans. Hann tekur dæmi um leit sína að raunvísindakennara:  

Til dæmis þá lagði ég mikið uppúr því að góma hérna raunvísindakennara, og hérna 
fékk [...]. Í fyrra varð hann að taka að sér umsjónarkennslu líka því við vorum ekki 
með það marga tíma. En síðan, eins og í vetur þá er hann eingöngu með vísindasmiðju 
bæði hjá yngri og eldri. Og hann er með eðlisfræðikennslu hjá fyrsta og öðrum og 
þriðja og fjórða og þau hin sjá um það hjá sér. [...] En hérna við viljum bara meira, því 
við erum raunvísindaskóli. 

 

 Á þriðja starfsári skólans réðst til skólans nýr aðstoðarskólastjóri og þegar líða tók á 

skólaárið kom í ljós að hann vildi prófa aðrar leiðir en þegar voru notaðar við framkvæmd 

stefnu skólans. Skólastjóri segir: 

Hann fór að tala um að vera ekki með samkennslu heldur hreina árganga og þarna var 
ég gagnvart öðrum stjórnanda í skólanum farinn að rökræða um stefnu skólans, það 
gengur ekki. Ég sagði, [...], við getum ekki, ef okkur finnst þetta ekki vera rétta 
stefnan þá verðum við að hverfa á brott, við förum ekki að tala gegn stefnu skólans, 
hvorki innávið í skólanum né útávið, því þú ert bara að brjóta niður skólana. Þannig að 
það var kominn þarna svolítill ágreiningur sem ég hafði ekki gert mér grein fyrir að 
yrði vegna þess að ég hélt að þetta væri svo skýrt. 

 

 Þegar kom að því að setja saman stundaskrár og hópaskiptingar fyrsta skólaársins þá 

segir skólastjórinn að hann og þáverandi aðstoðarskólastjóri hafi sett saman námshópa og 

aðrar hópaskiptingar í bókgreinum innan námshópana. Aðspurður segir skólastjórinn að þetta 

hafi hann gert til að tryggja að hugmyndafræði skólans kæmist til framkvæmda og til að auka 

faglegt öryggi kennara:  

Já ég hugsa það alveg niður á gólf. Ef að við hefðum bara sagt, jæja gerið þið þetta 
einhvern veginn. Ég meina hvað hefði þá, þú veist, þau voru alveg nógu óörugg. Þó 
svo að við séum svona með rammann alveg, en þetta gekk alveg rosalega vel. [...] Já 
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ég var mikið á gólfinu og líka [aðstoðarskólastjórinn] og þeim fannst það mjög gott. 
[...] Við vorum með svo mikið af óreyndum og nýjum kennurum. 

 

 Skólastjórinn segist einnig hafa sýnt kennurunum hvernig þeir gætu nýtt kennslugögn 

bæði með því að kenna með kennurum skólans og að setja upp kennslustundir með þeim:  

[...] hann sagði að hann lærði svo mikið þegar ég var, honum fannst hann svo lélegur 
stærðfræðikennari. Hann var bara óöruggur. Ég sagði, nei [...] þú ert að gera flott en 
hann sagði, ég er bara að herma eftir þér. Ég sagði: flott, æðislegt. Ég er líka búin að 
vera að sýna þeim hvernig við notum kennslugögnin, var bara með þau sér. Þannig að 
við vorum bara mikið í kennslufræðinni held ég, fyrsta árið og annað árið, held ég að 
við höfum bara verið mikið að spá í kennslufræðina.  

 

 Skólastjóri segir að kennarar hafi þurft á hvatningu hans að halda til venjast 

hópaskiptingum og kennslufyrirkomulagi Hnjúkaskóla: 

Þau héldu alltaf að þau væru, við þurftum alltaf að segja, þú ert að gera rétt. Þau héldu 
alltaf að þessi skólinn eða hinn skólinn væru að gera þetta miklu betur. Ég sagði við 
þau: Veistu, ég þekki þá skóla, ég veit það, þið eruð að gera þetta akkúrat rétt, haldið 
bara áfram. 

 

 Eitt kennarateymið vildi heldur setja upp eigið kerfi og fylgdist skólastjórinn með 

framvindunni hjá teyminu og var tilbúinn að segja til þegar fór að halla undan fæti:  

Nema þar var kennari sem var ennþá í gamla kerfinu sínu. [...] En svo voru þau með 
allt og við eiginlega, það þýddi ekkert að ræða við kennarana þar og þetta gekk ekki. 
[...] já þau voru bara með alltof mikið í gangi í einu. Ég sá það bara, ég sagði, þú ert að 
springa, þetta er alltof mikið. Svo sýndi ég henni, sérðu hvernig við gerum, [...]. En ég 
vissi það að hún var ekkert hrifin af þessu. 

 

 Á fyrsta skólaárinu bauð skólaskrifstofa sveitarfélagsins upp á námskeið um 

einstaklingsmiðað nám fyrir kennara sem starfa í sveitarfélaginu. Allir kennarar Hnjúkaskóla 

sóttu það námskeið. Til viðbótar þessu þá segir skólastjóri Hnjúkaskóla að mikið sé talað um 

hugmyndafræðina í skólanum og að þemavikurnar eigi að tryggja að hún komist til skila: 

„Svo höfum við alltaf talað mikið um hugmyndafræðina og [...] til að passa nú að þetta verði, 

þá settum við strax þrjár þemavikur.“ 

 Í rýnihópnum kom fram að á yfirstandandi skólaári hefðu nýir kennarar getað sótt sér 

aðstoð til samkennara sem hefðu starfað við skólann frá upphafi. Einnig sögðu kennarar að til 

stæði að nýta starfsdag til að heimsækja aðra skóla sem skipulegðu starf sitt á svipaðan hátt. 

Þar var einnig rætt um að nýráðnir kennarar hefðu þurft tíma til að átta sig á því fyrir hvað 

skólinn stæði:  

H5: Eins og með nýja kennara, það tekur mig náttúrulega tíma að átta mig á fyrir hvað 
skólinn stendur og setja mig inní allt. 
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H4: Það er einmitt málið sko, við þurfum að bæta við okkur slatta af kennurum á 
hverju ári og það eru alltaf nýir kennarar, það hættir kannski einn en það koma 
kannski tíu, þú veist. 
H1: Það þarf alltaf að vera að leggja þetta einhvern veginn inn til þess að þetta haldist 
sko, en þetta er nú allt að koma hérna hjá okkur. [...] hefur ýtt dálítið undir með þessa 
nýju, nú er ég ný hérna og við byrjuðum í náttúrufræðinni að skoða [sveitarfélagið], 
þú veist SkH leggur áherslu á þetta á starfsdögum og annað, að koma okkur inn í það 
sem skólinn snýst um sko. 

 

 Einnig hefur skólastjóri Hnjúkaskóla tekið að sér að vera verkefnisstjóri í verkefni 

sem er á vegum sveitarfélagsins og fyrirtækja þar. Verkefnið fjallar um ungt fólk og 

raunvísindi og leggur skólastjórinn áherslu á að Hnjúkaskóli sé fyrirmynd með þátttöku sinni 

og forystu í verkefninu. 

 Í þessum kafla kemur fram að við upphaf skólastarfs í Hnjúkaskóla valdi skólastjóri að 

taka virkan þátt í framkvæmd skólastarfsins. Það gerði hann með nákvæmri skipulagningu 

þess og starfi með kennurum. Viðhald starfsháttanna virðist síðan fara fram í gegnum 

umræður, þemavikur og samvinnu kennara.  

4.3.6. Skólastjóri 
Skólastjóri Hnjúkaskóla hefur starfað við grunnskóla í rúmlega 20 ár. Mestan hluta 

starfstímans hefur hann unnið við sama skólann sem hann kynntist í vettvangsheimsókn í 

kennaranámi sínu: „Ég fór þangað í skólaheimsókn og þá var allt svona opið kerfi þar. Og ég 

heillaðist bara að þeirri hugmyndafræði þá, og ég hugsaði bara þá, hérna ætla ég að vera.“  

 Í upphafi starfsferilsins var hann umsjónarkennari á unglingastigi og byrjaði þá strax í 

teymiskennslu þar sem hann fékk tækifæri til að skipuleggja kennsluna í samstarfi við annan 

kennara og þeir brydduðu upp á nokkrum nýjungum eins og samþættingu námsgreina og 

þemavinnu. Fyrir tæplega tíu árum varð hann deildarstjóri en áður hafði hann sinnt þar 

mörgum öðrum störfum:  

[...] þá var ég nánast búinn að vera í öllum störfum nema ég var ekki búinn að vera 
aðstoðarskólastjóri og ég var ekki búinn að vera skólastjóri. Ég var nánast búinn að 
vera í öllu öðru, kenna á öllum stigum og vera sem sagt mjög oft í kennararáði. [...] ég 
hafði líka verið stigsstjóri á öllum stigum nema miðstigi. [...] og á þessum tíma var ég 
mikið í kringum raunvísindakennsluna og stærðfræði, var svona fagstjóri bæði í 
stærðfræði og raunvísindum.  

 

 Fyrir fimm árum fór skólastjóri Hnjúkaskóla í framhaldsnám í stjórnun 

menntastofnana og segir að þá hafi hann ákveðið að breyta til: „Það var þá þegar ég ákvað að 

ég ætlaði að verða alvöru stjórnandi ekki bara deildarstjóri. Og byrjaði bara að sækja um 

skólastjórastöður og hérna bara ákvað að byrja á þessu.“ 
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 Hann segir sjálfur að styrkleiki sinn sé reynslan frá fyrra starfi. Þangað sæki hann 

fyrirmynd sína að starfinu í Hnjúkaskóla:  

Mér finnst það vera besti skóli sem ég hef verið í enda var ég líka lengst þar. Því þar 
var lögð svo mikil áhersla á skapandi vinnu. Verklegt, skapandi og skólastjórinn var 
alveg með það á hreinu að nemendur ættu ekki að vera að vinna að sömu verkefnum 
og við vorum á þeirri línu líka. [...] maður fékk bara þau skilaboð að það væri alltaf 
hægt að gera betur og hún hérna kenndi okkur að vinna með nemendum, að í fyrsta 
lagi þá var það samstarf við heimilin, hún var alveg brilliant í því. 

 

Einnig nefnir hann að fyrrverandi yfirmaður hafi gefið starfsfólki sínu tækifæri til að koma að 

stjórnun skólans:  

Við vorum með skólastjóra sem útvíkkaði svolítið stjórnunarsviðið þannig að hún var 
alltaf með kennararáðið. Við funduðum alveg vikulega og hérna, það voru tekin bæði 
nemendamál, mál sem varðaði kennara og mál sem varðaði stjórnun skólans. 

 

 Skólastjóri Hnjúkaskóla segir gott viðmót við einstaklinga skipta sig máli í 

skólastarfinu og einnig að þátttakendur hafi trú á því góða í starfinu. Hann segir það vera 

lífsmottó sitt að reyna að laða fram það góða í öllum: 

Þannig að það er þetta viðmót gagnvart einstaklingnum og svona þessi samskipti og 
trú á hið góða í starfseminni. Eins og maður sagði, þegar maður fer að kynnast 
börnunum inn við beinið. Það er svona bara lífsmottó sem ég hef og ég hef þá trú að 
við getum laðað fram þetta góða í öllum og til dæmis gagnvart nemendum sem eru 
algerlega alveg búnir að fá nóg af námi, af hverju erum við ekki með eitthvað 
skapandi og skemmtilegt og höfðum til áhugasviðsins? Þess vegna hef ég svo mikla 
trú á könnunaraðferðinni og skapandi vinnu. Ég vil sjá hlutbundna og skapandi vinnu, 
reynsluheimurinn notaður.  

 

  Skólastjóra Hnjúkaskóla finnst gaman í vinnunni, segir starfsandann vera góðan og 

vildi helst ekki starfa annars staðar: „En ef ég ætti að flytja og mætti bara taka eitthvað með 

mér, þá myndi ég bara vilja taka hópinn með mér. Ég er oft að hugsa um það, gæti ég unnið í 

einhverjum öðrum skóla núna?“ 

4.3.7. Stjórnunaraðferðir 
Skólastjóri Hnjúkaskóla segist vita hvernig hann vilji að Hnjúkaskóli starfi og að hann leggi á 

það áherslu að þátttakendum skólastarfsins finnist þeir eiga hlut í starfinu:  

Ég er alveg með það á hrei... ég er með það alveg kýrskýrt hvernig ég vil hafa skólann. 
En ég verð að koma því inn hjá hinum án þess að skipa þeim að gera það. [...] Sko, 
það sem mér finnst skipta mestu máli í starfinu er að fólk leggi eignarhald á verkefnið 
og hugmyndafræðina, að hún sé okkar allra. Mér finnst líka skipta máli að foreldrarnir 
upplifi það líka. Og að við séum tilbúin sko, að við séum alltaf að kalla eftir samstarfi 
við foreldra og heimili. 
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 Hann segir að hann hafi verið svo heppinn að skömmu eftir að hann kom til starfa þá 

hafi foreldrar í hverfinu haft samband við hann. Foreldrarnir sögðust vilja starfa í foreldraráði 

skólans. Það tók til starfa áður en skólinn byrjaði og innti skólastjórann þá eftir 

skólareglunum:  

Þetta foreldraráð það var með ákveðnar hugmyndir líka og það byrjaði á 
skólareglunum og boðaði mig á fund og sagði: skólareglur, [...] og hverjar eru 
skólareglurnar í skólanum? Ég sagði það er engin einasta skólaregla til, það þarf bara 
að búa þær til. Já, ég geri þær ekki nema með fólkinu. Ég ætla gera þær með ykkur og 
með krökkunum í skólanum og starfsmönnunum. Mér fannst það bara ekki vera neitt 
plagg sem ég gat bara staðið með tilbúið í höndunum. 

 

Foreldrar barna í Hnjúkaskóla áttu einnig frumkvæði að því að boðið væri upp á skólabúninga 

og ákveðin foreldranámskeið sem áður höfðu verið sett á fót á vegum sveitarfélagsins. 

Skólastjóri segir að í fyrstu hafi hann ekki verið hrifinn af þessum hugmyndum:  

Og ég var fyrst bara alveg, ég fékk alveg svona verk í eyrun þegar ég heyrði minnst á 
þetta. [...] Og ég sagði bara við þyrftum að skoða það. Svo fengum við góða kynningu 
á þessu [...]. Og svo þegar við vorum búin að sjá þetta þá voru þetta bara fordómarnir í 
okkur og ekkert annað. [...] Þannig að þá ákváðum við sem hópur að fara í þetta. 
Nema það að þarna voru það fyrst og fremst foreldrarnir sem byrjuðu bara með því að 
ýta á eftir okkur. Og urðu afskaplega ánægðir þegar þeir heyrðu það að við ætluðum 
að fara að vinna eftir [þessu kerfi]. 

 

Um skólabúningana segir skólastjórinn: 

Og ég hummaði það af mér. [...] Mér fannst það vera gegn mínum, svona lífsgildum. 
Og svo hérna, ákvað ég að slá nú ekki á puttana á fólki og ég sagði: Eigum við ekki 
bara að skoða það? [...]. Ég sagði: Ég vil sjá vilja fólksins og fyrsta árið þá gerðum við 
könnun. [...] Það voru 90% foreldra sem voru fylgjandi búningum. Það voru [...] 
háværir foreldrar, [...] sem voru algerlega á móti þessu. [...] svo við ákváðum að þetta 
yrði val. Það er enginn þvingaður í þessa búninga. 

 

 Fyrstu verk skólastjórans eftir ráðninguna voru af hagnýtum toga og segir hann að 

vinnu við skólanámskrá hafi hann látið bíða þar til starfsfólkið kæmi:  

[...] svo sagði ég líka að þegar við ætlum að búa til einhverja svona hugmyndafræði í 
kringum, þó að þetta séu einhverjir stólpar sem við erum komnir með að þá þýðir 
ekkert að segja bara fólki, gerðu þetta svo svona. Þannig að ég sagði að ég ætla ekki 
að vera með tilbúna skólanámskrá í haust, bara það kemur ekki til greina, vegna þess 
að það verður fyrsta verkefnið okkar. 

 

 Skólastjóri segist vera búinn að temja sér vinnulag sem hafi gagnast honum vel til að 

fá fólk til að starfa með sér. Hann nýti sér það meðal annars við stjórnun verkefnisins um 

unga fólkið og raunvísindin:  

Og við byrjuðum bara á þessu vinnulagi sem ég bara, sem ég hef tamið mér. Setjast 
niður, finna lykilmanneskjur, hérna er komin hugmynd, hvað finnst ykkur, eruð þið 
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til? Viljið þið koma með? Hverjar eru þarfirnar, hvað eigum við að gera? Hvernig 
viljum við hafa þetta? Þannig að ég fékk fólk sem var virkilega tilbúið að starfa í 
þessu og þetta gekk æðislega vel í fyrra. 

 

 Umsjónarkennara á miðstigi finnst að hann og aðrir starfsmenn eigi stóran hlut í starfi 

Hnjúkaskóla en segir að samt séu áhrif skólastjórans augljós: „SkH á allar hugmyndirnar sem 

eru hérna í gangi. Kveikjurnar koma oft frá honum eða þá koma kveikjurnar frá okkur og 

hann eflir okkur og hvetur okkur áfram. SkH er náttúrulega hvílíkur viskubrunnur“. Og síðar í 

viðtalinu segir hann:  

SkH er rosalega opinn, hann er rosalega svona, [...] eins og í gær á stigsfundinum þá 
segir hann: Ég vil að næsta þema sé kannski náttúruperlur í [sveitarfélaginu okkar], 
atriði, þjóðsögur, staðsetningar. Þá bara kæfðum við þetta öll niður. Okkur fannst þetta 
öllum ekki rétt, okkur fannst að náttúruperlur eigi bara að vera um svæðið í 
[sveitarfélaginu] en ekki söguna á bak við [það], [...] þá sagði hann strax, já það er rétt 
hjá ykkur. Þannig að við fetum bara ekkert í fótspor hans, heldur bara opnar hann fyrir 
málefnin og svo bara koma angarnir út sem við öll tökum þátt í. Hann er rosalega 
duglegur að leyfa okkur að búa til. 

 

 Í öllum viðtölum kemur fram að skólastjóri Hnjúkaskóla hlustar á hugmyndir 

starfsmanna um starfið og hvetur þá til að framkvæma þær. Í rýnihópi var eftirfarandi umræða 

þegar talið barst að nýliðinni þemaviku: 

H4: [...] Mér finnst SkH aldrei koma með hugmyndir sem SkH er að þröngva inn á 
okkur. Af því þetta er alltaf svona, SkH ber eitthvað upp, svo er það rætt og breytt og 
það er lagað til og allir koma með sitt og svo er það ákveðið.  
H2: Enda kom það ofsalega vel út.  
H4: En sumir voru samt ekkert ánægðir með þetta. 
H1: En kom vel út samt. Við fengum að útfæra eins og við vildum: Hvernig ætlar þú 
að útfæra þemavikuna eða það fékk hver hópur eða teymi að vinna út frá 
náttúruperlunum og það varð miklu skemmtilegra þegar maður fékk að stjórna hvað 
maður vill gera sjálfur heldur en þegar sagt er þetta á að vera svona og þú átt að gera 
þetta og þær þarna í horninu eiga að gera þetta og eitthvað svona sko. Það gerði það 
skemmtilegt, fyrir mér alla vega. 

 

 Í rýnihópum segja þátttakendur að skólastjórinn sé tilbúinn til að endurskoða eigin 

hugmyndir í ljósi nýrra aðstæðna. Þar voru skiptingar í námshópa komandi vetrar teknar sem 

dæmi:  

H4: En til dæmis bara eitt nýlegt dæmi. Það er nú þetta 1.– 9. bekkur, fyrsti sér og 
tíundi sér. Eftir skólaskoðanir og svona þá [...] höfðum við áhuga á að hafa fyrsta sér 
og tíunda sér í staðinn fyrir að hafa fyrsta og annan og þriðja og fjórða, þú veist [...]. 
H5: Samt var SkH ekki sammála fyrst. 
H2. Ekki í byrjun, nei. 
H4: Nei, nei, SkH var alls ekki sammála þessu.  
H1: SkH tekur alveg tillit til hlutanna þó hann sé ekki sammála því.  
H2: Það gerði náttúrulega útslagið með fjölda fyrstu bekkinga sem er að koma í haust.  
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H4: Þetta var rætt, það var talað um kostina og ókostina [...]. Og líka það að við erum 
með sex rými við höfum pláss fyrir þetta. Og þetta var bara rætt og þetta var bara 
ákveðið, maður fann að SkH vildi gera þetta líka. [...]. En manni finnst það að maður 
getur komið með hugmyndir og ... 
H3: Það er ekki lokað á þær. 

 

 Tveir viðmælenda segja frá því að þó skólastjórinn sé opinn fyrir hugmyndum um 

framkvæmd skólastarfsins þá haldi hann fast um upprunalegan grunn starfsins. 

Stuðningsfulltrúi segir:  

SkH má eiga það að hann er ekki að, ætlar ekki að fara að taka einhverja stefnu úr 
öðrum skóla eða margar stefnur úr mörgum skólum og búa til sína, heldur er hann 
búinn að búa til svolítið sína stefnu. Hann vill hafa þetta svona, það er bara. 
R: Og hvernig vill hann hafa þetta? 
Hann vill, fyrst var þetta svolítið náttúruskóli, var verið að fara mikið í vettvangsferðir 
og svo er þetta búið að þróast aðeins úti heilsuskóla. Það er til dæmis ekki hér í boði 
að vera með djús eða svala. [...]. Og hann er mjög harður á því og það er rosalega 
smart einmitt við hann að hann er bara, þetta er svona. 

 

Umsjónarkennari á miðstigi segir:  

Og ég er rosalega hlynnt því, [...] þegar hann segir nei, af því að mér finnst að SkH 
eigi að vera æðstur SkH hann á náttúrulega að passa uppá að hlutirnir séu að gerast 
rétt og þegar fólk hérna verður reitt, af því að ég er í kennararáði fæ ég fæ ofboðslega 
mikið af kennurum til mín af því að þeir eru ósáttir við að SkH hefur sagt nei við 
einhverju. [...] Eins og ég sagði við einn kennara [...] Það eru náttúrulega allir með 
yfirmenn og yfirmaðurinn á náttúrulega að vera aðal, hann er náttúrulega 
aðalhugsjónamanneskjan yfir það hvað Hnjúkaskóli á að vera þekktur fyrir, en hann á 
náttúrulega að fá okkur líka til að taka þátt en hann á samt að vera æðstur. Það er mín 
hugsun. 

 

Sami kennari bætir svo við seinna í viðtalinu: „Mér finnst að SkH eigi að koma með rammann 

og við eigum soldið að fá að mála myndina inn í rammann. En hann á samt að halda 

ofboðslega fast um rammann“. 

Skólastjórinn segir um það sama:  

Stundum segi ég bara nei, því þá er það bara algerlega á móti, þá er það á móti stefnu 
skólans, á móti mínum lífsgildum til lífsins og allt þetta; brjóta öll lögmál, þú veist, 
þessi sem maður hefur. Þá segi ég bara nei. Þá er það líka bara alveg tekið. En þú 
verður að gefa frelsi, bæði í foreldrahópnum og starfsmannahópnum. 

 

 Í þessum kafla kemur fram að skólastjóri Hnjúkaskóla leiðir áherslur skólastarfsins. 

Hann er tilbúinn til að hlusta á hugmyndir foreldra og starfsfólks og en gefur jafnframt 

starfsfólki og foreldrum tækifæri til að hafa áhrif á framkvæmd hugmyndanna. Hann heldur 

fast um áherslurnar og getur spyrnt við fótum þegar hugmyndirnar samræmast ekki hans eigin 

sýn um skólastarf og upprunalegum áherslum Hnjúkaskóla.  
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    Sýnileiki og aðgengi 

Þegar vettvangsathugun fór fram og þegar skólastjóra var fylgt eftir var hann á þönum um 

skólann og virtist ganga í öll störf. Eftirfarandi var skráð eftir heimsókn í Hnjúkaskóla:  

Ég er komin á staðinn kl. 7:45. Ég hitti skólastjóra strax úti á bílaplani og við urðum 
samferða inn og upp að afgreiðslu. Þá fer síminn að hringja og SkH svarar í símann. 
[...] Kl. 9:30 voru frímínútur. Þá léku nemendur sér í borðtennis á ganginum. Ég settist 
á kennarastofuna. Sumir voru með nesti en aðrir gátu fengið sér af brauði og áleggi. 
Konan sem sér um það var veik og SkH setti veitingarnar á borðið.  
 [...] SkH skaust um allan skólann allan morguninn. Hann var að safna 
nemendum saman til að svara könnun frá Sambandi ísl. sveitarfélaga. Hann var mjög 
sýnilegur og skipti sér af öllu sem hann sá. Ýmist hrósaði hann eða benti nemendum á 
það sem ekki var í boði. Kennarar snéru sér til hans vegna óæskilegrar hegðunar 
nemenda og hann brást skjótt við. Hann var sýnilegur í matsalnum allt hádegið og 
fylgdist árvökulum augum með því hvort nemendur gengu frá á borðunum og hvort 
þeir voru að borða eða ekki. Einnig spurði hann kennara frétta af bekkjarstarfi 
morgunsins. 

 

 Viðmælendur sögðu allir að skólastjóri Hnjúkaskóla legði sig fram um að fylgjast vel 

með starfinu og kæmi í þeim tilgangi inn í kennslurýmin. Þeir sögðu að skólastjórinn væri 

óspar á hrós og hvatningu. Kennari á yngsta stigi segir: „Já hann kemur stundum inn í rýmin 

og bara labbar um og eitthvað að peppa mann upp og svona. Hann hrósar fyrir það sem er vel 

gert.“  

 

Rýnihópurinn segir um sama efni:  

H4: Til dæmis núna eftir þemavikuna þá fengum við rósir.  
H2: Já, fengum rósir og þakklæti fyrir frábæra þemaviku.  
H4: Munnleg hvatning alveg rosalega mikið. 
H5: Til dæmis þemað hérna niðri, það sem vel tókst og hann hrósaði því mjög mikið.  
H1: Og er að taka myndir og svona.  
H2: Já og svona þegar hann er að labba og svona: ohh, æðislegt hjá ykkur og ó hvað 
þetta er flott.  
H4: Mér finnst alls ekki vanta uppá hrósið hjá honum. Maður fær alveg fyrir allt sem 
maður gerir vel fær maður hrós fyrir.  

 

 Í viðtölunum sögðu kennarar einnig frá því að mikið væri að gera hjá skólastjóra 

Hnjúkaskóla einkum vegna þess að um þessar mundir starfaði ekki aðstoðarskólastjóri við 

skólann. Þeir segja að það standi ekki í vegi fyrir því að skólastjórinn sé sýnilegur og gangi í 

flest störf. Hann lengi vinnudaginn til að sinna öðrum verkefnum sem fylgi starfinu. Einn 

kennara segir svo frá:  

[...] Miðað við hvað er mikið að gera hjá honum, þá er hann sýnilegur. Af því að ég er 

viss um að SkHgæti bara verið lokaður inni allan daginn og ég held að hann komi 

frekar að vinna hérna á kvöldin og um helgar, til þess að hann geti verið aðeins hérna 
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sýnilegur. Sko, SkH var að elda mat hérna í gær, nei í fyrradag. Sko, hann fer í allt. 

[...] á fimmtudaginn í síðustu viku þá vantaði í útigæslu, þá var SkH kominn út. Eða 

þú veist, hann kom bara út, agalegt.  

 

Stuðningsfulltrúa í skólanum finnst það kostur fyrir skólastarfið að skólastjórinn grípi í flest 

störf:  

Hann fer í allt hérna, ég meina hann var í fyrradag að skammta mat. Mér finnst það 
líka sýna að þú ert ekki búin að titla þig eitthvað, ég er skólastjóri og ég fer ekki að 
skammta mat, hann fer í allt. Þannig að þau sjá og læra að þú getir farið í allt. 

 

Rýnihópurinn ræddi það sama og bætti við að skólastjórinn tæki líka þátt í samkvæmislífi 

starfsfólks utan skólatíma og hvetti skemmtinefndina til verka:  

H4: Með því að taka þátt bara. Þó að hann sé ekki að skipuleggja partýin þá bara 
kemur hann og segir: Æ, en gaman og hvetur mann að vera félagslegur og alltaf 
eitthvað að. 
H3: Alltaf ánægður að eitthvað sé. 
H2: Mætir nú svolítið reglulega. 
H4: Já, já mætir reglulega.  
H2: Og svo er hann svo sýnilegur hérna í skólanum. 
H4: Aðeins minnkað síðastliðna tvo mánuði kannski. 
H2: Reyndar. En annars mjög sýnilegur alltaf og úti um allt og.  
H4: Maður var ekkert óvanur því í fyrra að hann kæmi bara inn í stofuna til manns 
bara öðru hvoru sko. Þá stóð hann þarna bara og þú veist og svo bara fór hann. 
Kannski heilsaði krökkunum eða eitthvað án þess að það væru einhverjar tilkynningar 
eða eitthvað svoleiðis. 
H2: Hann gengur í öll störf hérna og ... 
H4: Það hefur verið lítið undanfarið út af þessu með aðstoðarskólastjórann. Það hefur 
verið mikið að gera hjá honum.  

 

 Skólastjóri Hnjúkaskóla segist sjálfur vilja vera aðgengilegur starfsfólki sínu, 

nemendum og foreldrum. Hann vill að þegar eitthvað bjáti á eða megi betur fara þá sé sest 

yfir málefnin, rætt um þau og reynt að finna lausnir:  

Byrjum með vandamálin á meðan þau eru hér [pínulítil]. Því hvað hefur maður oft 
fengið að heyra sem kennari, nú er þetta búið að ganga á og af hverju er ekki búið að 
tala við mig? [...] Bara segja, okkur langar svolítið til að spjalla, getum við gert 
eitthvað? Eins og ég segi við krakkana, ef það er eitthvað sem við getum breytt hjá 
okkur, endilega segið okkur það. Það þetta líka viðmót, að vera ekki með þessar 
skammir. Heldur bara tala saman, ræða saman. 

 

 Í þessum kafla kemur fram að skólastjóri Hnjúkaskóla er sýnilegur í daglegu starfi 

skólans og gengur þar í flest störf. Hann vill vera þátttakendum skólastarfsins aðgengilegur og 

tekst það með því að eiga samskipti við nemendur og starfsfólk meðan hann er á ferðinni um 

skólann á starfstíma hans.  
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    Miðlun á stefnu og sýn 

Nokkrum mánuðum áður en Hnjúkaskóli hóf starfsemi sína hafði skólastjóri kynnt stefnu 

skólans og eigin sýn fyrir foreldrum og kennurum. Hann segir að hann noti grunn hennar enn 

þá við kynningar á skólanum. Í skólanámskrá kemur fram að í upphafi hverrar annar eru 

haldnir morgunfundir með foreldrum og á heimasíðu skólans er umfjöllun um stefnu hans og 

starf. Einn kennarinn segir frá:  

Hann er hérna með kaffi í upphafi annar, morgunkaffi fyrir foreldra, þar sem hann 
kynnir alltaf áherslur skólans. Rosalega flott glærusýning. [...] Og svo erum við 
nýbúin að starta þessari heimasíðu sem mér finnst vera mjög lifandi hérna hjá okkur. 
Eins og í hádeginu í dag þá stóð SkH upp og bað alla að virkja heimasíðuna (þögn). 
Svo fannst mér rosalega flott ræðan hjá honum í upphafi skólans, allir foreldrar 
skólans mæta [...] á skólasetningu, þar reynir hann alltaf að segja stefnur skólans og 
hann var með fullt af myndum. 

 

Annar kennari segir morgunfundina vera góða kynningu fyrir skólann og að skólastjóri standi 

vel að þeim: „Það á ekkert að fara á milli mála hvað er í boði.“  

 Starfsfólk Hnjúkaskóla segist hafa ráðið sig þangað vegna þess að því fannst áherslur 

hans og staðsetning spennandi. Umsjónarkennari á yngsta stigi hafði sjálfur verið í opnum 

skóla sem barn: „Það var kannski fyrst staðsetningin. Mér fannst svona spennandi staðurinn. 

Og svo af því að ég var í [...] þegar ég var barn sem var svona opinn skóli, í fyrstu alla vega. 

Mér leist vel á að þetta væri svona opinn skóli.“ 

 Sami kennari segist ekki beint hafa fengið kynningu á stefnunni í ráðningarferlinu en 

þá hafi verið talað um að þar yrði „þróunarvinna og samvinnuverkefni allra sem myndu vera 

hérna og það náttúrulega hljómaði mjög vel.“ Annar kennari sem hóf störf í Hnjúkaskóla á 

miðju fyrsta starfsárinu segist hafa frétt af starfi skólans og vildi kynnast honum betur:  

Ég kom hérna eiginlega til að kynnast skólanum og sjá hann [...] jú, ég var kannski á 
leiðinni að sækja um, ég hringdi bara [...] og bað um viðtal [...]. Vissi eiginlega ekkert 
hvað ég var að fara útí af því ég var að skrifa ritgerðina. Þá akkúrat vantaði, þá akkúrat 
hætti einhver kennari hérna, [...] voru akkúrat að leita að kennara [...] í þrjá mánuði 
eða fjóra, ég man það ekki. 

 

 Rýnihópurinn benti á að skólastjóri Hnjúkaskóla sé alltaf tilbúinn til að taka þátt í 

verkefnum sem styrki starf skólans. Stjórnun hans á verkefninu um ungt fólk og raunvísindi er 

tekið sem dæmi. Í rýnihópnum var einnig sagt frá því að á kennarafundum og starfsdögum 

minni skólastjóri á stefnu skólans og augljóst væri hverjar áherslur hans eru: 

H2: En maður sér það nú að þessi atriði sem að SkH vill hafa í skólastarfinu [...] við 
erum náttúrulega bara á þriðja ári og margt af þessu er bara að mótast en SkH 
náttúrulega hefur áhrif á, hefur mikil, eða hvað á ég að segja, þetta er náttúrulega hans 
ástríða, eða bara barn. Þessi skóli er bara barnið hans. Og þetta er hans, svona vill 
hann hafa skólann, sko [...]  
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H4: Mér finnst þetta allt bara vera hans.  
H5: Hann er ekkert svona settur í opinn skóla og á þá bara að redda því sko.  
H1: Hann er með ástríðu fyrir öllu hér og vill hafa þetta svona. 

 
 Það er skólastjóra Hnjúkaskóla metnaðarmál að stefna og sýn skólans komist vel til 

skila. Til þess nýtir hann foreldrafundi og heimasíðu skólans ásamt því að stýra verkefni sem 

styrkir sérstöðu skólans sem raunvísindaskóla.  

 

    Fundir starfsmanna 

Skólastjóri Hnjúkaskóla segir að strax hafi verið lögð áhersla á að allir sætu starfsmannafundi. 

Hann segir það hafa verið eina af leiðum skólans til að skapa tengsl á milli þeirra sem koma 

að starfinu og einnig til þess að sem flestir kæmu að umræðum: „En það er alla vega þannig 

að það séu svona góð tengsl. Síðan lögðum við líka upp með það að allir væru á 

starfsmannafundum. Það gerðum við alveg bara frá fyrsta degi. Og þegar við höfum verið að 

ræða hluti þá svona viljum við fá hugmyndir frá öllum.“ 

 Stuðningsfulltrúi í hálfu starfi segir að þótt það tilheyri ekki starfi hans þá hafi hann 

valið að sitja bæði stigsfundi og starfsmannafundi. Hann segir að þannig geti hann fylgst með 

starfinu:  

Undir venjulegum kringumstæðum ætti ég kannski ekki að sitja þessa fundi en fólk 
náttúrulega ræður því og ég náttúrulega kaus það og sé aldrei eftir því. Af því þú 
verður meira inni í öllu. Ég sit alla þessa fundi, stigsfundi meira að segja og allt [...] 
það er bara nauðsynlegt, að samskiptin séu svona og að upplýsingaflæðið sé gott á 
milli samstarfsfélaga.  

 

Hann hrósar upplýsingaflæðinu í skólanum og segir að skólastjóri gæti þess að starfsmenn 

frístundaskólans fylgist með umræðum frá starfsmannafundum; hann fundi með þeim daginn 

eftir starfsmannafundina: „Þá hefur hann fundi á föstudeginum á eftir til þess að upplýsa þær. 

Þannig að hann hefur alla, hann hefur svona umsjón með að allir séu inni í því sem er að 

gerast. Það er það sem hann vill, þannig að við séum að tala sama tungumál, það er mjög 

mikilvægt og það gerir hann.“ 

 Starfsmenn geta haft áhrif á dagskrá starfsmannafunda. Einn af kennurum úr 

kennararáði heldur utan um skipulagningu hennar. Þar kynna kennarar meðal annars verkefni 

sem þeir hafa unnið með nemendum sínum, þar fer fram fræðsla og umræður um starfið. 

Kennari segir svo frá innihaldi þeirra og aðdraganda:  

Guð, það er svo misjafnt. Við erum með [...] sem er tengiliðurinn okkar. Hann sendir 
alltaf póst á okkur á mánudegi á alla ef einhver vill koma einhverju á framfæri á 
fundinum. Eins og þegar við vorum búin að vera þarna úti á fuglalífinu þá stakk [...] 
uppá því að segja hinum frá því sem við gerðum. Þannig að við kynntum 
fuglalífsverkefnið. Eða við kynntum vettvangsferðina okkar og hvernig við unnum út 
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frá henni. Og SkH hrósaði okkur mjög mikið fyrir það og strax vikuna á eftir fór fyrsti 
og annar bekkur í þetta. 

 

 Fundi kennarateymanna og stigsfundina segjast kennarar nota til að bera saman bækur 

sínar um starfið í námshópunum og að þar sé tækifæri til að leita ráða innan hópsins: 

„Þá erum við náttúrulega að undirbúa, að skiptast á hugmyndum, hvað við ætlum að taka næst 

fyrir í samfélagsgreinunum og svoleiðis. Og við erum oft að ræða um mál einstakra nemenda 

líka.“ Einn kennaranna segist finna að fundirnir hafi breyst á þeim tíma sem enginn 

aðstoðarskólastjóri starfar við skólann: „Þannig að stigsfundirnir og starfsmannafundirnir hafa 

farið ofboðslega mikið í það að ákveða, græja og gera það sem aðstoðarskólastjórinn á líka að 

gera.“ 

 

Kennari á miðstigi hrósar skipulagi starfsdaganna. Hann segir að yfirleitt sé hálfum degi varið 

til að rýna í starfið og þar kvikni oft hugmyndir að verkefnum eða endurbótum á starfinu:  

Mér finnst frábært eins og á starfsdögunum þá er SkH yfirleitt búinn að skipuleggja 
þá. Hann skipuleggur þá yfirleitt þannig að hálfur dagurinn sé þannig að þá erum við 
að gera eitthvað betur, eitthvað sem mátti betur fara og það heitir yfirleitt það. Þá má 
eitthvað betur fara. Eins og til dæmis um daginn þá komum við með agavandamál. [...] 
Þá fórum við að tala saman, við vorum bara eitthvað fimm sem vorum að tala saman 
og svo boðuðum við til fundar eða ekki til fundar heldur, heyrðu, hittumst hérna uppi 
og ræðum þetta. [...] Þannig að hann kom með á starfsdegi, hvað má betur fara, þá var 
aðeins rætt um þetta og síðan bara ...  

 

 Í Hnjúkaskóla eru fundir notaðir til fræðslu og kynningar á verkefnum úr starfinu og 

einnig til að skipuleggja skólastarfið. Starfsmönnum gefst kostur á að hafa áhrif á dagskrá 

starfsmannafundanna með því að koma tillögum að dagskrárliðum til tengiliðs þeirra úr 

kennararáði. Starfsdagar eru nýttir á svipaðan hátt en þar hefur einnig verið komið fyrir 

endurrýni á skólastarfið.  

4.3.8. Í mörg horn að líta  
Skólastjóri Hnjúkaskóla segir að það vera stórt verkefni að koma á fót skóla: „Eins og ég segi, 

í svona skóla sem er að byrja, það er böns að gera, mjög mikið og við ætlum okkur 

ofboðslega mikið.“ Hann segir að fyrir utan eigin áherslur skólans þá sé skólinn formlega í 

nokkrum þróunarverkefnum sem taki langan tíma að festast í sessi. Hann segir 

aðstoðarskólastjórann, sem starfaði við skólann fyrstu tvö skólaárin, hafa veitt sér stuðning og 

aðhald:  

Aðstoðarskólastjórinn var frábær í því, því hann ætlaði sko að taka sér tíma í þetta. 
Þannig að hann sagði alltaf: Vertu rólegur, hérna, vertu rólegur. En sumt erum við 
búin að gera vel, við erum alla vega komin þessu, búin að koma þessum þankagangi 
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inn, við ætlum að vera þróunarskóli, við ætlum að vera náttúruvísindaskóli, við ætlum 
að vera skóli sem leggur áherslu á vinsemd og vináttu, virðingu í raun og veru. Og það 
á að vera svona gróskumikið, við eigum að nota hugvitið í skólunum og foreldrar eiga 
að hafa áhrif. 

 

 Einn kennarinn segir að einhverjir þeirra sem ráða sig til skólans átti sig ekki á því 

fyrirfram hve mikil vinna liggur að baki starfinu: „Ég held að margir geri sér ekki grein fyrir 

starfinu hérna þegar þeir sækja um. [...] en það er samt alveg til kennarar hérna sem að finnst 

þetta of mikil vinna.“ Annar segir að stundum vilji hann nota tíma á starfsdögum í annað en 

það sem skipulagt hefur verið: „Hann heldur okkur náttúrulega alveg við efnið á fundum og 

svona. Við höfum nú oft kvartað yfir því á starfsdögunum okkar, maður vill fá að nota tímann 

til að undirbúa, bara sína kennslu. En þetta kemur manni alltaf til góða.“ 

 Skólastjórinn leggur metnað sinn í að fylgjast vel með starfinu. Einn kennarinn segir 

að skólastjórinn fái upplýsingar um starfið frá kennurum og með því að taka þátt í starfinu, 

meðal annars sitji hann alla fundi sem haldnir eru í skólanum: „Ég er viss um að það sé bæði. 

Það er örugglega meira af því að við segjum frá af því að það er svo mikið að gera hjá honum. 

Hann situr alla fundi, alla stigsfundi, alla kennarafundi og alla starfsmannafundi.“  

 Annar kennari segir að á teymisfundum komi skólastjórinn með ábendingar um 

vinnutilhögun: „Hann er oft að minna okkur á fjölbreytnina í kennsluháttum, því við erum 

voða fljót að festast í því sama, sko.“ Til viðbótar fundasetu þá er skólastjórinn tilbúinn að 

grípa inn í starfsemina og aðstoða kennarana ef honum þykir þess þurfa. Hann segir sjálfur: 

„Það var einmitt eitt sem ég lagði ríka áherslu á og ég veit að er ótrúlega erfitt fyrir kennara, 

það er að hringja heim. Hringiði heim, þetta vorum við [aðstoðarskólastjórinn] alveg með, við 

bara ýttum þeim og áður en við ýttum þeim þá tókum við þetta að okkur.“ Umsjónarkennari á 

miðstigi er á sömu slóðum þegar hann segir:  

Ókei, ég ætla bara að boða mömmuna í viðtal og ræða þetta. Þá sagði SkH strax: Ég 
skal sitja þetta viðtal ef ég er ekki á einhverjum fundi, til að hjálpa þér að leggja 
áherslu á hvað það er mikilvægt að barnið stundi íþróttir. Og mér finnst SkH alltaf 
vilja vera til taks þegar við erum að boða foreldra í viðtal. 

 

 Í rýnihópnum eru þátttakendur sammála um að þeir geti leitað með flest málefni til 

skólastjórans og að hann vilji einmitt að svo sé:  

H2: SkH vill að það sé komið til hans strax með hlutina og ef að það vantar eitthvað. 
Af hverju komið þið ekki til mín? segir hann. Ég get alltaf leitað, mér finnst bara mjög 
gott að leita til hans. og leita til hans með allt, mér finnst bara eðlilegt að kennarar geri 
það, að þeir leiti til skólastjóra þegar eitthvað kemur upp. 
H3: Hann tekur öllu, hann gengur frá öllum málum, lokar ekkert á þig bara. 
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 Þó að starfsmenn segist geta sótt til skólastjóra með flest málefni þá finnst þeim líka 

að mikið sé að gera hjá honum og þeir sýna aðstæðum hans skilning:  

Það er bara svo mikið að gera hjá SkH núna. [...] Ég er að bíða eftir að hann sé búinn 
með þetta nám og ég er að bíða eftir að skólinn verði tilbúinn. [...] Hann er í fyrsta lagi 
að vinna tvær stöður svo er hann í þessu mastersnámi og hann er að starta skólanum. 
Það er ofboðslega mikið að gera hjá honum, við erum ofboðslega meðvituð um það. 
Við til dæmis tipluðum á tánum í kringum hann þegar hann var í prófi og í 
verkefnaskilum. Þú ert ekkert labba inn til hans og heilsa upp á hann. 

 

Annar kennari segir:  

Ég get sagt fyrir mitt leyti alla vega, ég hef reynt að sækja minna til hans núna í vetur, 
eða síðan alla vega um áramót af því að ég veit að það er rosalega mikið að gera hjá 
honum í skóla sem er að stækka og svona. Þá hef ég leitað til samkennara og 
kennararáðs. 
 

 Í Hnjúkaskóla hafa skapast þær aðstæður að skólastjórinn hefur mörg verkefni á sinni 

könnu. Starfsfólk skólans sýnir þessum aðstæðum skilning með því að aðstoða við stjórnun 

skólans og að leita hvert til annars um ráðleggingar og stuðning.  

4.4. Niðurlag 
Í þessum kafla hefur verið greint frá einkennum skólamenningar í þremur nýstofnuðum 

skólum. Einnig hefur verið sagt frá því hvernig skólastjórar þeirra hafa sett saman skipulag til 

að koma stefnu og sýn skólanna til framkvæmdar.  

 Af niðurstöðum má merkja að gögn rannsóknarinnar sýna að mestu tvö þrep af þremur 

í þriggja þrepa líkani Schein (2004) á stofnanamenningu. Þrepin sem gögnin sýna eru 

birtingarmyndir menningarinnar og sameiginlegar hugmyndir og gildi. Ef tekið er mið af 

skilgreiningu Schein (2004) á stofnanamenningu má sjá að á fyrstu árum nýrrar stofnunar 

megi reikna með að mest sé um að vera innan þeirra þrepa vegna þess að þá sé hópurinn að 

koma sér saman um verklag og sameiginlegar hugmyndir um eigin starfsemi. Af niðurstöðum 

má sjá að birtingarmyndir menningar skólanna eru áþekkar: Allir skólarnir eru vel búnir og 

byggingar þeirra og búnaður taka mið af stefnu skólanna um opinn skóla, aldursblönduðum 

námshópum og einstaklingsmiðun náms. Hver skóli fyrir sig hefur svo valið leiðir til að koma 

stefnu skólans til framkvæmdar og má segja að það starf sé sífellt til umræðu og í mótun. 

 Í neðsta þrepi þriggja þrepa líkans Schein (2004) er að finna grunnhugmyndir 

starfsmanna Áður er skólarnir þrír voru stofnaðir höfðu sveitarfélögin þegar sett fram 

hugmyndir um áherslur skólastarfsins. Í auglýsingum eftir skólastjórum, kennurum og öðru 

starfsfólki voru þessar áherslur tíundaðar og allir viðmælendur nefndu að þeir hefðu sótt um 
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störf sín vegna þess að þeim fundust áherslur skólanna höfða til sín. Því er hægt að segja að 

þær áherslur séu grunnhugmyndir þeirra sem vinna við skólana.   

 Niðurstöðurnar sýna að við stofnun skólanna voru miklar annir. Það virðist skipta máli 

hvernig skólastjórarnir nýta forystuafl sitt til að fylkja starfsmannahópunum um sýn skólanna 

og einnig til að fylgja eftir og festa í sessi stefnu þeirra. Einnig kom fram að val 

skólastjóranna á formlegu stjórnskipulagi skólanna hefur áhrif á hvernig kennararnir og annað 

starfsfólk nær að vinna saman og að tileinka sér nýja starfshætti. Enginn skólastjóranna fór 

sömu leið við að setja saman skipulagsheild skólanna. Hver leið fyrir sig virðist hafa áhrif á 

hvernig starfsmönnum finnst stutt við sig í daglegu starfi.  

 Af niðurstöðum má greina að allir skólastjórarnir geta kennt sig við lýðræðislega 

stjórnunarhætti. Í öllum skólunum var gert ráð fyrir að innan skipulagsheildanna væri ábyrgð 

og forystu dreift meðal kennara og annarra starfsmanna. Einnig voru fundir innan skólanna 

nýttir til umræðna um stefnu og framkvæmd skólastarfsins. Þessir stjórnunarhættir 

skólastjóranna virðast skapa skólamenningu sem einkennist af sveigjanleika, samvinnu, 

jákvæðni og vinnugleði. 
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5. Umræða 
Í þessum kafla verður rætt hvort niðurstöður rannsóknarinnar svara þeim spurningum sem lagt 

var af stað með í upphafi. En þær eru: Hver eru helstu áhrif skólastjóra á mótun 

skólamenningar nýrra skóla? Á hvaða hátt birtast áhrif skólastjóra á skólamenningu í 

daglegu starfi skólans? Til að svara þessum spurningum var skoðað á hvaða hátt 

skólastjórarnir, sem tóku þátt í rannsókninni, settu fram eigin sýn á skólastarf, hvernig þeir 

komu því fyrir í framkvæmd skólastarfsins og á hvaða hátt þeir kynntu skólastarfið fyrir 

öðrum þátttakendum skólastarfsins. Einnig var skoðað hvernig þeir fengu samstarfsfólk til 

liðs við sig, virkjuðu það og hvöttu til verka. Það var gert til að kanna hvort og þá hvaða áhrif 

stjórnunarhættir skólastjórans hefðu við mótun skólamenningarinnar við upphaf starfs í 

nýstofnuðum skólum. 

  Kaflanum er skipt í fjóra undirkafla sem taka mið af rannsóknarspurningunum og 

þemum úr niðurstöðum. Í hverjum undirkafla eru niðurstöður skólanna speglaðar í fræðilega 

hluta ritgerðarinnar. Síðan taka við kaflar sem sýna á hvaða hátt hvert þema umræðunnar 

birtist í hverjum skóla. Þessari uppsetningu er ætlað að gefa yfirsýn yfir hvern skóla fyrir sig, 

muninn á skólunum og einnig það sem þeir eiga sameiginlegt.  

5.1. Annir í upphafi 
Við stofnun nýs skóla er að mörgu að hyggja og ekki sjálfgefið að nýráðnir skólastjórar þeirra 

hugi fyrst og fremst að því hvers konar menningu þeir myndu vilja skapa í skólanum. 

Skólastjórarnir, sem rætt var við í þessari rannsókn, höfðu allir greint frá eigin sýn og 

áherslum í skólastarfi þegar þeir sóttu um starfið en áður en að því kom hafði þegar verið búið 

að setja saman ramma um starf hvers skóla. Rammarnir voru svipaðir í öllum skólunum; þeir 

skyldu vera opnir skólar, í námshópunum áttu að vera fleiri en einn árgangur og útikennsla 

átti að vera hluti af starfi skólanna. Innan þessa ramma fengu skólastjórarnir tækifæri til að 

koma fyrir eigin áherslum.  

 Skólastjórarnir sögðu frá því að í aðdraganda fyrsta skóladags hefði undirbúningur 

skólastarfsins fyrst og fremst snúið að hagnýtum atriðum. Nefndu þeir innkaup bóka og 

annars búnaðar ásamt skráningu nemenda í skólann en áður en kom að því höfðu þeir lagt 

drög að skólastarfinu. Í þeim var bæði að finna rammann sem þegar hafði verið settur um 

starfið og einnig þeirra eigin sýn og áherslur. Þegar kom að ráðningu kennara og annarra 

starfsmanna segjast skólastjórarnir finna að þeir geta haft áhrif á skólabrag og kennsluhætti. 

Þeir leggja sig fram um að ráða kennara sem vilja og geta framkvæmt stefnu skólans.  
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 Schein (2004) segir menningu hópa eiga sér þrjár uppsprettur: Í fyrsta lagi frá gildum 

og viðhorfum stofnanda hópsins, í öðru lagi frá sameiginlegri reynslu hópsins þar sem hann 

lærir og kemur sér saman um hvernig eigi að framkvæma verkefni hópsins og í þriðja lagi 

blandist inn í hana hugmyndir og gildi nýrra meðlima og nýrra stjórnenda hópsins. Allar 

uppspretturnar eru mikilvægar og sameiginlega hafa þær áhrif en í upphafi starfsemi gætir 

áhrifa stofnenda hópsins mest. Stofnendur eru þeir sem velja verkefni hópsins; þeir hlutast til 

um í hvaða umhverfi verkefnið verður unnið og velja þá sem fyrstir koma að verkinu. 

Umfram aðra eru það stofnendur sem hafa tækifæri til að fylgjast með því hvernig hópnum 

tekst upp við vinnslu verkefnisins í upphafi og geta þá leiðbeint honum eftir því sem við á.  

 Við stofnun nýrra hópa er því í mörg horn að líta; hópurinn þarf að aðlagast innbyrðis 

og læra á verkefni sín og umhverfi og koma sér saman um verklag sem hentar markmiði 

starfseminnar. Hægt er að segja að starf skólanna, sem tóku þátt í rannsókninni, einkennist af 

nýbreytni í skólastarfi enda kemur það fram í viðtölunum að bæði stjórnendum, kennurum og 

öðru starfsfólki þykir það hafa átt annasama daga á fyrstu árum skólanna. Þeir nefna að í 

fyrstu sé það vegna hagnýtra atriða og að flestir þekkjast lítið frá fyrri tíð. Auk þess krefst 

starfsemin ýmiss konar aðlögunar vegna byggingaframkvæmda á skólalóð, til dæmis vegna 

þess að allar sérgreinastofur voru ekki hluti af fyrsta áfanga skólabyggingarinnar. Til viðbótar 

stækka bæði nemendahópurinn og starfsmannahópurinn á hverju ári. 

5.1.1. Klettaskóli  
Af skólunum þremur bar minnst á því í Klettaskóla að kennurum fyndist þeir vera önnum 

kafnir við upphaf starfsins. Þeir sögðust hafa nýtt fyrstu dagana til skipulagningar og til að 

kynnast innbyrðis. Einn kennara minntist á að honum finnist svo gaman í vinnunni að tíminn 

hafi aldrei verið eins fljótur að líða eins og eftir að hann byrjaði að vinna í Klettaskóla. 

Kennarar fá frjálsar hendur við framkvæmd nýjunga innan starfsins og virðast þeir fara 

mishratt í sakirnar. Innan sjálfsmats skólans er gert ráð fyrir rýnihópum og þar greina 

kennarar skólastjóra og öðrum stjórnendum frá fyrirkomulagi kennslu sinnar og rökstyðja 

það. Skólastjóri segist hlusta eftir rökum kennara og eru þau rædd á grundvelli markmiða 

Klettaskóla og þarfa nemanda. Það er skólastjóra mikilvægt að kennarar fái tækifæri til að 

vinna eftir eigin sannfæringu og starfskenningu. Hann telur að þannig geti þeim liðið vel í 

starfi.  

 Í starfi Klettaskóla leggur skólastjóri mikla áherslu á að nám og kennsla byggist á 

sterkum hliðum nemenda. Í ljósi þess sem hefur komið fram í niðurstöðum má segja að 

honum hafi einnig tekist að nálgast kennarana á sama hátt. Þeir fá svigrúm til að útfæra stefnu 

skólans í samræmi við eigin starfskenningu og á þeim hraða sem hentar þeim og starfinu í 
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námshópum skólans. Ef litið er til þeirrar kenningar Schein (2004) að ein uppspretta 

stofnanamenningar sé gildi og sýn stofnanda starfseminnar má líta svo á að sú sýn 

skólastjórans að byggja starfið á sterkum hliðum einstaklinganna liti menningu Klettaskóla.  

5.1.2. Tindaskóli 
Í starfsmannastefnu Tindaskóla er lögð áhersla á samstarf, ábyrgð kennara á daglegu starfi og 

að þeir starfi af metnaði. Í skólanámskrá er einnig tekið fram að kennarar hafi miklar 

væntingar til nemenda. Skólastjóri hefur því víða sett fram kröfu um metnaðarfullt starf og 

við hana bætist að margir þættir í starfi Tindaskóla teljast til óhefðbundins skólastarfs sem 

krefst oft sveigjanleika af starfsfólki skólans. Kennurum Tindaskóla varð líka tíðrætt um 

sveigjanleikann. Þeir sögðu hann bæði hafa kosti og galla. Þeim fannst sveigjanleikinn gefa 

möguleika á fjölbreyttu starfi og einnig tækifæri til samvinnu starfsmanna. Í rýnihópnum kom 

fram að sveigjanleikinn væri líka einkennandi fyrir þann vilja starfsfólks til að fara nýjar 

leiðir í framkvæmd starfsins. Oft og víða þyrfti að hliðra til svo starfið gengi sem skyldi. Þar 

kom einnig fram að það gæti leitt til þess að of margir þættir skólastarfsins væru lagðir undir á 

leiðinni til nýbreytni og þróunar. Kennarar töldu það helsta ókost sveigjanleikans. Þeir gerðu 

sér vel grein fyrir þessum ókosti og vildu fara varlega í sakirnar þegar skólastjóri bryddaði 

upp á einni nýjung til viðbótar á þriðja starfsári skólans.  

 Af niðurstöðum má álykta að kennarar Tindaskóla leggja sig fram um að skapa 

metnaðarfullt og sveigjanlegt skólastarf sem einkennist af frumkvæði og nýbreytni. Með 

samvinnu hefur þeim tekist að koma sér saman um starfshætti sem henta hugmyndafræði 

skólans. Þeir gera sér jafnframt grein fyrir að ekki er hægt að leggja of mikið undir í 

viðleitninni til sköpunar nýjunga í starfinu. Af þessu má greina að skólastjóra Tindaskóla 

hefur tekist sú ætlun sín að skapa metnaðarfullt skólastarf sem byggist á sveigjanleika og 

samvinnu.  

5.1.3. Hnjúkaskóli  
Skólastjóri Hnjúkaskóla segist hugsa „skipulag skólans alveg niður á gólf“ og á fyrsta árinu 

fór mikið af tíma hans í að leiðbeina kennurum, sýna þeim hvernig hann vildi að kennslan í 

skólanum færi fram og að hvetja þá áfram. Hann sagðist hafa fylgst grannt með því hvernig 

kennararnir komu kennslunni fyrir innan þess skipulags sem lagt var upp með. Hann hrósaði 

þeim og var tilbúinn til aðstoðar þar sem honum sýndist þurfa. Það er honum metnaðarmál að 

í skólanum sé gróskumikið starf sem einkennist af leik og skapandi vinnu nemenda. Til að 

framfylgja þeirri áherslu eru meðal annars fleiri þemavikur í starfi Hnjúkaskóla en í 

hefðbundnum skólum. Þær krefjast skipulagningar og samhæfingar og segja kennarar að 

mikill tími fari í undirbúning þemadaga.  
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 Kennarar Hnjúkaskóla segja eftirfylgni skólastjórans áþreifanlega í daglegu starfi. Þeir 

nefna sem dæmi að hann lítur við inni á heimasvæðum námshópanna, hann hrósar þeim í orði 

þegar hann er á ferðinni um skólann, tekur hugmyndum þeirra vel og hefur fært þeim rósir að 

aflokinni þemaviku. 

 Á þriðja starfsári Hnjúkaskóla höfðu starfað tveir aðstoðarskólastjórar við skólann og 

enginn gegndi því starfi þegar öflun gagna fór fram. Af þeim sökum hafði skólastjóri 

Hnjúkaskóla meira á sinni könnu en ella. Kennarar nefna að þeir viti af önnum skólastjórans 

og segjast þess vegna leita meira hver til annars eftir leiðbeiningum og stuðningi. 

 Skólastjóri Hnjúkaskóla hefur valið að koma áherslum sínum fyrir í skólastarfinu með 

því að skipuleggja ramma þess nákvæmlega. Hann velur einnig að fylgja áherslum sínum eftir 

með mikilli þátttöku í daglegu starfi. 

5.2. Stjórnun og forysta 
Við stofnun hóps er fyrsti stjórnandi hans í lykilstöðu til að hafa áhrif á hvernig hópnum 

vegnar við vinnslu verkefnisins, hvort hópurinn samlagast innbyrðis og einnig á hvaða hátt 

honum tekst að nýta sér aðstæður og umhverfi til framdráttar, bæði fyrir hópinn og verkefni 

hans. Á fyrstu sameiginlegu skrefum hópsins miðar hópurinn við grunnhugmyndir og gildi 

stofnanda hans og því eru utanaðkomandi áhrif vegin og metin með hliðsjón af þeim (Schein, 

2004).  

 Af þessu má merkja að til þess að hópnum takist vel upp við vinnslu verkefnisins 

skiptir máli á hvaða hátt stjórnandinn kemur eigin hugmyndum og grunngildum á framfæri 

við hópinn, fær hann til liðs við sig og virkjar hann til verka. Rannsóknir Schein (2004) sýna 

að stofnendur eru sjálfsöruggir og staðfastir í afstöðu sinni til eðlis og hlutverks 

stofnunarinnar og þessir þættir gera þeim auðvelt að hafa áhrif á hópinn. Eins og aðrir 

meðlimir hópsins bera þeir með sér inn í nýja hópinn grunngildi og hugmyndir um hugtök og 

fyrirbæri eins og veröldina, samskipti og hvernig menn nýta tíma sinn og umhverfi. Ef þeim 

tekst vel upp við virkjun starfsmannahópsins mun hópurinn halda sig við hugmyndir 

stjórnandans svo lengi sem þær nýtast eða þar til hópnum tekst illa upp eða leysist upp af 

öðrum ástæðum.  

 Allir skólastjórarnir, sem tóku þátt í rannsókninni, eru meðvitaðir um hvert þeir sækja 

eigin viðmið í skólastarfinu og þeir gera sér grein fyrir hvernig þeim er komið fyrir í starfi 

skólans. Segja má að þeir geti allir kennt sig við lýðræðislega stjórnunarhætti; þeir leita 

samráðs, þeir hlusta og hvetja til umræðna og samvinnu. Einnig leggja þeir sig fram um að 

vera bæði starfsfólki og nemendum til fyrirmyndar. Burns (1979) segir snilldina í nýtingu 

forystuafls stjórnenda felast í tileinkun stjórnandans á gildum sem verða til við samruna eigin 
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gilda og grunnhugmynda og samstarfsmanna hans. Samkvæmt Hargraeves og Fink (2006) er 

kjörlendi upprennandi dreifstýringar (e. emergent distribution) og einbeittrar dreifstýringar (e. 

assertive distribution) í skólum sem nýlega hafa verið stofnaðir. Á þann hátt getur því myndist 

innan skólanna forysta sem byggist á framsækni og umbreytingu.  

 Samkvæmt ofansögðu ætti skólastjóri í nýjum skóla að hafa einstakt tækifæri til að 

koma bæði eigin áherslum og nýjungum fyrir í skólastarfi og fylkja starfsfólki sínu um 

grunnhugmyndir starfsins enda reyndist þessi þáttur vera sá sem varð til þess að 

skólastjórarnir, sem tóku þátt í rannsókninni, sóttust eftir störfunum sem þeir gegna nú. 

5.2.1. Skólastjóri Klettaskóla 
Eins og fram hefur komið segir skólastjóri Klettaskóla eigin áherslur í skólastarfi koma úr 

þremur áttum; frá framhaldsnámi í stjórnun menntastofnana, frá sérkennaranámi sínu og 

persónulegri reynslu af alvarlegum veikindum sem hafi kennt sér að bera virðingu fyrir lífinu.  

 Skólastjóri sýnir nemendum og starfsfólki sínu jákvætt viðmót og hrósar þeim fyrir 

vel unnin verk. Hann er tilbúinn til að vera starfsfólki, nemendum og foreldrum til aðstoðar 

við að leysa vanda sem upp kemur í daglegu starfi skólans. Hann hvetur kennara einnig til 

samstarfs við foreldra. Hann leggur enn fremur áherslu á að skólinn sýni jákvætt viðmót 

gagnvart nemendum og foreldrum. Með framkomu sinni sýnir skólastjórinn að hann vill vera 

starfsfólki sínu fyrirmynd í samskiptum því hann er jákvæður og alúðlegur. Hann notar 

sjálfsmat skólans til að halda umræðunni um áherslur skólastarfsins lifandi meðal kennara 

skólans. Þá umræðu hefur hann þegar nýtt til að breyta upphaflegu skipulagi námshópa í 

þeirri trú að það muni geta bætt starfið.  

 Eins og áður hefur komið fram hefur Pitcher (1999) flokkað stjórnendur í þrjá flokka; 

listamenn, handverksmenn og reglumenn eftir því á hvaða hátt þeir stýra fyrirtækjum sínum 

eða stofnunum. Ef litið er til þessarar flokkunar er hægt að segja að skólastjóri Klettaskóla 

beri fleiri einkenni handverksmannsins en hinna tveggja. Handverksmennirnir eru rólegir og 

jarðbundnir stjórnendur sem þekkja fag sitt vel og kunna til verka. Samhliða því að krefjast 

þeir mikils af samstarfsmönnum sínum og vita að mistök eru til að læra af þeim. Hann sýnir 

af sér jafnaðargeð, er jarðbundinn og rólegur. Hann lætur verkin tala, er raunsær og 

áreiðanlegur ásamt því að vera skynsamur og sanngjarn.  

 Skólastjóri Klettaskóla segist vilja byggja upp skóla sem lærir af eigin starfi. Í 

viðtölunum var honum og kennurum tíðrætt um nýlega ákvörðun þeirra um að breyta 

fyrirkomulagi námshópa. Sú ákvörðun var tekin að vel athuguðu máli og voru niðurstöður úr 

könnunum meðal nemenda og rýnihópaviðtölum við kennara lagðar til grundvallar. Þó að 

skólastjóri hafi í upphafi lagt til að eitt af einkennum Klettaskóla yrði að þar væru 
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aldursblandaðir námshópar þá sýnir hann með áðurnefndri breytingu að hann er tilbúinn til að 

draga lærdóm af niðurstöðum sjálfsmatsins og gefur þá tóninn um að í Klettaskóla fari fram 

mótun menningar þar sem starfsmenn læra af eigin starfi. 

5.2.2. Skólastjóri Tindaskóla 
Skólastjóri Tindaskóla ákvað snemma að verða kennari og segir hann áherslur sínar í 

skólastarfinu koma úr þremur áttum; frá eigin tómstundastarfi, sem hann kynntist sem 

unglingur og starfar enn að, skóla sem hann hafi áður starfað við og einnig að það auðveldi 

sér að skipuleggja skólastarfið ef hann taki mið af verklagi leikskólakennara. Hann leggur á 

það ríka áherslu við kennara og starfsfólk að hlutverk þeirra sé fyrst og fremst að vinna með 

börnum. Sjálfur segist hann ekki vera hlynntur því að skólastjórar „séu gerðir að einhverjum 

skrifstofublókum,“ eins og hann orðar það sjálfur. Þess vegna segist hann leggja sig fram um 

að vera sýnilegur í starfi skólans. 

 Hann er metnaðarfullur fyrir hönd Tindaskóla og margt  telst þar óhefðbundið 

skólastarf og má rekja beint til tómstundastarfs skólastjóra enda segist hann sjálfur „hafa í 

gegnum tíðina verið duglegur að velta við steinum.“ Þegar störf skólastjóra Tindaskóla eru 

spegluð í flokkun Pitcher (1999) þá ber meira á einkennum listamannsins en annarra flokka. 

Pitcher segir listamennina vera hugsjónamenn án fordóma sem eiga auðvelt með að hvetja 

samstarfsmenn sína ásamt því að vera ánægjulega óútreiknanlegir. Þeir sýna auðveldlega 

frumkvæði samtímis því að vera djarfir og skemmtilegir.  

 Í rýnihópi kennara í Tindaskóla kom fram að gróskan í skólastarfinu krefst mikils af 

starfsfólki. Þar var einnig nefnt að stefna skólans væri skýr og vel skráð og kynnt af 

skólastjóra og af þeim sökum ætti Tindaskóli að vera orðinn þekktur fyrir óhefðbundið 

skólastarf. Kennurum og skólastjóra bar saman um að þetta væri til þess gert að nýir 

starfsmenn vissu að hverju þeir gengju. Viðmælendum þótti þetta auðvelda skólastarfið og ýta 

undir sveigjanleikann sem það krefst.  

 Skólastjóri Tindaskóla segist sjálfur oftast fylgja nýjum verkefnum úr hlaði og að það 

geti litið þannig út að hann treysti ekki starfsfólki sínu fyrir þeim. Þrátt fyrir það finnst 

kennurum skólans þeim vera vel treyst en þeir segjast líka finna fyrir því að skólastjórinn 

fylgist vel með starfinu. Einkum finnst þeim hann fylgjast vel með útiverkefnum sem eiga 

rætur að rekja til tómstundastarfs hans. Í þessu sambandi nefndu kennarar leiki, útivist, 

vettvangsferðir og útikennslu. Aftur á móti fannst kennurum að þeir þyrftu meiri stuðning og 

samhæfingu þegar kæmi að því að útfæra samvinnu fagstétta inni í kennslurýmum en í 

starfsmannastefnu skólans stendur að kennarar, sem vinna saman í hverju kennslurými, beri 

þar sameiginlega ábyrgð.  
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 Skólastjóra Tindaskóla hefur tekist að koma eigin áherslum að í starfinu og skapa þar 

liðsheild um metnaðarfullt og óhefðbundið skólastarf. Það gerir hann með því að skrá 

nákvæmlega og kynna vel stefnu skólans. Hann gefur starfsfólki frelsi til að skipuleggja og 

framkvæma stefnuna inni í hverju kennslurými. Í því frelsi felst ábyrgð þeirra sem þar starfa á 

að vinna saman að framkvæmd stefnunnar. Þrátt fyrir ábyrgðina og þótt svo virðist sem unnið 

sé í samræmi við stefnu skólans þá finnst kennurum vanta stuðning og eftirfylgni skólastjóra 

inni í kennslurýmunum.  

5.2.3. Skólastjóri Hnjúkaskóla 
Áður en skólastjóri Hnjúkaskóla tók við því starfi hafði hann unnið sem kennari í tuttugu ár 

og reynt fyrir sér sem deildarstjóri og einnig aðstoðarskólastjóri. Hann segir framhaldsnám í 

stjórnun menntastofnana hafa kveikt áhuga sinn á að verða „alvöru stjórnandi“ eins og hann 

orðar það sjálfur. 

 Skólastjóri setti skólanum einkunnarorð en í þeim felst trú hans á frumkvæði og 

löngun nemenda til að leita sér glaðir fróðleiks á skapandi hátt. Einkunnarorðin lýsa vel því 

sem skólastjóri segir vera sitt eigið lífsmottó; að reyna að laða fram það góða í öllum. Það er 

honum metnaðarmál að viðmót skólans sé gott og samstarf við foreldra hafi forgang. Hann 

segir þá áherslu eiga sér fyrirmynd í skólanum þar sem hann hefur starfað lengst. Af 

ummælum hans um skólastjóra þess skóla má greina að sá skólastjóri sé einnig fyrirmynd 

hans í stjórnunarháttum. Þangað sækir hann fyrirmynd sína um að stjórnendur skólans myndi 

teymi og hafi fasta fundartíma í hverri viku. Í stjórnunarteymi Tindaskóla eru skólastjóri, 

aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri sérkennslu og þrír kennarar sem mynda kennararáð skólans. 

 Í niðurstöðum kom fram að skólastjóri hefur tamið sér ákveðna aðferð við stjórnun 

verkefna. Hann segist leggja fram kveikju og hugmynd að verkefninu, spyrja hverjir geti 

hugsað sér að koma því í framkvæmd og láti þeim síðan eftir að framkvæma hugmyndina. 

Þessa aðferð segist hann meðal annars nota í stjórnun verkefnis á vegum sveitarfélagsins og 

fyrirtækja innan þess. Verkefnið hefur það að markmiði að efla raunvísindi í starfi skólanna 

innan sveitarfélagsins. Kennarar lýsa stjórnunaraðferðum skólastjórans á svipaðan hátt og 

segjast kunna því vel að geta framkvæmt áherslur og hugmyndir skólastjórans eftir eigin 

höfði. Í niðurstöðum kom einnig fram að skólastjóri skipuleggur starfið í þaula, tekur virkan 

þátt í daglegu starfi skólans og gengur þar í flest störf þegar á þarf að halda. Margt í starfi 

Hnjúkaskóla getur talist til nýbreytni í skólastarfi. Skólastjóri sagði að kubbavinnu nemenda 

og áherslu á raunvísindi megi rekja til sín. 

 Þegar störf skólastjóra Hnjúkaskóla eru skoðuð í ljósi flokkunar Pitcher (1999) má 

greina að þau bera bæði einkenni listamannsins og handverksmannsins. Sú niðurstaða byggist 
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á tvennu. Annars vegar segist skólastjórinn vita vel á hvaða hátt hann vilji að kennslan í 

Hnjúkaskóla fari fram og hefur þar bryddað upp á nokkrum nýjungum. Hins vegar hefur hann 

valið að styðja við kennara og fylgjast með starfinu með því að taka sjálfur virkan þátt í 

daglegu starfi. Á tveimur fyrstu árum skólans tók hann að sér að sýna kennurum hvernig nota 

ætti kennslugögn ásamt því að skipuleggja starfið með kennurum. Það sagðist hann hafa gert 

til að skapa þeim öryggi því meðalstarfsaldur þeirra var ekki hár og hann vildi miðla af 

reynslu sinni.  

 Skólastjóri Hnjúkaskóla er kappsamur og starfar af einurð við stjórnun skólans og 

segir einn kennari hans að Hnjúkaskóli „sé eins og barnið hans“. Af niðurstöðum að dæma 

hefur skólastjóra Hnjúkaskóla tekist að skapa einhug starfsmanna um skólastarfið með því að 

helga sig starfinu, taka virkan þátt í daglegu starfi, hlusta eftir hugmyndum starfsmanna og 

hrósa þeim fyrir vel unnin störf. Þannig hefur hann byggt upp tengsl milli sín og starfsmanna 

sem verða til þess að þeir líta upp til hans, sýna honum hollustu og eru tilbúnir að leggja 

mikið á sig svo að starfið gangi sem skyldi.  

5.3. Dreifð forysta stofnanabundin 
Nýjar stjórnunarkenningar gera ráð fyrir að forystu innan fyrirtækja og stofnana sé dreift 

meðal stjórnenda og starfsmanna ásamt því að gert er ráð fyrir samvinnu þeirra sem koma að 

starfinu.  

 Eins og fram hefur komið áður hafa Bennet og fleiri tekið saman niðurstöður 

rannsókna á dreifðri forystu. Samkvæmt þeirri samantekt getur kveikja dreifðrar forystu innan 

fyrirtækja og stofnana komið úr þremur áttum. Hún getur kviknað utan við starfsemina, orðið 

til að frumkvæði formlegra stjórnenda hennar eða innan starfsmannahópsins (Bennet o.fl., 

2003). Þar kemur einnig fram að varla er til ein skýr skilgreining á dreifðri forystu en hún 

getur birst allt frá því að vera einföld verkaskipting til þess að vera forystuafl sem hefur 

kviknað innan hóps sem hefur náð samhljómi og vinnur saman að ákveðnu verkefni.  

 Hægt er að fullyrða að í skólunum, sem tóku þátt í rannsókninni, hafi verið að finna 

menningu dreifðrar forystu. Sammerkt með skólunum er að þar starfa teymi kennara innan 

kennslurýmis hvers skólastigs. Það fyrirkomulag var ákveðið áður en skólastjórarnir voru 

ráðnir að skólunum. Kennarateymunum er ætlað að bera ábyrgð á vinnu námshópanna. Segja 

má að þetta fyrirkomulag hafi þá kviknað utan við starfsemina og að það sé síðan í höndum 

hvers skólastjóra að útfæra nánar hvernig hann styður við og þróar það fyrirkomulag eftir að 

skólastarf er hafið.  

 Í þessari ritgerð hefur áður verið fjallað um forystu byggða á umbreytingu (e. 

transformational leadership). Í rannsóknum Leithwood (Leithwood og Poplin 1992) á þeirri 
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forystu kemur meðal annars fram að skólastjórum, sem hefur tekist að virkja þá forystu, hafa 

dreift ábyrgð og forystu meðal stjórnenda og starfsmanna. Þessir skólastjórar hafa einnig lagt 

áherslu á að skapa skólamenningu sem hverfist um samstarf starfsfólks með það að markmiði 

að styrkja fagmennsku þess. Til viðbótar er formlegt stjórnskipulag stofnunarinnar einnig nýtt 

til að styðja við breytingaferli innan starfseminnar ásamt því að kennarar fá aðstoð við að 

leysa vandamál sem koma upp í daglegu starfi. 

 Nýleg rannsókn Geijsel og fleiri byggist á líkani Leithwood á áherslum stjórnenda 

sem hafa náð að virkja forystu byggða á umbreytingu (Geijsel o.fl., 2003). Samkvæmt 

líkaninu eru áherslurnar þrjár; stjórnendurnir setja stefnuna (e. setting direction), styðja við 

starfsþróun starfsfólks (e. developing people) og endurskipuleggja stofnunina (e. redesigning 

the organization). Innan hverrar áherslu eru svo þrír þættir; mótun sýnar (e. vision building), 

hvatning til þroska (e. intellectual stimulation) og ígrundun (e. individualized consideration). 

Tafla 2 bls. 29 sýnir áherslurnar og þættina innan þeirra. 

 Í næsta kafla verður dregið fram hvort og þá hvernig dreifð forysta birtist í skólunum 

sem tóku þátt í rannsókninni. Einnig verður fjallað um á hvaða hátt hver skólastjóri fyrir sig 

hefur útfært og stofnanabundið dreifða forystu innan skólans. Líkan Leithwood sem kynnt var 

á bls. 29 verður haft til hliðsjónar við þá umfjöllun. 

5.3.1. Klettaskóli 
Skólastjóri Klettaskóla segist líta á teymin, sem starfa innan hvers kennslurýmis, sem hluta af 

stjórnun skólans vegna þess að það sé í þeirra höndum að finna út hvernig starfinu innan 

rýmisins er best háttað með tilliti til þess mannafla sem starfar í kennslurýminu. Hann segir að 

í upphafi hafi hann ákveðið að í stjórnskipulagi skólans yrðu settir deildarstjórar yfir einstök 

verkefni sem taka mið af sérstökum áherslum skólans. Það segist hann hafa gert til að gildin, 

sem hann setur fram í hugmyndafræðinni, festist í sessi í skólastarfinu. Til viðbótar þessum 

verkefnisstjórum setti hann einnig á fót sérstök teymi innan skólans sem halda utan um 

verkefni sem tengjast áherslum skólans. Hverjum kennara er skylt að eiga setu í tveimur af 

þessum teymum og á hverju hausti geta kennarar valið í hvaða teymum þeir starfa. Að lokum 

segist skólastjóri Klettaskóla hafa komið sjálfsmati skólans fyrir innan rýnihópa og inni á 

kennarafundum. Þetta gerir hann til að kennarar geti reglulega skoðað hvernig til hafi tekist, 

lagt fram rökstuðning fyrir vali sínu á vinnuaðferðum og einnig haft áhrif á mótun starfsins. Í 

þessu umhverfi segjast kennarar Klettaskóla eiga auðvelt með að leita sér ráða eftir þörfum 

bæði hjá deildarstjórum skólans, hver hjá öðrum og einnig hjá skólastjóra. 
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 Ljóst er að skólastjóri Klettaskóla hefur meðvitað komið áherslum skólastarfsins 

formlega fyrir í stjórnskipulagi skólans. Taflan hér fyrir neðan sýnir skipan mála í ljósi líkans 

Leithwood og félaga (Geijsel o.fl., 2003). 

 

Tafla 3. Áherslur í stjórnun Klettaskóla  

 Áherslur í stjórnun  
Klettaskóla 

 Setja stefnu 

Gerir líkan af skólastarfinu 
áður en það hefst. 

Styðja starfsþróun 

Nýtir umræður á 
kennarafundum, í rýnihópum 

sjálfsmats, innan 
kennarateyma hvers 
kennslurýmis og í 
verkefnateymum. 

Endurskipuleggja 

skipulagsheildina 

Deildarstjórar verkefna, teymi 
um sérstök verkefni og 
kennarateymin á hverju 

kennslusvæði.  

Mótun sýnar Mótun sýnar Mótun sýnar 

Hvatning til þroska  Hvatning til þroska Hvatning til þroska 

Þ
æ
tt
ir
 

Ígrundun Ígrundun Ígrundun 

 

Sjálfsmat Klettaskóla er samofið starfi hans og segja má að með því fyrirkomulagi hafi 

skólastjóra Klettaskóla tekist að koma þáttunum þremur í líkani Leithwood fyrir í starfinu. Af 

niðurstöðum þessarar rannsóknar má greina að með framkvæmd sjálfsmats Klettaskóla geti 

kennarar tekið þátt í mótun sýnar skólans; það hvetur þá til þroska í starfi og ígrundunar um 

innihald þess og framkvæmd. 

5.3.2. Tindaskóli 

Í Tindaskóla hefur skólastjóri meðvitað ákveðið að í skólanum starfi ekki deildarstjórar. Í stað 

þess hefur hann skráð í starfsmannastefnu Tindaskóla að þeir sem starfa inni í hverju 

kennslurými beri ábyrgð á öllu sem þar fer fram. Í starfsmannastefnunni kemur einnig fram að 

þeim er ætlað að vinna saman innan hvers kennslurýmis. Til viðbótar hafa skólastjórnendur 

skipt með sér að vinna með hvoru skólastigi fyrir sig þegar þess er þörf. Af þessu sést að 

stjórnskipulag Tindaskóla er einfalt og byggist á grunni ábyrgðar og samvinnu enda er það 

markmið skólastjóra með þessu fyrirkomulagi að auka vitund hvers og eins um ábyrgð hans á 

að stefnu skólans sé fylgt. Taflan hér fyrir neðan sýnir hvernig skólastjóri Tindaskóla með 

fyrirkomulagi sínu snertir áherslur Leithwood og félaga í stjórnun (Geijsel o.fl., 2003). 
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 Tafla 4. Áherslur í stjórnun Tindaskóla 

 Áherslur í stjórnun  
Tindaskóla 

 Setja stefnu 

Gerir líkan af skólastarfinu 
áður en það hefst. 

 
Skráir hlutverk hvers 

starfsmanns í 
starfsmannastefnu. 

Styðja starfsþróun 

Fylgir sjálfur nýjungum eftir í 
upphafi.  

 
Nýtir umræður á 

kennarafundum og innan 
kennarateyma hvers 
kennslurýmis.  

 

Endurskipuleggja 

skipulagsheildina 

Kennarateymum í hverju 
kennslurými falið að fylgja 
eftir stefnu skólans og 

verkefnum sem taka mið af 
áherslum hans.  

Mótun sýnar Mótun sýnar Mótun sýnar 

Hvatning til þroska  Hvatning til þroska Hvatning til þroska 

Þ
æ
tt
ir
 

Ígrundun Ígrundun Ígrundun 

 

Metnaður, ábyrgð og samvinna eru lykilorð í starfi Tindaskóla og eiga þau að vera samofin 

starfinu og styðja starfsmenn í að vinna samkvæmt þeim enda segja þeir að auðvelt sé að afla 

sér ráða og stuðnings hver hjá öðrum.  

 Í inngangi að starfsmannastefnu skólans eru kennarar hvattir til að nýta tækifærin sem 

gefast til að vaxa í starfi. Í umræðum innan kennarateymanna og á kennarafundum gefur 

skólastjóri rými fyrir mótun sýnar og sérstakra verkefna innan skólans ásamt endurskoðun á 

framkvæmd starfsins. Kennarar sögðu að starfið væri alltaf í endurskoðun en tóku jafnframt 

fram að þeim þótti það auðvelda þeim starfið þegar þeir gátu tekið fram kennsluskipulag frá 

fyrsta ári skólans og breytt því seinna í samræmi við aðstæður. Í rýnihópi var rætt um að 

kennarar og aðrir starfsmenn vildu handleiðslu yfirmanna við framkvæmd verkefna þar sem 

þeir væru allir nýliðar. Í þessu sambandi nefndu þeir samstarf ólíkra fagstétta í 

kennslurýmunum. 

5.3.3. Hnjúkaskóli 
Skólastjóri Hnjúkaskóla gerði ramma að áherslum skólans áður en hann var settur í fyrsta 

skipti. Hann einsetti sér að skólanámskrá og skólareglur myndi hann vinna í samstarfi við 

aðra þátttakendur skólastarfsins. 

 Stjórnskipulag Hnjúkaskóla er hefðbundið en til viðbótar því fundar stjórnunarteymi 

skólans reglulega og ásamt hefðbundnum stjórnendum situr þar deildarstjóri sérkennslu. Eins 

og áður hefur komið fram þá starfaði ekki aðstoðarskólastjóri við Hnjúkaskóla á þriðja 

starfsári hans. Af þeim sökum hafði skólastjórinn fleiri verkefni á sinni könnu en ella. Í þeim 

aðstæðum bauðst stjórnunarteymi skólans til að bæta á sig verkefnum aðstoðarskólastjóra. 

 Taflan hér fyrir neðan sýnir hvernig skólastjóri Hnjúkaskóla með stjórnskipulagi sínu 

og stuðningi snertir áherslur Leithwood og félaga í stjórnun (Geijsel o.fl., 2003). Þar sést að 
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mikið af stuðningi við starfsþróun hvílir á herðum skólastjóra. Með þeirri framkvæmd hefur 

honum tekist að tengjast starfi skólans, starfsfólki hans og nemendum. Leiða má að því líkum 

að þau tengsl og virkni stjórnunarteymis frá upphafi skólastarfsins hafi orðið til þess að 

hópurinn er tilbúinn til að þjappa sér saman þegar álag eykst á skólastjóranum við brotthvarf 

aðstoðarskólastjórans.  

 

Tafla 5. Áherslur í stjórnun Hnjúkaskóla 

 Áherslur í stjórnun  
Hnjúkaskóla 

 Setja stefnu 
Gerir líkan af skólastarfinu 

áður en það hefst. 
 

Skipuleggur skólastarfið 
nákvæmlega. 

Styðja starfsþróun 
Leggur fram hugmynd og 
felur öðrum framkvæmdina. 

 
Tekur virkan þátt í daglegu 
starfi; sýnir og hvetur. 

 
Situr teymisfundi kennara og 
tekur þátt í skipulagningu 

starfsins. 
 

Sameiginleg námskeið 
sveitarfélagsins fyrir 

kennara. 

Endurskipuleggja 
skipulagsheildina 

Stjórnunarteymi hefur fastan 
fundartíma. 

 
Deildarstjóri sérkennslu er 
hluti af stjórnunarteymi. 

Mótun sýnar Mótun sýnar Mótun sýnar 

Hvatning til þroska  Hvatning til þroska Hvatning til þroska 

Þ
æ
tt
ir
 

Ígrundun Ígrundun Ígrundun 

 

5.4. Skólamenningin 
Í þessari rannsókn hefur komið fram að menningin er víðfeðm og snertir alla þætti og aðgerðir 

hópsins sem hana mynda (Börkur Hansen, 2003; Deal og Peterson, 1990; Hoy og Miskel, 

2005; Peterson, 2002; Schein, 1983; 2004; Stoll, 1998). Í rannsókninni var stuðst við 

skilgreiningu Schein á stofnanamenningu vegna þess að í henni segir að menningin sé 

mynstur grundvallarhugmynda hópsins sem hann hefur lært á sameiginlegri reynslu og 

tileinkað sér í gegnum samhæfingu við vinnu sína og aðlögun utanaðkomandi verkefna að 

þeirri samhæfingu (Schein, 2004, bls. 17). Í skrifum sínum bendir Schein einnig á að það sé 

hópum eðlislægt að koma sér upp samhæfingu og mynstri; það megi rekja til þarfar 

manneskjunnar til að koma sér upp reglu, skipulagi og skilningi á eigin umhverfi. Óreiða og 

samhengisleysi vekja kvíða og óöryggi og til að draga úr því koma hópar sér saman um 

samþætt kerfi í samskiptum og verklagi. 

 Schein skiptir menningunni í þrjú þrep (Schein, 2004, bls. 26). Í neðsta þrepinu eru 

grunnhugmyndir hópsins, í miðþrepinu eru sameiginlegar hugmyndir og gildi hópsins og efst 
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eru birtingarmyndir menningarinnar. Birtingarmyndirnar eru sýnilegasti hluti menningarinnar. 

Segja má að við upphaf starfsemi sé þrepið í miðjunni mest í mótun. Þar fer fram samhæfing 

hópsins og staðfesting á grunnhugmyndum einstaklinganna sem hann mynda.  

 Allir skólarnir voru heimsóttir tvisvar sinnum og því má gera ráð fyrir að gögnin sýni 

að mestu birtingarmyndir menningarinnar. Til að fá innsýn í önnur þrep hennar var viðtölum 

og skriflegum gögnum bætt við vettvangsathuganirnar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru því 

háðar þessum takmörkunum.  

 Grunnhugmyndir kennaranna, sem tóku þátt í rannsókninni, víkja ekki frá almennum 

viðmiðum skólastarfs nú á dögum um einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti en 

við þær bætist að við stofnun skólanna höfðu verið settar fram hugmyndir um starfstilhögun. 

Þær hugmyndir urðu meðal annars til þess að skólastjórarnir og kennararnir, sem rætt var við, 

sóttu um störf við skólana. Hugmyndirnar urðu til hjá sveitarfélögunum sem reka skólana og 

því er á þessu stigi hægt að spyrja á hvaða þrepi í líkani Schein (2004) geti skólastjóri haft 

áhrif á menningu skólanna? 

5.4.1. Klettaskóli 
Á þriðja starfsári Klettaskóla birtast sameiginlegar hugmyndir og gildi helst í vissu starfsfólks 

um að það sé í þeirra höndum að leggja námið í skólanum fram á þann veg að allir nemendur 

fái nám við hæfi. Í vettvangsathugunum sýndu kennararnir rannsakanda og ræddu sérstaklega 

við hann á hvaða hátt þeir leggja fram námið þannig að nemendur hafi tækifæri til að nýta sér 

það á mismunandi vegu. Kennararnir sögðust geta sótt stuðning og hvatningu hver til annars 

við útfærslu starfsins. Til viðbótar sögðust þeir finna öryggi í skoðuninni og umræðunni sem 

fylgir sjálfsmati skólans. Þeim finnst að með framkvæmd þess sé vandað til verka í skólanum 

enda segir skólastjórinn að „ekki sé verið að velja kerfi, kerfisins vegna“ heldur sé 

sameiginlega verið að setja ramma um starfið svo að það rúmi áherslur og grunnhugmyndir 

um einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti. 

 Áhrif skólastjóra Klettaskóla koma helst fram í vali hans á að sjálfsmat skólans skipar 

stóran sess í starfinu. Til viðbótar hefur hann formlega komið sérstökum áherslum skólans 

fyrir í stjórnskipulagi hans. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að þessar tvær 

leiðir til að framkvæma áherslur skólastarfsins hafi þau áhrif á birtingarmyndir 

menningarinnar að þar sé að finna sveigjanleika, vinnugleði starfsfólks, vilja til samvinnu, 

jákvæðni ásamt vissu og öryggi um að þar sé faglega staðið að verki.  

 Schein (2004) segir hópa fara í gegnum þróunarferli á leið sinni til þroska (sjá töflu 1). 

Hann skiptir þessu ferli í fjögur stig og á hverju stigi ríkir ákveðin grunnhugmynd og 

félagstilfinning hópsins í heild og einstaklinganna sem hann mynda. Þegar ofangreind 
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einkenni menningar Klettaskóla og rýmið sem hver kennari fær til að fylgja eigin 

starfskenningu eru skoðuð í tengslum við þróunarferli hópa þá gefur sú skoðun tilefni til að 

ætla að skólastjóri Klettaskóla hafi leitt hópinn af öðru stigi ferlisins yfir á það þriðja. Á þriðja 

stiginu í þróunarferli hópa hefur hópurinn náð samhljómi, hann þekkist vel innbyrðis og 

einstaklingarnir virða bæði veikar og sterkar hliðar hvers annars og þess vegna kann hann að 

meta frávik innan eigin raða. Næsta stig er að leiða hópinn á meðan hann safnar reynslu og 

þroskast enn frekar. Ögrun skólastjóra Klettaskóla verður að viðhalda vilja starfshópsins til að 

halda áfram að læra af starfinu.  

5.4.2. Tindaskóli 
Í starfi Tindaskóla koma sameiginlegar hugmyndir og gildi starfsins fram í að kennarar eru 

sammála um að skólastarfið sé óframkvæmanlegt án jákvæðni og sveigjanleika starfsfólks 

ásamt samvinnu innan kennarateymanna og einnig samvinnu alls starfsmannahópsins. 

Umsjónarmaður skólans segir marga kennara skólans vinna langa vinnudaga og að þeir séu 

tilbúnir til að leggja mikið af mörkum svo að starfið gangi eins og til er ætlast.  

 Kennarar hrósa einstökum verkefnum og viðburðum í skólastarfinu sem ætluð eru til 

að efla samkennd nemenda og starfsfólks. Í því sambandi nefna þeir morgunsönginn og 

vettvangsferðir sem allir taka þátt í. Þeir segja að þessi verkefni megi rekja til tómstundastarfs 

skólastjóra. Verkefnin, sem hér um ræðir, nefna þeir sem sérstöðu skólans og henni hafi 

skólastjóri fundið stað í skólastarfinu strax í upphafi. Af þeim sökum er hægt að segja að þar 

gæti áhrifa hans á birtingarmyndir menningar skólans. Til viðbótar þessu er það metnaðarmál 

skólastjóra Tindaskóla að umræðu um skólastarfið sé haldið lifandi bæði meðal nemenda og 

kennara. Til þess nýtir hann kennarafundi og fundi nemenda sem hann kallar heimaþing. Á 

þessum fundum geta bæði nemendur og kennarar rætt einstaka atburði skólastarfsins, komið 

skoðunum sínum á framfæri og haft áhrif á mótun þess.  

 Skólastjóri Tindaskóla er hugmyndaríkur stjórnandi sem krefst mikils af starfsfólki 

sínu. Hann treystir starfsfólkinu til að skipuleggja, framkvæma og endurskoða daglegt starf 

skólans. Stjórnskipulag skólans endurspeglar það traust því starfið hvílir á því að kennararnir í 

teymunum nái að vinna vel saman. Einn kennarinn sagði að fyrsta árið hafi samvinnan í 

teyminu hans ekki gengið sem skyldi og þá hafi starfið í kennslurýminu goldið þess. Hann tók 

fram að á þriðja starfsárinu sé hann í teymi þar sem samvinnan gangi vel og þá gangi mun 

betur en fyrr að skipta með sér verkum og leita ráða og stuðnings. 

 Hargreaves (2003) hefur skrifað um kennslumenningu og nefnir þar fimm afbrigði 

hennar eftir ríkjandi einkennum innan hvers afbrigðis. Umfjöllun hans tekur mið af því í hve 

miklum mæli er að finna einangrun eða samvinnu innan skólanna. Afbrigðin kallar hann 
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sundrandi einstaklingshyggju (e. fragmentet individualism), aðgreiningarhyggju (e. 

balkanization), menningu samstarfs (e. collaborative culture), þvingaða samvinnu (e. 

contrived collegiality) og hreyfanlegu mósaíkina (e. the moving mosaic). Að mati Hargreaves 

mætir sú kennslumenning kröfum fjölbreytts samfélags nútímans um sveigjanlegt skólastarf.  

 Ef það sem komið hefur fram í þessari rannsókn um stjórnskipulag og 

kennslumenningu Tindaskóla er sett í samhengi við skrif Hargreaves um kennslumenningu 

má greina að skólastjóri stefnir að kennslumenningu sem ber einkenni hreyfanlegu 

mósaíkurinnar. Hann ætlast til þess að starfsmannahóparnir á kennslusvæðunum séu 

sjálfbærir um starf sitt inni á svæðunum og að þeir geti einnig sýnt af sér sveigjanleika þegar 

þörf krefur og unnið saman utan eigin kennslurýmis. Áhættan, sem fylgir þessari skipan mála, 

er að inni í hverju kennslurými getur myndast hópur sem telur sig ekki þurfa á öðrum hópum 

innan skólans að halda við framkvæmd skólastarfsins. Uppskera þess gæti orðið 

kennslumenning aðgreiningarhyggju en þar sem starfsmannahópur Tindaskóla er sammála um 

nauðsyn sveigjanleikans í starfinu er fátt sem bendir til þess að stjórnskipulag skólans hafi 

getið af sér aðgreiningarhyggju.  

 Birtingarmyndir menningar Tindaskóla í þessari rannsókn benda til þess að 

starfsmannahópurinn sé á góðri leið í átt að kennslumenningu sem einkennist af hreyfanlegri 

mósaík. Þar eru starfsmenn meðvitaðir um að starfið gengur ekki án sveigjanleika og 

samvinnu ásamt því að þeir nýta umræður á kennarafundum og teymisfundum til að komast 

að samkomulagi um að framfylgja stefnu skólans. Ef tekið er tillit til þess að hópurinn er 

ungur og enn tiltölulega fámennur ásamt því að skólastjóri er sterkur hugmyndafræðilegur 

leiðtogi þá ber hópurinn enn nokkur merki samstarfsmenningar. Kenning Schein (2004) um 

þróunarferli hóps og áhrif stofnenda á hópana í upphafi rennir stoðum undir þá niðurstöðu. 

Samkvæmt Schein um þróunarferli hóps benda einkenni kennslumenningar Tindaskóla til 

þess að hópnum megi finna stað á öðru stigi í þróunarferlinu og að hann sé á góðri leið yfir á 

það þriðja. Ögrun skólastjóra og starfsmannahópsins er að búa svo um hnútana að hópurinn 

nái að þroskast yfir á þriðja stigið í þróunarferlinu og hlúa að sveigjanleikanum sem einkennir 

starfið svo hann megi verða til þess auðvelda hópnum að festa einkenni kennslumenningar 

hreyfanlegrar mósaíkur í sessi. 

5.4.3. Hnjúkaskóli 
Hér hefur komið fram að skólamenning Hnjúkaskóla einkennist af jafnræði og vináttu meðal 

starfsmanna skólans, samheldni þeirra, vinnugleði og samvinnu. Daglegt starf Hnjúkaskóla 

einkennist af miklu annríki. Það skapast annars vegar af nýbreytninni sem fylgir skólastarfinu 

og að skólinn er þátttakandi í nokkrum formlegum þróunarverkefnum. Hins vegar er þar 
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annríki vegna þess að þegar öflun gagna fór fram var enginn aðstoðarskólastjóri við skólann 

og höfðu þeir sem sátu í stjórnunarteyminu bætt verkefnum hans við eigin störf. 

 Ef einkenni starfsmannahóps Hnjúkaskóla eru spegluð í þróunarferli hópa (Schein, 

2004) ber hann flest einkenni hópa sem eru á öðru stigi í þróunarferlinu. Ríkjandi 

grunnhugmyndir hóps á öðru stigi er að hópurinn er ánægður með eigin frammistöðu og þeim 

sem í honum eru líður vel saman. Hópurinn hefur einnig náð samstillingu og vinnur að því að 

styrkja hollustu og tengsl innan hópsins og til viðbótar kann hann ekki að meta frávik innan 

eigin raða. 

 Þar sem starfsmannahópur Hnjúkaskóla þurfti til skamms tíma að beina kröftum 

sínum í að leysa verkefni aðstoðarskólastjóra má ætla að það hafi seinkað þróun hans frá öðru 

stigi yfir á það þriðja en vegna þess að í hópnum ríkir jafnræði og virðing má ætla að þegar 

um hægist takist honum að þroskast yfir á það stig. 

 Með tilliti til þroska hópsins og þess að skólastjóri Hnjúkaskóla hefur borið uppi 

stuðning við þróun starfshátta bendir margt til þess að kennslumenningin þar sé það sem 

Hargreaves (2003) kallar menningu samstarfs. Takist skólastjóra og starfsmannahópnum að 

þróast yfir á þriðja stig í þróunarferli Schein (2004) má ætla að hann hafi burði til að þoka sér 

í átt að menningu hreyfanlegrar mósaíkur.  

5.5. Niðurlag  
Í þessari rannsókn hefur verið leitað svara við spurningunum:  

• Hver eru áhrif skólastjóra á mótun skólamenningar í nýjum skólum? 

• Á hvaða hátt birtast áhrif skólastjóra á skólamenningu í daglegu starfi skólanna? 

 

 Í niðurstöðum hefur komið fram að skólastjórarnir í skólunum þremur höfðu áhrif á 

mótun skólamenningarinnar. Áður en þeir komu að starfinu hafði þegar verið settur rammi 

um skólastarfið og fengu þeir tækifæri til að koma eigin áherslum þar fyrir. Ef myndin er 

einfölduð er hægt að segja að skólastjóri Klettaskóla hafi nýtt sér reynslu sína og þekkingu 

sem sérkennari ásamt þekkingu frá framhaldsnámi í mati á skólastarfi. Áhrifa skólastjóra 

Tindaskóla gætir helst í áherslum sem rekja má til tómstundastarfs hans og skólastjóri 

Hnjúkaskóla kemur áhuga sínum á raunvísindum fyrir í starfi skólans. 

 Í daglegu starfi skólanna gætir áhrifanna í skipulagi skóladagatala og stundaskráa og 

einnig í uppsetningu og innihaldi námsins. Með sýnileika og aðgengi ásamt því hvernig þeir 

nýta fundatíma skólanna studdu skólastjórarnir við eigin áherslur í daglegu starfi. 

Sveigjanleiki, samvinna, jákvæðni og vinnugleði eru einkennandi fyrir menningu skólanna. 
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Þessum einkennum má finna stað í rannsóknum Schein (2004) á menningu nýstofnaðra 

fyrirtækja. 

 Skólastjórarnir þrír, sem tóku þátt í rannsókninni, fóru hver sína leiðina við að koma 

eigin áherslum og sýn fyrir í skólastarfinu. Áhrifa skólastjóranna gætir helst í því hvernig þeir 

velja að koma stuðningi og eftirfylgni við áherslurnar fyrir í starfinu. Þar virðist skipta máli 

hvort og þá hvernig þeir dreifðu forystu og ábyrgð á starfinu meðal kennara og annarra 

starfsmanna skólans. Í þessu samhengi virðist það hafa áhrif hvernig skólastjórinn dreifir 

forystu innan skólans og hvernig hann bindur hana í formlegu stjórnskipulagi hans. Myndin 

hér fyrir neðan sýnir á hvaða hátt stjórnunarhættir skólastjóranna þriggja hafa áhrif á 

menningu skólanna sem tóku þátt í rannsókninni.  

 

 

 

Mynd 3. Áhrif skólastjóra á skólamenningu í nýjum skólum 
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Á myndinni sést hvernig skólastjórarnir nýttu bæði stjórnun sína og forystu til að dreifa 

forystu og ábyrgð í formlegu stjórnskipulagi skólanna. Í niðurstöðum kom fram að fjórar 

leiðir spiluðu saman á mismunandi vegu í skólunum þremur:  

� Samvinna og virkni formlegra stjórnenda til að mynda stjórnunarteymi innan skólans. 

� Kennurum og starfsfólki var falin ábyrgð á verkefnum daglegrar starfsemi. 

� Í stjórnskipulaginu voru deildarstjórar verkefna og sérstök teymi utan um einstaka 

þætti sem sáu um að koma áherslum og sérstöðu skólans fyrir í daglegu starfi.  

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

 

Þessir þættir ásamt aðstæðum skólanna virðast hafa ýtt undir að innan skólanna myndaðist 

starfsumhverfi og skólamenning sem einkenndust af sveigjaleika, samvinnu, jákvæðni og 

vinnugleði.  

 Í Tindaskóla var kennurum og starfsfólki falin ábyrgð á verkefnum daglegrar starfsemi 

og þar var gróskan í skólastarfinu áberandi. Þar byggðist stjórnskipulag skólans á sjálfstæði 

kennarateymanna. Af niðurstöðum má greina að sú skipan hafi eflt frumkvæði þeirra. Það, 

ásamt virkri samvinnu, virðist hafa ýtt undir gróskuna í starfinu. Þessari niðurstöðu svipar til 

þess sem Hargreaves og Fink (2006) nefna upprennandi dreifstýringu (e. emergent 

distribution). Þar sem sú forysta hefur verið virkjuð þarf frumkvæðið að nýbreytnistarfinu 

ekki að koma frá skólastjóranum. Þess í stað grípa einstaklingar og hópar innan skólans hvert 

tækifæri til að hvetja og styðja hver annan við nýbreytni og þróun í skólastarfinu. Í 

rannsóknum Hargraeves og Fink kemur fram að upprennandi dreifstýring eflist auðveldar en 

ella í nýlega stofnuðum skólum. Að mati þeirra geta formlegir stjórnendur aukið sjálfbærni 

þeirrar forystu með því að styðja markvisst við þá þætti sem efla hana.  

 Í Hnjúkaskóla höguðu aðstæður því þannig að stjórnunarteymi skólans var virkt. Í 

gegnum það var verkefnum dreift meðal stjórnenda og kennarateymanna. Skólastjóri fylgdi 

starfinu eftir með því að taka þátt í daglegu starfi. Hargreaves og Fink (2006) kalla þessa 

dreifstýringu varðaða dreifstýringu (e. guided distribution). Þeir segja þá forystu sjálfbæra 

jafnlengi og úthald formlegra stjórnenda varir. Samheldnin, sem einkennir starfsmannahóp 

Hnjúkaskóla, gefur tilefni til að ætla að forystuafl hans nái þeim þroska að verða stýrandi afl í 

skólastarfinu. 

 Í Klettaskóla var dreifða forystan hluti af formlegu stjórnskipulagi hans og þar var 

innra mat starfsins nýtt til eftirfylgni og ígrundunar á starfinu. Þar bar meira á faglegu öryggi 

hjá kennurum heldur en þar sem sú leið hafði ekki verið valin. Kennararnir upplifðu minna 

annríki, fannst vandað til verka og að þeir væru á réttri leið í starfinu. Þar virðist 
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verkaskipting og skipulag hópsins ná að verða forystuafl sem ekki er eign einstaklinganna 

heldur er hún hópnum sameiginleg. Af þessari niðurstöðu má greina að forystuaflið í 

Klettaskóla er mitt á milli þess að vera upprennandi dreifstýring (e. emergent distribution) og 

einbeitt dreifstýring (e. assertive distribution). Þessari niðurstöðu má einnig finna stað í 

rannsóknum Leithwood og félaga á forystu sem byggist á umbreytingu (Leithwood og Poplin, 

1992; Geijsel o.fl., 2003).  

 Samvinna og dreifing ábyrgðar og forystu eru lykilorð í skólastarfi nútímans. Í þeim 

liggur viðurkenning á nauðsyn fjölbreytileikans til að ná fram sveigjanlegu skólastarfi. 

Skólastjórarnir, sem tóku þátt í rannsókninni, leggja allir metnað sinn í að skapa 

skólamenningu samvinnu og sveigjanleika. Því má ætla að verkefni þeirra í framtíðinni verði 

að tryggja varanleika og sjálfbærni forystunnar og skólamenningarinnar sem þegar einkenna 

skólana.  
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5. Lokaorð 

Þessari rannsókn var einkum ætlað að svara því hvaða áhrif skólastjórar hefðu á mótun 

skólamenningar í nýjum skólum. Í upphafi var einkum horft til menningarinnar í hverjum 

skóla fyrir sig og var þar tekið mið af því að í skólamenningunni sé að finna þætti sem bæði 

hvetja og letja að skólinn geti skilað starfi sínu á árangursríkan hátt (Hargreaves, 2003). Nýir 

skólar voru valdir vegna þess að þar þótti líklegt að skólastjórarnir gætu komið nýjum 

áherslum fyrir í skólastarfinu. Það þótti forvitnilegt að kanna hvort skóli án fortíðar og sögu 

auðveldaði skólastjóranum að innleiða nýjungar.  

 Þegar leið á rannsóknina urðu ljósari en áður áhrif stjórnunarhátta skólastjórans á 

menningu hvers skóla. Einkum vakti athygli á hvaða hátt skólastjórarnir þrír dreifðu forystu 

og ábyrgð á áherslum og sýn skólans. Þar greindi á milli þeirra. Dreifingin var allt frá því að 

vera skráð stefna, sem var ætlað að stýra daglegu starfi, til þess að vera hluti af stjórnskipulagi 

skólans. Eftirfylgni og stuðningur skólastjóranna við framkvæmd stefnu skólanna var einnig 

mismunandi. Einn þeirra höfðaði til ábyrgðar hvers kennara á daglegu starfi, annar nýtti sér 

þátttöku í daglegu starfi og sá þriðji nýtti innra mat skólans.  

 Vexti skólanna þriggja fylgja annir við hagnýt verkefni sem hæglega geta dregið 

athygli skólastjóranna frá því að fylgja eftir áherslunum sem voru settar í upphafi. Krafan um 

nýja stjórnunarhætti, samvinnuna sem þeir eiga að byggja á og að stefna skuli að fjölbreyttu 

og sveigjanlegu skólastarfi bætir einnig við annir starfsmanna skólanna. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að val skólastjóranna á stjórnunarháttum virðist hafa áhrif á hvernig 

þeim tekst að koma breyttum áherslum fyrir í skólastarfinu og jafnhliða því að skapa öryggi 

meðal starfsmanna og vissu um að þeir séu á réttri leið. Þessari niðurstöðu má finna stað í 

skrifum Fullan (2001) um að stjórnendur, sem megna að ráða við flóknar og síbreytilegar 

aðstæður, nái að festa í sessi breytingar til batnaðar fyrir skólastarfið í heild og Schein (2004) 

bætir við að stjórnunin skilji sig frá forystunni þegar stjórnendur láta sig mótun 

stofnanamenningarinnar varða. 

 Krafan um nýjar og breyttar áherslur í skólastarfi eru fyrirferðarmiklar í umræðum um 

skólastarf. Hún tekur mið af áherslum síðnútímans sem gerir ráð fyrir að hlúð skuli að 

fjölbreytileikanum með því að skapa sveigjanlegt skólastarf. Sú umræða hefur á undanförnum 

árum einkum beinst að því að umgjörð náms og kennslu skuli miða að því að fóstra 

fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti. Orðræðan um nýja stjórnunarhætti í skólastarfi 

miðar annars vegar við að varla sé hægt að koma á sveigjanlegu skólastarfi án þess að dreifa 

forystu og ábyrgð sem víðast og hins vegar miðar hún við að formlegir stjórnunarhættir henti 
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síður stjórnun skóla (Chircello, 2004; Sergiovanni, 2006; Yukl, 2002;). Rætur þessarar 

orðræðu er hægt að rekja til umfjöllunar Burns (1979) um forystu byggða á umbreytingu þar 

sem hann bar þá forystu saman við forystu byggða á skiptum. Sú umfjöllun byggðist á 

samanburði hefðbundinna stjórnunarhátta og þeirra sem geta kallast nýir stjórnunarhættir. Enn 

gætir áhrifa umfjöllunar Burns í skrifum um nýja stjórnunarhætti. Nægir þar að nefna skrif 

Sergiovanni (2006) um stjórnun og forystu í skólastarfi.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar um að val skólastjóranna á því hvernig þeir nýta 

formlegt stjórnskipulag skólanna til að hafa áhrif á menningu þeirra er í samræmi við 

rannsóknir Leithwood og félaga (Leithwood og Poplin, 1992; Geijsel o.fl., 2003) á forystu 

sem byggist á umbreytingu og einnig samantekt Bennet og félaga (2003) á niðurstöðum 

rannsókna á dreifðri forystu. Þar kemur fram að skiplagsheild sem dreifir forystu í starfi sínu 

hefur komið sér upp sveigjanleika í notkun forystuaflsins. Í nýlegri grein bætir Harris (2008) 

við að það þýði ekki endilega að formleg skipulagsheild sé orðin óþörf heldur að við þessar 

aðstæður vinna hefðbundin formgerð skipulagsheildar og sú óhefðbundna saman.  

 Hargreaves og Fink (2006) hafa komist að sömu niðurstöðu í rannsóknum sínum á 

sjálfbærri forystu. Þeir benda á að þar sem sjálfbær forysta sé í eðli sínu dreifð forysta þurfa 

formlegir stjórnendur skólanna að vera meðvitaðir um að dreifð forysta getur tekið á sig 

margar myndir og hver þeirra nýtist við mismunandi aðstæður. Hlutverk formlegra stjórnenda 

er að þekkja kosti og galla mismunandi forystu, einkenni þeirra og virkni og geta nýtt sér þá 

forystu sem við á hverju sinni.  

 Í fyrri tíma umfjöllunum um nýja stjórnunarhætti er næstum látið að því liggja að 

iðkun þeirra útiloki næstum hefðbundna stjórnunarhætti (Bennet o.fl., 2003). Nýlegar 

rannsóknir og skrif (Geijsle o.fl., 2003; Hargreaves og Fink, 2006; 2008) taka tillit til þess að 

í síbreytilegu umhverfi nútímans þurfi stjórnendur að hafa þekkingu á margs konar forystu og 

vera færir um að virkja þá forystu sem við á hverju sinni. Þegar þessar rannsóknir er settar í 

samhengi við þroskastig hópa og hlutverk stjórnandans á hverju stigi (Schein, 2005) er 

auðvelt að koma auga á að til þess að stjórnandinn geti nýtt sér áhrif sín þarf hann að þekkja 

hvers starfsmannahópurinn er megnugur og hvernig hann getur fylkt honum um áherslur og 

sýn skólans. Áskorun hans liggur í því að honum takist að virkja það forystuafl sem við á og 

jafnframt tekið tillit til þarfa og getu hvers einstaklings í starfsmannahópnum.  

 Fræðileg umfjöllun þessa verkefnis og niðurstöðurnar sýna að eigi skólastarf að geta 

talist sveigjanlegt þarf að gera ráð fyrir samvinnu formlegs stjórnskipulags og óformlegrar 

forystu í starfsmannahópnum. Verkefni skólastjóranna er að vera sér meðvitaðir um hvernig 

þeir geta nýtt sér þá samvinnu til að styðja við framkvæmd skólastefnunnar og þróun 
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starfsins. Þannig getur orðið til skólamenning sem lærir af eigin starfi ásamt því að taka tillit 

til og vernda margbreytileika og fjölhæfni starfsmannahópsins og þar með borið einkenni 

sjálfbærrar forystu.  

 Það er von höfundar að rannsóknin og verkefnið í heild geti verið innlegg í umræðuna 

um að samvinna formlegs stjórnskipulags og forystuafls skólastarfsins auðgi sveigjanleika 

þess og skapi skólamenningu og starfsumhverfi sem styðji við faglegt öryggi kennara.  

 Í framtíðinni yrði áhugavert að fylgja skólunum þremur eftir til að kanna hvernig 

menning þeirra þróast samhliða því að starfsmannahóparnir safna reynslu og þroskast. Í þeirri 

rannsókn væri vert að huga að því hvernig þættirnir í mynd 3 styðja við sjálfbærni þeirrar 

forystu og menningar sem þegar hafa myndast í skólunum.  
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Fylgiskjal 1: Kynning og spurningarammi fyrir viðtal við skólastjóra 
 

Skólastjóri og skólamenning í nýjum skólum 
Rannsóknarverkefni til meistaraprófs við Kennaraháskóla Íslands 

 
Kynning 
Ég er nemi í rannsóknartengdu meistaranámi við Kennaraháskóla Íslands. Samhliða námi 
starfa ég sem skólastjóri Þelamerkurskóla í Hörgárbyggð. Áður hafði ég starfað sem 
skólastjóri Húsabakkaskóla í Svarfaðardal í fjögur ár og einnig sem kennari í sama skóla í 
þrjú ár. Fram að því hafði ég starfað sem kennari við Dalvíkurskóla í tvö ár.  
 
 
Lýsing á rannsókn  
Viðfangsefni rannsóknarinnar er áhrif skólastjóra á mótun skólamenningar í nýjum skólum. 
Enn fremur verður kannað hvaða þættir hafa áhrif á mótun skólamenningar í nýjum skólum. 
Leiðbeinandi minn í rannsókninni er Börkur Hansen, prófessor við Kennaraháskóla Íslands.  
 Meginspurningin sem liggur til grundvallar rannsókninni er:  
Hver eru áhrif skólastjóra á mótun skólamenningar nýrra skóla? Til viðbótar verður leitað 
svara við undirspurningunum: Á hvaða hátt birtast áhrif skólastjóra á skólamenningu í 
daglegu starfi skólans? Hvaða aðrir þættir hafa áhrif á mótun skólamenningar nýrra skóla?  
 
 
Lýsing á framkvæmd  
Rannsóknin telst vera eigindleg rannsókn vegna þess að hún byggist á viðtölum við þrjá 
skólastjóra og vettvangskönnunum í skólum þeirra. Einnig er áætlað að í öllum skólunum 
verði tekin viðtöl við tvo kennara og einn starfsmann sem ekki sinnir kennslu.  
 Öflun rannsóknargagna skiptist á tvær heimsóknir í hvern skóla. Í þeirri fyrri verða 
tekin viðtöl við skólastjórann, kennara og starfsmann ásamt því að safna skriflegum gögnum 
og kynnast viðmóti skólans. Í seinni heimsókninni er áformað að fylgja skólastjóranum eftir 
eins og skuggi hans og að kynnast skólastarfinu enn betur en í fyrri heimsókninni með til 
dæmis heimsóknum í kennslustundir, viðveru í frímínútum og kennarafundum eða hverju sem 
henta þykir hverjum skóla fyrir sig.  
 
 
Viðtöl í fyrstu heimsókn: 
Spurningarnar sem hafðar eru til hliðsjónar í viðtali við skólastjóra eru: 

� Viltu, í stuttu máli, gera grein fyrir sjálfri/sjálfum þér og fyrri störfum og menntun? 
� Getur þú sagt mér af hverju þú sóttir um starfið sem þú gegnir nú? 
� Segðu mér frá undirbúningi fyrsta skóladagsins í skólanum. 
� Hefur þú leitt hugann að því hvers konar skólamenning þú vilt að einkenni skólann? 

Ef svo er hvernig lýsir þú þeirri menningu? 
� Hvað leggur þú mesta áherslu á við mótun þeirrar menningar?  
� Hvernig kemur þú einkennum þeirrar menningar á framfæri við starfsfólk, nemendur, 

kennara og foreldra?  
� Getur þú greint af hverju þessar áherslur skipta þig máli og frá hvaða rótum þær eru 

sprottnar? 
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Þagmælska og meðferð gagna 
Það sem fram kemur í þessu viðtali verður farið með sem trúnaðarmál. Í verkefnaskilum 
verður þess gætt að ekki verði hægt að þekkja viðmælanda. 
 Hljóðskrá viðtalsins verður geymd hjá undirritaðri og hún ein hefur aðgang að skránni. 
Henni verður eytt um leið og undirrituð hefur lokið við rannsóknina. Verklok eru áætluð í 
október 2008.  
 
 
Hörgárdal 31. mars 2008, 
 
 
____________________________   __________________________ 
Ingileif Ástvaldsdóttir      Viðmælandi  
nemi við framhaldsdeild Khí 
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Fylgiskjal 2: Kynning og spurningarammi fyrir viðtal við kennara og 
starfsmenn 

 

Skólastjóri og skólamenning í nýjum skólum 
Rannsóknarverkefni til meistaraprófs við Kennaraháskóla Íslands 

 
Kynning 
Ég er nemi í rannsóknartengdu meistaranámi við Kennaraháskóla Íslands. Samhliða námi 
starfa ég sem skólastjóri Þelamerkurskóla í Hörgárbyggð. Áður hafði ég starfað sem 
skólastjóri Húsabakkaskóla í Svarfaðardal í fjögur ár og einnig sem kennari í sama skóla í 
þrjú ár. Fram að því hafði ég starfað sem kennari við Dalvíkurskóla í tvö ár.  
 
Lýsing á rannsókn  
Viðfangsefni rannsóknarinnar er áhrif skólastjóra á mótun skólamenningar í nýjum skólum. 
Enn fremur verður kannað hvaða þættir hafa áhrif á mótun skólamenningar í nýjum skólum. 
Leiðbeinandi minn í rannsókninni er Börkur Hansen, prófessor við Kennaraháskóla Íslands.  
 Meginspurningin sem liggur til grundvallar rannsókninni er:  
Hver eru áhrif skólastjóra á mótun skólamenningar nýrra skóla? Til viðbótar verður leitað 
svara við undirspurningunum: Á hvaða hátt birtast áhrif skólastjóra á skólamenningu í 
daglegu starfi skólans? Hvaða aðrir þættir hafa áhrif á mótun skólamenningar nýrra skóla?  
 
Lýsing á framkvæmd  
Rannsóknin telst vera eigindleg rannsókn vegna þess að hún byggist á viðtölum við þrjá 
skólastjóra og vettvangskönnunum í skólum þeirra. Einnig er áætlað að í öllum skólunum 
verði tekin viðtöl við tvo kennara og einn starfsmann sem ekki sinnir kennslu.  
 Öflun rannsóknargagna skiptist á tvær heimsóknir í hvern skóla. Í þeirri fyrri verða 
tekin viðtöl við skólastjórann, kennara og starfsmann ásamt því að safna skriflegum gögnum 
og kynnast viðmóti skólans. Í seinni heimsókninni er áformað að fylgja skólastjóranum eftir 
eins og skuggi hans og að kynnast skólastarfinu enn betur en í fyrri heimsókninni með til 
dæmis heimsóknum í kennslustundir, viðveru í frímínútum og kennarafundum eða hverju sem 
henta þykir hverjum skóla fyrir sig.  
 
Viðtöl í fyrstu heimsókn 
Spurningarnar sem hafðar eru til hliðsjónar í viðtölum við kennara og starfsmenn eru: 

� Viltu, í stuttu máli, gera grein fyrir sjálfri/sjálfum þér og fyrri störfum og menntun? 
� Getur þú sagt mér af hverju þú sóttir um starfið sem þú gegnir nú? 
� Segðu mér frá undirbúningi fyrsta skóladagsins í skólanum. (Ef við á; það er ef 

starfsmaður hefur unnið við skólann frá upphafi). 
� Hefur þú leitt hugann að því hvers konar skólamenning einkenni skólann? Ef svo er 

hvernig lýsir þú þeirri menningu? 
� Finnur þú og/eða sérð að skólastjórinn vinnur markvisst og meðvitað að mótun 

skólamenningarinnar? 
� Á hvaða hátt kemur skólastjórinn einkennum ríkjandi menningar á framfæri við 

starfsfólk, nemendur, kennara og foreldra? 
� Hefur þú tækifæri til að hafa áhrif á hvers konar menning eigi að einkenna skólann? 
� Hvaða áhrif hefur ríkjandi menning á daglegt starf þitt? 
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Þagmælska og meðferð gagna 
Það sem fram kemur í þessu viðtali verður farið með sem trúnaðarmál. Í verkefnaskilum 
verður þess gætt að ekki verði hægt að þekkja viðmælanda. 
 Hljóðskrá viðtalsins verður geymd hjá undirritaðri og hún ein hefur aðgang að skránni. 
Henni verður eytt um leið og undirrituð hefur lokið við rannsóknina. Verklok eru áætluð í 
október 2008.  
 
 
Hörgárdal 31. mars 2008, 
 
 
____________________________   __________________________ 
Ingileif Ástvaldsdóttir      Viðmælandi  
nemi við framhaldsdeild KhÍ 
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Fylgiskjal 3: Frumniðurstöður til umræðu í rýnihópum 
 

 
 


