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Ágrip 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast vitneskju um viðhorf kennara til 

kennara-, deilda- og árgangafunda, um mikilvægi þeirra og nýtingu á þeim 

tíma sem fer í fundina. Fundir um hin ýmsu málefni skólastarfsins taka orðið 

mikinn hluta af tíma kennara og kallar það á gott skipulag af hálfu 

stjórnenda. Áhersla var lögð á að fá innsýn í upplifun kennara á þeim 

fundum sem eru skipulagðir og stýrt af skólastjórnendum.  

Við rannsóknina voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin 

voru rýnihópaviðtöl við tíu kennara í tveimur grunnskólum, en viðmælendur 

voru kennarar sem kenndu á öllum stigum skólans, bekkjarkennarar, list- og 

verkgreinakennarar. Einnig voru gerðar vettvangsathuganir á kennara- og 

deildafundum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennarar séu ekki sáttir 

við nýtingu á þeim tíma sem er ætlaður til samstarfs. Í grunnskólum 

landsins er ákveðinn tími sem kennurum er ætlaður til samstarfs en á  þeim 

tíma eru allir kennarar skólans lausir frá kennslu. Þessi tími er mikið notaður 

til að funda um hin ýmsu málefni innan skólans. Allir viðmælendurnir töldu 

fundi mikilvæga til samskipta og höfðu vilja til þátttöku í stjórnunarlegri 

umræðu ef þeir gætu haft áhrif á framgang mála. Kennarar eru ósáttastir 

við kennarafundina þar sem málefni fundanna eiga oft ekki erindi til þeirra 

og þeim finnst að tími þeirra sé illa nýttur. Þeir vilja fá að nýta þennan tíma í 

málefni sem eru í meiri tengslum við kennslu þeirra eins og deilda- og 

fagfundir. Kennarar horfa mikið í þennan tíma þar sem þetta er oft eini 

tíminn sem allir kennarar skólans eru á lausu. Á öðrum tíma er erfitt að ná 

fólki saman. Kennarar telja að stjórnendur þurfi að skipuleggja þessa fundi 

betur og þá með hliðsjón af öllum þeim sem boðaðir eru á fundinn. Einnig 

finnst þeim stjórn funda oft ábótavant og telja æskilegt að hafa sérstakan 

fundarstjóra.  

Ekki verður hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem 

hér var aðeins rætt við lítinn hóp kennara en hins vegar má áætla að það 

fyrirkomulag sem fram kom með þessari rannsókn sé víðar en hér kemur 

fram og má vissulega læra af þessari reynslu kennara sé vilji til þess. 
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Abstract 

Still another meeting 

How do teachers experience meetings? 

 

Meetings on various topics of the school take a lot of time from teachers 

and that requires good planning by school administrators. The goal was to 

gain insight into teachers’ experience on the meetings that are organized 

and managed by school administrators.  

The purpose of this study was to collect data about teachers’ opinion on 

teachers meetings, department meetings and meetings with teachers who 

teach same age or subject. Also, the purpose of the study was to collect 

data from teachers concerning the importance and use of the time spent in 

meetings.  

Qualitative methods were used for collecting the data. Ten teachers in 

two different schools were interviewed using focus group interviews. The 

interviewees were teachers who taught in different levels in the school, 

class teachers and subject teachers. Field observations on faculty and 

department meetings were also conducted.  

The findings of this research indicates that teachers are not satisfied 

with how their time is being used for collaboration. In the schools a certain 

amount of time is designated for collaboration but at that time all the 

teachers in the school are available. This period is often used for meetings 

on various matters within the school. All of the interviewees considered 

meetings important for communication and were willing to take part in 

administrative tasks. Teachers are not satisfied with the meetings when the 

topics don’t concern them and they feel that their time has been used 

poorly. They want to use this time on issues closer to their subjects. 

Teachers prefer this fixed time of the day because it is often the only time 

when all teachers are  available/free. At other times it can be difficult bring 

people together. Teachers believe that school administrators need to 

organize these meetings more efficiently and take into account the 

teachers who are attending the meeting. They also feel the meetings need 

to be better managed and that there should be a special faciliator. 

It isn’t possible to generalize from these findings because only a few 

teachers were interviewed. However, it can be estimated that the 

arrangements of the meetings as shown in this study can be found in other 
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schools and therefore people can surely learn from the teachers‘ 

experience.   
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1 Inngangur 

Á árunum milli 1955 og 1975 var kennsla sú þjónusta sem óx hvað mest 

bæði í almenna- og einkageiranum. Þetta var að hluta til tengt hærri 

fæðingartíðni, meiri velmegun og pólitískum vilja (Travers og Cooper, 2006). 

Á sama tíma virðast forráðamenn nemenda og samfélagið hafa dregið úr 

eigin ábyrgð á menntun barna sinna. Auknar kröfur, nýjar áherslur og aukin 

stjórnun hefur haft áhrif á starfsánægju kennara og viðhorf þeirra til 

starfsins. Þessum miklu breytingum í samfélaginu hafa ekki endilega fylgt 

breytingar innan skólanna til að koma til móts við þessar auknu kröfur á 

skólasamfélagið (Travers og Cooper, 2006).  

Guðbjörg Halldórsdóttir (2006) segir í meistaraverkefni sínu að kennarar 

hafi almennt jákvætt viðhorf til samvinnu við samkennara sína og telja gildi 

hennar mikið fyrir nám nemenda, þjónustu við foreldra og eigin 

starfsþróun. Þrátt fyrir að kennarar vilji auka áhrifavald sitt í skólastarfi og 

telji að samvinna stuðli að slíkri þróun eru þó skiptar skoðanir um hvort slík 

vinna eigi að vera hluti af starfsskyldum kennara eða hvort hún eigi ekki að 

vera val hvers og eins. 

1.1 Reynsla og áform höfundar 

Ég hef starfað við grunnskóla í rúm tuttugu ár, lengst af sem kennari og um 

tíu ár sem stjórnandi. Ég var aðstoðarskólastjóri við lítinn skóla á 

landsbyggðinni og síðan skólastjóri við sama skóla. Nú starfa ég sem 

aðstoðarskólastjóri í skóla á höfuðborgarsvæðinu. Á þessum tíma hefur 

skólastarf tekið miklum breytingum. Vinnutími kennara hefur þróast úr því 

að þeir hafa sjálfir stjórnað tíma sínum eða skipulagt hann að mestu yfir í að 

vera undir verkstjórn skólastjóra í 9,14 klukkustundir á viku. Í 

kjarasamningum kennara frá 2005 minnkaði verkstjórnarþátturinn í 4,14 

klukkustundir á viku og er svo enn, þ.e. sá tími sem skólastjóri má töflusetja. 

Dæmi eru um að skólastjórar hafi nýtt sér þann tíma í auknu mæli í ýmiss 

konar teymisvinnu, innleiðingu nýrra kennsluhátta eða þróunarstörf sem 

hafa verið sett undir þessa tímastjórn ásamt hinum hefðbundnu kennara- 

og starfsmannafundum. Kennarafundir, starfsmannafundir, teymis- eða 

fagfundir og ýmsir fundir varðandi þróunarstarf og fleira taka orðið mikinn 

hluta af tíma kennara og kallar á gott skipulag.  
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Eitt af hlutverkum mínum sem skólastjóri var að halda kennarafundi og 

stjórna þeim. Fyrir fundina var oft spurt: „er nokkuð merkilegt á dagskrá í 

dag?“ eða „verður þetta ekki bara stutt í dag?“ Spurningar sem þessar 

endurspegla mismikinn áhuga kennara á viðfangsefni kennarafunda og 

fengu mig til að íhuga hvort skipulag og efni fundanna væri ekki nægilega 

markvisst eða hvort þátttaka í ákvarðanatöku væri íþyngjandi eða hvort 

kennarar hefðu almennt ekki áhuga á þátttöku í öðru en því sem snéri beint 

að þeirra eigin kennslu. Að mínu áliti voru kennararnir mínir mjög 

metnaðarfullir og sinntu undirbúningi kennslu mjög vel en oft tregir í taumi 

ef nýta átti tímann í annað en það sem snéri að undirbúningi og skipulagi 

kennslu þeirra.  

Þeir kennarafundir sem ég hef stýrt eru hefðbundnir að því leyti að þeir 

eru mikið til upplýsingafundir og umræður um skipulag skólastarfsins. Þeir 

eru að mínu mati með sama sniði og þeir voru þegar ég hóf störf sem 

kennari fyrir rúmum tuttugu árum. Ég tel því mikilvægt að skólastjóri gæti 

þess að nýta tíma kennara vel og virðist sem þeim finnist svo ekki alltaf 

vera. Út frá þessari reynslu minni af viðbrögðum kennara við fundum tók ég 

ákvörðun um að skoða viðhorf þeirra til funda og hvað gæti mögulega hafa 

orðið til þess að þeir hafi þróað þetta viðhorf með sér.  

Þess má þó geta að stjórnunarferill minn er að mestu leyti bundinn við 

lítinn skóla þar sem aðeins voru haldnir kennarafundir. Í stærri skólum hafa í 

seinni tíð deilda- eða árgangafundir að stórum hluta tekið við hlutverki 

kennarafunda. Þegar ég tala um fundi á ég við kennarafundi, deildafundi og 

árgangafundi.  

1.2 Val á rannsóknarefni 

Í rannsókn sem PricewaterhouseCooper gerði í Bretlandi árið 2001 kemur 

fram að kennarar og stjórnendur skóla vinna fleiri álagsvikur en aðrar 

sambærilegar stéttir, þ.e. unnu lengri vinnudag en samningar segja til um. 

Kennarar aðrir en stjórnendur unnu að jafnaði 52 stundir á viku í álagsvikum 

meðan sambærilegar stéttir unnu um 45 stundir á viku. Fram kom í 

rannsókninni að kennarar bentu á að stjórnendur hefðu ekki alltaf skilning á 

því að stilla vinnuálagi kennara í hóf (Galton og MacBeath, 2008). Enn 

fremur kemur fram í bók Galton og MacBeath að vinnuálag kennara sé 

svipað í hinum vestræna heimi og má því ætla að það eigi einnig við íslenska 

grunnskóla. Skólastjórnendur hafa það í valdi sínu að koma til móts við 

kennara og hafa stjórn á því hvernig stilla á álagi í hóf. Stjórnendur hafa ekki 

mikil umráð yfir tíma kennara en hluti tímans fer í fundi er lúta að skipulagi, 

ákvarðanatöku og tilkynningum svo dæmi séu tekin. 
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Mér finnst því áhugavert viðfangsefni fyrir stjórnanda að skoða upplifun 

kennara af þeim fundum sem skipulagðir eru af stjórnendum með það fyrir 

augum að niðurstöðurnar hjálpi mér að skilja viðhorf og væntingar kennara 

um þá fundi sem stjórnendur skólanna standa fyrir. Þessar upplýsingar get 

ég nýtt mér til að vinna markvissar að fundaskipulagi og fara betur með 

vinnutíma kennara. Kjöraðstæður eru að ná því að kennarar sjái mikilvægi 

funda og að þeir upplifi að þátttaka þeirra í ákvarðanatöku um skólastarfið 

hafi virkilega tilgang og skili sér með bættu starfi. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast vitneskju um viðhorf kennara til 

kennara-, deilda- og árgangafunda, um mikilvægi þeirra og nýtingu á þeim 

tíma sem fer í fundina. Ég leitast við að fá innsýn í viðhorf kennara til funda í 

tveimur skólum. Ég nálgast viðfangsefnið út frá sjónarhóli stjórnandans því 

ég sem stjórnandi tel mikilvægt að kennarar séu þátttakendur í mikilvægri 

ákvarðanatöku og einnig ég tel að allar breytingar stórar og smáar standi og 

falli með vilja og áhuga kennara til þátttöku. Við rannsóknarvinnuna tek ég 

hópviðtöl við kennara en einnig sit ég nokkra fundi til að fá tilfinningu fyrir 

upplifun kennara af þeim. Ég horfi m.a. eftir því hvort efni fundanna eigi 

erindi til allra kennara sem boðaðir eru á viðkomandi fundi. Er þar e.t.v. 

verið ræða hluti sem er jafnvel alfarið stjórnenda að skipuleggja. Einnig 

skoða ég fundarstjórnina, hvort hún sé markviss, hvort dagskrá fundanna sé 

auglýst fyrirfram og fleira í þeim dúr. Einnig fylgist ég með virkni kennara á 

fundunum og áhuga sem þeir sýna til dæmis með þátttöku í umræðum. 

Rannsóknarspurningin sem ég leitast við að svara og legg upp með er:  

Hver er upplifun kennara af fundum?  

Rannsóknin sem hér um ræðir er 20 ECTS einingar og mun sjónum verða 

beint að kennara-, deilda- og árgangafundum.  

1.3 Tilgangur og gildi rannsóknar 

Samkvæmt grunnskólalögum (nr.91/2008) ber skólastjóra að stuðla að 

samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. Skólastjóri á að boða til 

kennarafunda svo oft sem þurfa þykir á starfstíma skólans. Víða er reglan sú 

að haldinn er einn kennarafundur í mánuði, einn deildarfundur og einn 

árgangafundur. Kennarar sitja síðan í ýmsum teymum sem starfa innan 

skólans. Tilgangur verkefnisins felst m.a. í því að vekja skólastjórnendur til 

umhugsunar um mikilvægi þess að fundir séu vel skipulagðir.  

Í rannsókn sem Guðbjörg Halldórsdóttir (2006) gerði á viðhorfi kennara í 

Reykjavík til samvinnu, kemur fram að skerðing á ráðstöfunartíma 

skólastjóra í gildandi kjarasamningum hindri kennara til frekara samstarfs 

þar sem stjórnendur hafi minni tíma til ráðstöfunar í faglegt starf en fyrri 
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kjarasamningur kvað á um. Ætla má að það hafi áhrif á vilja kennara til að 

sitja fundi sem þeim finnst jafnvel sóun á dýrmætum tíma sínum. Því er gildi 

rannsóknarinnar ekki hvað síst að gera kennurum ljóst hve mikilvæg fagleg 

samskipti og samvinna er skólastarfinu.  

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Í upphafi skoðaði ég íslenskar og erlendar rannsóknir tengdar 

viðfangsefninu og kemur það fram í fræðilega kafla verkefnisins. Í 

niðurstöðukafla er sagt frá ummælum viðmælenda minna á hlutlausan hátt. 

Því næst kemur umræða um helstu niðurstöðurnar í fræðilegu samhengi.  

Að lokum er samantekt á efni ritgerðarinnar og sjónarmiðum rannsakanda 

komið á framfæri. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hversu mikilvægir og markvissir kennara-, árganga- og deildafundir eru 

kennurum hefur ekki verið rannsakað á Íslandi svo ég viti. Aftur á móti hefur 

samvinna kennara verið skoðuð og má segja að þegar kennarar mæta á 

kennara-, árganga- og deildafundi þá sé um samvinnu og þátttöku að ræða í 

ákvarðanatöku um fagleg atriði. Fyrir tveimur áratugum fór af stað  hreyfing 

í þá veru að kennarar yfirgáfu einyrkjahlutverk sitt, þ.e. einn kennari í stofu 

með sinn bekk, yfir í hlutverk sem byggði á meiri samskiptum og samstarfi 

kennara. Þessi hreyfing hefur verið kölluð „hin samvirka fagmennska“. Þá 

einangrar kennari sig ekki frá öðrum kennurum heldur er hluti af stærri 

starfsheild og voru þessar breytingar taldar vera í samræmi við nútíma 

hugmyndir um stjórnun. Talað er um hina nýju fagmennsku sem er liðsheild 

þar sem fagmenn eru í nánu samstarfi og læra hver af öðrum (Trausti 

Þorsteinsson, 2003). 

Breytingar í skólakerfinu hafa gerst mjög hratt og kennarar tala um að 

þær séu of miklar og of hraðar og komi niður á þeim tíma sem þeir hafa haft 

til undirbúnings kennslu sinnar. Þetta hefur komið mjög niður á 

starfsánægju kennara (Hargreaves, 2003). Kennarar upplifa miklu meira 

vinnuálag en áður sem felst í auknu skrifræði og íþyngjandi stjórnunarlegri 

miðstýringu og hefur áhrif á það sem þeir telja vera kjarnann í starfinu, þ.e. 

kennsluna (Hargreaves, 2003). 

2.1 Stjórnskipulag skóla 

Skipulag skóla getur verið með ýmsum hætti en skipulag mótar formleg 

samskipti að miklu leyti. Í sumum stofnunum er skipulagið hefðbundið og 

fast mótað og samskipti þá jafnan byggð á vel skilgreindum hlutverkum. 

Starfsmönnum slíkra stofnana er vel ljóst hvert verksvið þeirra er og um 

hvað þeir mega taka ákvarðanir. Þeir sem eru hæst settir í 

valdapíramídanum hafa mest völd meðan þeir sem eru lægra settir hafa 

minnst formleg völd. Í stofnunum sem þessum einkennast samskipti af því 

að fyrirmæli og ákvarðanir berast frá yfirmönnum til þeirra sem eru lægra 

settir í lagskiptingunni (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin 

Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 2005). 

Í bók sinni Educational administration. Theory, research, and practice 

lýsa Hoy og Miskel (2008) ýmsum kenningum sem settar hafa verið fram um 

skipulag skóla. Meðal þess sem þar kemur fram er flokkun á skólum eftir því 

hversu mikið þeir stjórnast af skrifræði (e. bureaucracy). Þar sem skrifræði 

er mikið er stigskipting valds ríkjandi, reglur og verkferlar fastmótuð og 
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ópersónuleg viðhorf til manna og málefna. Skóli sem hefur sterk einkenni 

fagræðis (e. professionalization) byggir aftur á móti á sérhæfingu og 

sérþekkingu þar sem viðkomandi sérfræðingar hafa mikil samráð um 

ákvarðanir. Í því tilviki eru reglur og verkferlar meira leiðbeinandi en 

stýrandi. 

Hoy og Miskel (2008) lýsa einnig í bók sinni kenningum Mintzberg um 

skipulagsheildir, þ.e. ýmsum gerðum þeirra. Þrjár þeirra geta átt við skóla, 

þ.e einfalt skipulag (e. simple structure), vélrænt skipulag (e. machine 

bureaucracy) og fagstéttaskipulag (e. professional bureaucracy). Í einföldu 

skipulagi er miðstýring og valdið í höndum skólastjóra (Hoy og Miskel, 

2008). Í einstaka mjög stórum skólum viðgengst vélrænt skipulag þar sem 

ferlar eru staðlaðir, skrifræði ríkir og vald er stigskipt. Í fagstéttaskipulagi 

byggir skólinn á hæfni fagfólks sem hefur mikið athafnafrelsi. Hlutverk 

stjórnenda er að styðja við bakið á kennurum og treysta þeim fyrir því sem 

fram fer í kennslustofunum og lítið er um eftirlit (Scheerens, 2004).   

Scheerens (2004) tengir fagstéttaskipulag (e. professional bureaucracy) 

Mintzberg við kenningu Weick um laustengt skólastarf (e. loose couplings). 

Hans kenning tekur til þess að skólastarf sé samansett úr einingum sem eru 

tiltölulega óháðar hver annarri. Í slíku skipulagi er tilfinningin fyrir heildinni 

óljós og hver sér um sína einingu. Sergiovanni (2006) segir að stjórnendur í 

stofnun þar sem laustengt skólastarf er til staðar, þurfi að vera mjög 

sýnilegir til að halda öllu saman. Þeir geti ekki leyft sér að eyða tíma sínum 

lokaðir inni á skrifstofu heldur þurfi þeir að vera mikið meðal starfsmanna 

sinna.  

Grunnskólar hafa mörg þeirra einkenna sem er lýst hér að ofan. 

Starfshættir í íslenskum skólum hafa lengst af einkennst af lítilli samvinnu 

og sama má segja um samábyrgð starfsmanna, en það er að breytast (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2005). Starfsemi í skólum í dag kallar á breytt vinnulag og 

beinist athygli skólamanna að leiðum við að efla samstarf og skapa 

sameiginlega sýn á skólastarfið (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). Þessi áhersla 

á ekki að koma á óvart þar sem eitt af meginhlutverkum skólastjóra 

samkvæmt lögum er að stuðla að samvinnu (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008).  

2.2 Samskipti og samvinna 

Samskipti nota einstaklingar til að skiptast á skoðunum og miðla reynslu. 

Hægt er að eiga samskipti við fólk í öðrum heimshluta hvenær sem er 

(Lowrie og  Higgs, 2010), s.s. í gegnum netið og tölvupóst. Slík samskipti má 

líta á sem viðbót við hefðbundin samskipti. Rafræn samskipti reyna á aðra 
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þætti en hið talaða mál. Notkun rafrænna samskipta hefur aukist gríðarlega 

á síðastliðnum árum. Sem dæmi þá senda Kínverjar um 100 milljónir sms 

skeyta á dag (Lowrie og Higgs, 2010). Ungu fólki finnst sjálfsagt að geta átt 

samskipti af þessu tagi og gera kröfu til skóla um að geta notað þau ásamt 

örðu samskiptaformi (Lowrie og Higgs, 2010).  

Hnattvæðingin og aukning stafrænnar tækni til að fanga og flytja 

merkingu/tilgang hafa haft áhrif á það hvernig við eigum samskipti hvert við 

annað. Taka þarf mið af þessum breyttu háttum á vinnustöðum og horfa til 

þess við samskipti manna í millum (Lowrie og Higgs, 2010). Stundum geta 

samskiptin verið rafræn, sérstaklega þegar koma þarf tilkynningum á 

framfæri sem ekki þarf að kynna né ræða. Samskipti sem þessi taka minni 

tíma en hefðbundin samskipti og geta komið sér vel bæði fyrir stjórnendur 

og kennara. Þetta breytta samskiptaform þurfa stjórnendur að hafa í huga 

við stjórnun sinna stofnana. 

Skoðanir kennara á samvinnu og samstarfi ráða miklu um hvernig tekst 

til með hinar ýmsu breytingar innan skólans. Það hefur sýnt sig að ef 

skoðanir kennara samræmast ekki skoðunum þeirra sem vilja stuðla að 

breytingum gerist lítið. Því er mikilvægt fyrir stjórnanda að skilja hvað mótar 

gildismat og skoðanir kennara. Travers og Cooper (2006) segja að samskipti 

milli kennara geti verið mikill streituvaldur og að hlutverk skólastjórnenda 

sé að bæta samskipti og geta vel skipulagðir vinnufundir haft þar mikið að 

segja. Kennarinn sem einyrki hræðist oft að tala um vandamál sem hann 

glímir við í kennslustofunni við vinnufélaga sína og einangrar sig. Samskipti 

við aðra á vinnustaðnum verða því oft kvöl fyrir viðkomandi. Einnig er mikil 

samsvörun á milli streitu kennara og stjórnunar skóla, þ.e skólabragurinn og 

stjórnunarhættirnir geta verið streituvaldandi fyrir kennara (Travers og 

Cooper, 2006).  
Þegar samvinna er skipulögð, sbr. fundir, skal huga að fjöldanum í 

hópnum. Ef hópar eru stórir er líklegt að margir haldi sig til hlés og leggi ekki 

mikið til málanna. Hópar mega heldur ekki vera of litlir þá vantar þá breiðu 

sýn sem stærri hópar geta gefið. Betur sjá augu en auga (Bush og 

Middlewood, 2005).  

Í rannsókn sem gerð var af Woods 1997 (Galton og MacBeath, 2008) 

kemur fram að kennarar fagna samvinnu þegar um er að ræða skipulag 

náms. Þessi áhugi fer þó dvínandi eftir því sem fundum um málið fjölgar. 

Flestir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu verið mjög áhugasamir 

um breytingar en allir þeir fundir sem fylgdu breytingunum leiddu til þess 

að kennarar misstu áhugann á því málefni sem breytingarnar gengu út á.     
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Guðbjörg Halldórsdóttir (2006) rannsakaði í meistaraverkefni sínu 

viðhorf grunnskólakennara í Reykjavík til samvinnu. Hún beindi sjónum að 

þáttum eins og hvaða gildi samvinna hafði, hve mikla samvinnu kennarar 

áttu við samkennara og hvernig þeir vildu sjá samvinnu í framtíðinni. 

Kennarafundir eru hluti af þeirri samvinnu sem kennarar þurfa að eiga með 

samstarfsmönnum sínum. Í kjarasamningum kennara árið 2005 urðu 

töluverð átök um vald skólastjóra til að binda tíma kennara á vinnustað. 

Einnig eru ákveðnar vísbendingar í nýlegum könnunum sem gerðar hafa 

verið meðal kennara í þá veru. Þessar kannanir gefa okkur ástæðu til að 

ætla að kennarar séu ekki sáttir við aukna bindingu á vinnutíma þeirra á 

vinnustað né við þær tilraunir skólastjórnenda til að auka skipulega 

samvinnu meðal þeirra (Guðbjörg Halldórsdóttir, 2006).  

Flestir kennarar eru sammála um að eðli kennarastarfsins og kröfur hafi 

breyst mikið á síðustu árum. Aukin áhersla er lögð á faglegar umræður og 

samvinnu kennara við hin ýmsu þróunarstörf. Tími kennara umfram 

undirbúningsvinnu er því af skornum skammti og þann tíma sem gefst til 

samvinnu og þróunarstarfa þarf að nýta vel. Guðbjörg segir að eftir 

nýgerðan kjarasamning kennara (frá 2005) þar sem töluvert er dregið úr 

möguleikanum til að binda tíma kennara á vinnustað frá því sem áður var, 

þurfi að nýta tímann vel. Hún segir miklu máli skipti að fundir séu vel 

undirbúnir og skipulagðir. Hún segir að vel skipulagðir fundir ásamt lækkun 

kennsluskyldu og aukinni viðveru kennara á vinnustað sé forsenda fyrir 

samvinnu kennara í framtíðinni. Tímaskortur megi ekki verða til þess að há 

kennurum í samvinnu. Niðurstöður rannsóknar Guðbjargar leiddu í ljós að 

helstu kostir samvinnu séu til þess að auka víðsýni, stuðning og betri 

árangur í starfi.  

Annað sem vakti athygli í rannsókn Guðbjargar var að margir kennarar 

telja skort á samstarfshæfni kennara sé önnur helsta hindrunin við 

samvinnu, næst á eftir tímaskorti. Þeir kennarar sem hún ræddi við eru 

nánast einhuga um að samvinna sé nauðsynleg til að rjúfa einangrun 

kennara en 56% þeirra töldu að samvinna ætti bara að vera á meðal þeirra 

sem kenna sama fag eða kenna í sama árgangi. Þá telja 75% kennara að 

nauðsynlegt sé að gera ráð fyrir föstum fundartíma fyrir sameiginlega 

skipulagsvinnu vegna hinna ýmsu atburða í skólastarfinu. Yngri kennarar 

vilja meiri samvinnu en þeir sem eldri eru og einnig virðist það skipta máli 

hvaða aldri þeir kenna, hvort þeir hafi áhuga á samvinnu eður ei. Kennarar í 

unglingadeild verja minnstum tíma til samvinnu. Niðurstaða Guðbjargar er 

sú að draga úr ráðstöfunartíma skólastjóra í kjarasamningi kennara sé 

hindrun fyrir því að kennarar vinni meira saman og telur að fagfélög 

kennara eigi að beita sér fyrir framþróun í skólamálum í takt við breytt 
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samfélag um leið og það beiti sér fyrir kjarabótum fyrir sína félaga. 

Núverandi skipulag hindri samvinnu kennara (Guðbjörg Halldórsdóttir, 

2006). Enginn einn kennari kann það mikið að hann geti tekist á við 

skólaþróun einn og sér. Það er mjög mikilvægt að kennarar vinni saman að 

hinum ýmsu faglegu málefnum (Hargreaves, 2003). Því er mikilvægt að 

skólastjórar leiði fólk saman að sameiginlegum markmiðum. Samvinna 

kallar á gagnkvæm tengsl þeirra er starfa við skólann. Hún byggir ekki á 

einstaklingnum heldur sameiginlegum markmiðum og að vera hluti af heild 

(Harris, 2003) 

Teymisvinna hefur aukist mjög í skólum vegna þess að stjórnendur og 

kennarar telja samvinnu hafa marga kosti fram yfir einstaklingsvinnu. Bush 

og Middlewood (2005) segja þetta reyndar gildismat eða skoðun frekar en 

að það liggi margar rannsóknir að baki. Þeir nefna nokkur atriði máli sínu til 

stuðnings. 

 sameiginleg markmið 

 skilgreind hlutverk 

 sameiginleg sérþekking og kunnátta 

 aukin þátttaka 

 minni streita 

 jákvæð áhrif á ákvarðanatöku 

 hvetjandi fyrir hópinn 

 eykur þekkingu og skilning 

Margir telja teymisvinnu vera af því góða því starfsmenn læra hver af 

öðrum með því að læra saman. Starfsmenn fá einnig hina ýmsu þjálfun í 

formi fyrirlestra og námskeiða. Að sjálfsögðu nemur síðan hver og einn fyrir 

sig (Bush og Middlewood, 2005). Á mynd 1 má sjá á hvern hátt starfsmenn 

afla sér þekkingar á formlegan og óformlegan hátt (Bush og Middlewood, 

2005, bls. 195). Slíka mynd má heimfæra á alla samvinnu kennara. 
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Mynd 1. Þekkingaröflun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teymisvinna er samvinna þar sem tveir eða fleiri kennarar sem kenna á 

sama stigi eða kenna sama fag vinna saman að skilgreindu markmiði. 

Teymisvinna kallar á að stjórnendur séu tilbúnir til að dreifa valdi (Bush og 

Middlewood, 2005). Samvinna hvaða nafni sem hún er nefnd byggir á 

svipuðum þáttum og er sýnt á mynd 1 og fer árangur hennar mikið eftir því 

hvernig hún er skipulögð. Harris (2003) segir að samvinna kennara sé einn 

af mikilvægustu þáttum skólastarfsins. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2008) rannsakaði faglegt samstarf kennara 

með það fyrir augum að meta hvort umræðan á árgangafundum 

(deildafundum) sé líkleg til að efla árangur nemenda, þ.e. stuðli að  

samvirku námi og leiði til framfara (e. collaborative learning). Gagnaöflun 

fór fram á árgangafundum kennara í tveimur grunnskólum í Reykjavík. 

Einnig skoðaði Anna Kristín önnur form samstarfs, s.s. stigsfundi, 

stjórnendafundi, almenna kennara- og teymisfundi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að fundirnir voru að mestu nýttir til að miðla 

verkefnum milli kennara og að hafa samráð um yfirferð í kennslubókum. 

Lítið var rætt um nám nemenda eða kennslufræðileg álitamál. Umræðu 

fundanna taldi hún ekki líklega til að auka faglegan orðaforða kennara sem 

hún telur nauðsynlegan til að styrkja faglega sjálfsímynd þeirra.  

Fram kemur hjá Önnu Kristínu að þrátt fyrir að margar vísbendingar séu 

um gagnsemi samstarfs kennara, bæði við að þróa gæði kennslu og náms, 

þá séu margar hindranir fyrir samstarfi og áhugi jafnvel ekki ýkja mikill. 

Sama kom fram í rannsókn Guðbjargar (2006). Margir ytri þættir í 
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skólastarfi geta því miður hindrað samstarf, s.s. skipulag skólastarfs sem 

gerir ekki ráð fyrir nægilegum tíma til samstarfsins. Anna Kristín segir enn 

fremur að meiri tími í hefðbundið samstarf á árganga- og fagfundum án 

tengsla við starfið í skólastofunni sé ekki líklegt til að skila árangri. Það þurfi 

að leita leiða til að fjölga tækifærum fyrir kennara að læra hver af öðrum. 

Opna þurfi starfshætti í skólum og skapa aukið svigrúm fyrir meira samstarf 

þar sem kennarar deila ábyrgð. Ingvar Sigurgeirsson segir í grein sinni 

Kennaramenntun og skólaþróun (2003) að talsvert hafi vantað upp á að 

grunnskólinn hafi svarað síbreytilegum þörfum samfélagsins. Til þess að 

skólaþróun geti átt sér stað þurfi að skapa kennurum verulegan tíma sem 

þeir nýta í undirbúning, ígrundun og samráð.  

2.3 Ákvarðanataka  

Hæfur stjórnandi nær að virkja starfsmenn til þátttöku í lausn vandamála og 

fær þá til þátttöku í markmiðsetningu skólans (Bubb og Earley, 2004). Eins 

og fram kemur í bók Sergiovanni The principalship. A reflective practice 

perspective (2006) þá verða kennarar að sýna frumkvæði, viðurkenna 

ábyrgð og vera virkir leiðtogar. Kennarar og stjórnendur eiga að vera 

samfélag leiðtoga. Skilvirkir skólar virkja hópinn til ákvarðanatöku og þeir 

reiða sig ekki á einn stjórnanda. Skólastjórnendur slíkra skóla nota 

stjórnskipulega fagþekkingu til að leysa vandamál í samvinnuhópum.  

Í skólum eru einstaklingar sem hafa hinar ýmsu skoðanir á því hvernig 

gera á hlutina. Starf skólastjóra er að sameina þessar skoðanir. Stjórnendur 

verða að virkja fólk sitt til samvinnu, fá það til að deila skoðunum, hafa áhrif 

og til að framkvæma. Mikilvægur þáttur í skólasamfélagi er að skapa 

skólabrag þar sem samvinna, ráðgjöf og þátttaka í ákvarðanatöku eru virkir 

þættir í velgengni skóla og þeim breytingum sem þurfa að eiga sér stað. 

Ferillinn að breytingum er oft jafn mikilvægur og breytingarnar sjálfar. 

Breytingar skapa oft mikla spennu í skólasamfélaginu. Þess vegna er 

mikilvægt að stjórnendur hafi í huga að halda starfsfólki vel upplýstu um 

breytingar og ákjósanlegan árangur. Mikilvægt er að rökræða við starfsfólk 

þegar það er í vafa, vera styðjandi, hlusta á allar efasemda raddir og sjá til 

þess að starfsfólk hafi þá þjálfun sem þarf til þess að takast á við breytingar 

(Bubb og Earley, 2004).  

Margir kennarar hafa lýst óánægju sinni með því að hafa ekki fengið að 

taka meiri þátt í þeim breytingum sem hafa átt sér stað í skólakerfinu 

síðustu ár (Travers og Cooper, 2006). Þessi niðurstaða þeirra gefur til kynna 

að kennarar vilji hafa áhrif. Hefðin er sú að kennarar hafa haft mikið 

sjálfræði í starfi sínu en í ljósi breyttra aðstæðna í skólum, sem kallar á meiri 
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þátttöku þeirra í ákvarðanatöku, má ætla að það valdi streitu meðal 

kennara. Virk áhrif kennara í ákvarðanatöku hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd 

þeirra og hegðun. (Travers og Cooper, 2006). 

Fullan (2007) segir að kennarar sem hópur hafi fá tækifæri og lítinn tíma 

til að innleiða breytingar. Þeir hafi viljann til þess en aftur á móti búi þeir 

ekki við þau ytri skilyrði sem til þarf. Hargreaves, Moore og Fink (2003) segja 

að skortur á tíma kennara grafi undan getu þeirra til samvinnu og 

ákvarðanatöku. Þeir hafi einfaldlega of mikið að gera.  

Rannsóknir sýna að óánægja kennara í starfi hefur helst með ákveðna 

ytri þætti að gera (Travers og Cooper, 2006). Þar má nefna laun, hvati til 

starfsframa sé of lítill og starfsaðstæður ekki góðar. Kennarar eru sáttir við 

þann hluta starfsins sem lýtur að frelsi þeirra til að velja sínar eigin leiðir í 

starfi, fjölbreytileika starfsins og samstarfsmenn. Margir kennarar eru 

ósáttir við að fá ekki næg tækifæri til að taka þátt í ákvarðanatöku og að 

hafa áhrif á hana. Hér eru orð eins kennara: „Í þessari stofnun er 

stjórnandinn streituvaldur. Hann er kröftugur, leiðbeinandi, hlutlaus og að 

jafnaði ber hann ákvarðanir ekki undir aðra.... Þetta hefur valdið óánægju 

meðal kennara þar sem þeir upplifa að málefnin eru ekki rædd við þá og 

þeim er sagt hvað á að gera“ (Travers og Cooper, 2006, bls. 127). Aftur á 

móti segja stjórnendur að kennarar séu fagmenn í starfi en þeir hafi lítinn 

áhuga á stjórnunarlegum málefnum, þeir vilji bara kenna sína kennslu og 

fara síðan heim (Travers og Cooper, 2006). Stjórnandinn er sá sem varðar 

leiðina segir Fullan (2007). Hann er sá sem getur haft áhrif á ytri aðstæður 

sem kennarinn stjórnar ekki.  

Stjórnendur horfa oft fram á erfiðleika við ákvarðanatöku. Vandamálin 

geta verið mörg og flókin. Al-Harbi (2001) hefur eftir Schuyler (1996) að það 

geti m.a. verið vegna þjálfunarleysis. Fæstir þeirra hafa fengið formlega 

þjálfun í hvernig taka á ákvarðanir. Al-Harbi (2001) segir frá ákveðinni 

aðferð sem hann kallar Analytical hierarcy process (AHP) og er notuð til að 

leiðbeina hópum um ákvarðanatöku. Hópurinn miðlar reynslu, gildi og 

þekkingu hvers annars til að greina vandann. Notuð er hugstormun og 

skipst er á skoðunum til að fá innsýn í hugmyndir annarra. Hann bendir 

lesendum á notagildi þess að nota hugbúnaðarforrit sem kallast Expert 

choice sem auðveldar hópum að taka ákvarðanir. Hópar lenda oft í vanda 

við að komast að niðurstöðu þó þeir stefni að sama markmiði. Í hverjum 

hópi eru sterkir aðilar en einnig aðrir sem koma skoðunum sínum illa á 

framfæri. Koma þarf í veg fyrir að fáir aðilar yfirtaki umræðuna þannig að 

ákvarðanir mótist ekki af skoðunum fárra. Allir í hópnum eiga að fá sama 
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vægi og gefur það réttari mynd af því hvað hópurinn vill. Á þann hátt er 

eðlilegra að ákvörðun sé tekin út frá skoðunum allra sem eru í hópnum.   

Það er lítill vafi á því að hópákvarðanir geta gefið góða raun segja Hoy og 

Miskel (2008) en það eru ákveðnir erfiðleikar sem geta fylgt þeim aðferðum 

þó aðstæður kalli á þær. Mikill tími fer í umræður, skoðanaskipti og jafnvel 

ágreining. Hoy og Miskel segja einnig að kennarar ætlist ekki til að þeim sé 

blandað í allar umræður. Aftur á móti hefur möguleiki þeirra á að taka þátt í 

ákvörðunum jákvæð áhrif á viðhorf þeirra til málefna stofnunarinnar. Þeir 

segja að stjórnendur þurfi að meta hvenær kennarar eigi að vera 

þátttakendur í ákvörðunum. Þeir kalla það viðurkenningarsvið ákvarðana (e. 

zone of acceptance) og ræðst það af persónulegum hagsmunum 

starfsmanna (e. relevance) og sérþekkingu þeirra á viðkomandi efni (e. 

expertise). Kennarar hafa væntingar og hagsmuni af ákvörðunum sem hefur 

áhrif á hvernig þær falla að viðurkenningarsviði stjórnenda. 

Það vilja m.ö.o. ekki allir kennarar vera þátttakendur í ákvörðunum. 

Sumir vilja að stjórnendur taki stórar ákvarðanir. Aðrir vilja vera 

þátttakendur í öllum ákvörðunum, flestir eru þarna í milli. Margir vilja vera 

þátttakendur þegar þeir geta lagt eitthvað af mörkum. Ef málefnið sem um 

er fjallað er utan viðurkenningarsviðs kennara á að láta þá taka þátt í 

ákvarðanatöku, þ.e. þeim finnst ekki rétt að stjórnendur taki viðkomandi 

ákvarðanir án samráðs við starfsfólk (Hoy og Miskel, 2008).  

Powell (2010) segir að ekki sé hægt að taka stórar ákvarðanir innan 

stofnana nema að starfsmenn taki beinan þátt í ákvörðunum og besta leiðin 

til þess séu fundir. Virk umræða og skoðanaskipti skipti miklu máli fyrir 

ákvarðanir sem teknar eru. Powell segir að tölvusamskipti séu til þess að 

styrkja samskipti innan stofnana en hættan við þau sé að fólk geti 

einangrast. Fundir gefa okkur tækifæri til að hittast, ræða málin augliti til 

auglits á virkari hátt en í bréfasamskiptum. 

Samkvæmt grunnskólalögum (2008) á skólastjóri að veita skóla sínum 

faglega forystu. Í rannsókn sem Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir (2008) gerðu um breytingar á hlutverki 

skólastjóra í grunnskólum kemur fram að skólastjórum gangi illa að 

framkvæma þá skyldu sína. Með grunnskólalögunum 1995 urðu 

umfangsmiklar breytingar á starfi skólastjóra, s.s. gerð áætlana um 

endurmenntun og þróunarstarf og í leiðinni aukið samráð við kennara. Það 

hlýtur því að haldast í hendur að skólastjórar hafi góðan tíma til að leiða 

kennara til farsæls samstarfs á þeim fundum sem þeir stýra skólastarfi til 

gagns. Niðurstöður Barkar og félaga (2008) benda til þess að skólastjórum 

finnist mikilvægt að virkja kennara til þátttöku. Spurningin er hvort kennarar 
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séu almennt tilbúnir til þess á grundvelli tíma og þekkingar eða upplifi 

marga fundi sem óþarfa spjall sem skili litlu.  

2.4 Mikilvægi funda 

„Fundir eru límið sem heldur stofnuninni saman“ (Bloom, 2002, bls. 1). 

Hvort sem um er að ræða starfsmanna-, foreldra eða stjórnarfundi. Bloom 

(2002) segir að fundir séu frábær vettvangur til að skapa tengsl milli 

starfsmanna eða til að fagna mikilvægum áföngum. Þegar fundir eru vel 

skipulagðir geta þeir verðið sterkasta vopn stjórnanda en ef fundir eru ekki 

markvissir þá eru þeir tímaeyðsla, peningaeyðsla og vekja upp gremju 

meðal starfsfólks. 

„Fundir, endalausir starfsmannafundir sem hafa ekki skýr markmið eru 

mikið í umræðunni“ segir Joan Lemaire (2009). Þessi ummæli hefur hún 

eftir einstaklingi á ráðstefnu kennara sem eru að hefja sinn kennsluferil. 

Þessi ummæli endurspegluðu viðhorf meirihluta þeirra kennara sem mættu 

á viðkomandi ráðstefnu sem snerist um vinnuálag þeirra. Aftur á móti 

mótmælti enginn því að þessir fundir væru mikilvægir.   

Fyrir nokkrum árum var gerð rannsókn við National- Louis Háskólann í 

Bandaríkjunum á viðhorfi þeirra sem starfa með ungum börnum til funda 

sem þeir tóku þátt í vegna starfs síns. Af þeim 450 sem tóku þátt í 

rannsókninni sögðu að 20% af þeim tíma sem þeir sætu fundi væri tímasóun 

(Bloom, 2002). Starfsmennirnir sögðu einnig að minna en helmingurinn af 

þeim tíma sem fór í fundina hefðu gagnast sér.  

Samkvæmt 7. gr. grunnskólalaga (2008) skal skólastjóri boða til 

kennarafunda svo oft sem þurfa þykir á skólaárinu. Á kennarafundi eiga 

kennarar að mæta sem og aðrir sérfræðingar skólans. Kennarafundir geta 

einnig haft það markmið að tengja fólk saman en eins og segir í 

grunnskólalögum þá skal skólastjóri stuðla að samstarfi allra aðila 

skólasamfélagsins. Í vinnustaðagreiningu sem Gallup gerði fyrir 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur (2007) kemur sterk vísbending frá kennurum 

um að þeir telji að eftir síðustu kjarasamninga hafi kröfur til þeirra aukist 

mjög og að álag hafi aukist. Þeir kvarta undan tímaskorti, miklu vinnuálagi 

og að tími til undirbúnings sé ekki nægur.  

Rannsókn sem gerð var í Nova Scotia og víðar í Kanada (Galton og 

MacBeath, 2008) styður niðurstöður rannsóknar Gallup (2007) um 

vinnuálag kennara. Í þeirri rannsókn kemur fram að kennarar kvarti undan 

tímaskorti til undirbúnings kennslu. Þeim finnst vinnuálagið hafa aukist 

mikið síðustu ár. Aukin agavandamál, aukinn tími í skipulagsmál og fundir 

vegna samskipta við foreldra taki mikinn tíma kennara. Kennarar segja að 
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álagið fari vaxandi og aðalástæðan sé m.a aukin samvinna og mikill tími sem 

fer í fundi er varða skipulag skólastarfsins (Galton og MacBeath, 2008).   

Það er ljóst að ekki verður komist hjá því að kennarar sitji fundi en 

mikilvægt er að skoða hvernig tíma kennara er varið og hvort hægt sé að 

skipuleggja þessa fundi með markvissari hætti en gert er. Stjórnendur sjá 

jafnan um skipulagningu kennarafunda og þurfa að vera vel meðvitaðir um 

gott skipulag á fundum og hvaða málefni eigi erindi inn á þá. Fram kemur í 

bókinni Aukin gæði náms. Skólaþróun í þágu nemenda (2005) að til að virkja 

þá þekkingu og reynslu sem kennarar hafa þarf sameiginlegan vettvang til 

að koma sjónarmiðum þeirra á framfæri. Höfundar telja það líklegt að séu 

kennarar ekki virkjaðir við stjórnun skóla sé ólíklegt að þær breytingar sem í 

farvatninu eru nái fram að ganga. Aftur á móti virðist það stundum vera svo 

að kennarar hafi ekki alltaf áhuga á að taka þátt í fundum um stjórnskipulag 

skóla eða hreinlega telji sig ekki hafa tíma. Í bók sinni Making the most of 

meetings segir Bloom (2002): 

Skyldufundir sem ekki er hægt að komast hjá. Þú færð pílu í 

magann vegna þess að þú veist hvað er framundan, dagskrá án 

skýrra markmiða, romsa af leiðinlegum tilkynningum, 

sundurlausar umræður um efni sem varðar þig ekki, truflandi 

framígrip og hópákvarðanir sem skila engu. Þegar líður á 

fundinn ertu farin að spá í hvað þú þurfir að þola þetta lengi. 

Ástæðan fyrir svona líðan er vegna þess að þú hefur mjög mikið 

að gera. Í lok fundar ertu ekki lengur pirruð heldur reið. Það er 

vegna þess að enn eitt tækifærið rann þér úr greipum, tækifæri 

sem þú hafðir til að læra, taka þátt í uppbyggilegum 

samskiptum og leysa vandamál. Þvílík tímaeyðsla. Illa farið með 

mannauðinn (Bloom, 2002, bls. 1).  

Í þessari bók fjallar hún um mikilvægi þess að fundir séu vel skipulagðir, 

vel stjórnað og eigi erindi til allra þeirra sem þá sitja. Hún segir einnig að 

það séu fundir sem haldi stofnuninni saman, þ.e. þegar þeir eru vel 

skipulagðir. 

Fundir sem stjórnendur skipuleggja og stýra eru almennt uppbyggðir á 

þann hátt að þeir skiptast milli upplýsinga til starfsfólks um ýmis málefni 

tengd skólastarfinu, til samráðs og ákvarðana. Að finna jafnvægið á milli 

áhersluþátta sem henta bæði kennurum og stjórnendum getur verið flókið. 

Bloom (2002) segir að sé vel staðið að skipulagi hafi það áhrif á vilja kennara 

til þátttöku í þeim mikilvæga vettvangi sem fundir eru í skólastarfinu. 
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Goodall (2008) segir að margir fundir í skólum, s.s. kennara- og 

deildafundir séu af vana en ekki af nauðsyn. Hann segir að flestir kennarar 

sitji hljóðir og hugsi um öll þau verkefni tengd starfinu sem þeir eigi eftir að 

gera, þ.e. að fundasetan eyði dýrmætum tíma þeirra í óþarfa. Dagskrá 

fundanna byggist oft á eintali stjórnenda en ekki innihaldsríkum umræðum 

manna í milli. Hann segir að fækka þurfi fundum og byggja þá upp á 

jákvæðari hátt en jafnan sé gert. Goodall bendir stjórnendum á að ef þeir 

þurfi að koma skilaboðum áleiðis sé hægt að nota auglýsingatöfluna, fundir 

séu ekki eina leiðin að miðla upplýsingum. 

Rogenski (1996) segir frá skólastjóra grunnskóla, Lois Campell, sem 

breytti formi funda með því að vinna með kennurum að betra skipulagi 

þeirra. Starfsmenn voru mjög þreyttir á kennarafundum og höfðu verið það 

um tíma. Í innra mati skólastjóra óskaði hún eftir skoðun kennara á virkni 

hennar sem skólastjóra. Algengasta svarið sem hún fékk var að kennarar 

óskuðu eftir því að hún skipulegði fundi sína betur. Farið var í 

hugmyndavinnu um það hvernig gagnlegir fundir væru og settu kennarar 

sér reglur sem ákveðið var að fara eftir. Þegar vinnunni lauk og búið var að 

skrásetja reglurnar bað skólastjóri alla að lesa þær til að tryggja að allir væru 

sáttir við reglurnar og tilbúnir til að fara eftir þeim. Þetta hafði mjög góð 

áhrif og fundarmenn héldu sig við efnið og skipulagið. Þetta góða skipulag 

hafði þau áhrif að aðrir fundir en kennarafundir urðu líka markvissari, öllum 

til mikillar ánægju.  

Bubb og Earley (2004) segja það mikilvægt að skilgreina tilgang sérhvers 

fundar og tryggja að allir viti hvers vegna þeir eru þar og hvaða hlutverki 

þeir gegni. Skoða þurfi hver tilgangur fundarins sé, hvort hann sé 

nauðsynlegur eða haldinn af gömlum vana. Þeir segja að skólastjórar þurfi 

að halda starfsfólki sínu vel upplýstu án þess að íþyngja þeim með 

málefnum sem er ekki þeirra að taka ákvörðun um. Því ber 

skólastjórnendum að íhuga vel hvaða málefni eiga erindi inn á fund með 

kennurum til umræðu og ákvarðanatöku.   

Skólastjórnendur eiga samkvæmt lögum að halda fundi. Þeir hafa því 

mikil áhrif á það hvernig til tekst. Að skipuleggja og stjórna fundi getur verið 

vandasamt verk og mikilvægt fyrir stjórnanda að huga vel að því hvernig 

það er framkvæmt og síðan að meta hvernig til tókst. Að sögn Bloom (2002) 

er mikilvægt að þjálfa fundasköp, þ.e. hvernig fundir eru undirbúnir, 

skipulagðir og þeim stjórnað. Leikinn fundarstjóri getur haft mikið um það 

að segja hversu gagnlegir fundir eru þeim sem sitja þá. Bloom segir 

stjórnendur eigi ekki að hika við að spyrja fundarmeðlimi álits á fundunum 
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til að geta bætt þá. Gagnsemin felst í því að meta hvernig þér tókst til með 

ætlunarverk þitt. Árangurinn hafi mikið að segja til að viðhalda vellíðan 

starfsmanna.  

2.5 Starfsánægja 

Kennsla er ekki eins og hún var segja Galton og MacBeath (2008). Kennarar 

eru ekki eins einangraðir og áður og eru þar af leiðandi í meiri samvinnu. 

Samvinna ásamt mörgum ytri þáttum getur reynt mjög á starfsmenn og haft 

áhrif á starfsánægju þeirra. Travers og Cooper (2006) segja að streita 

kennara sé mismunandi eftir gerð skóla. Í sumum skólum sé skipulag með 

þeim hætti að það getur beinlínis haft áhrif til aukinnar streitu hjá 

kennurum. Skortur á samskiptum innan skólans, bekkir of stórir, óljóst 

skipulag, lítill stuðningur, fá fagleg tækifæri og of mikið að gera eru allt 

atriði sem geta haft áhrif á streitu. Þeir segja að erfitt sé að mæla áhrif 

streitu á skólastarfið en það eigi að vera augljóst að streita kennara hafi 

áhrif á kennslu. Þeir segja að skoða þurfi hvaða þættir það eru í 

skólastarfinu sem séu ógnun við kennara, þ.e. hvað veldur þeim streitu? 

Takast þarf á við það og reyna að mæta þeim þáttum með góðum stuðningi 

og skilningi á störfum þeirra. Rannsóknir frá hinum ýmsu fylkjum í Kanada 

(Galton og MacBeath, 2008) gefa til kynna óánægju kennara með 

starfsaðstæður sínar. Þeir segja að þeir hafi ekki nægan tíma til 

undirbúnings kennslustunda vegna aukinnar skipulagsvinnu og fjölgun 

funda á síðustu árum. Þetta álag valdi því að fleiri vilji yfirgefa starfið.  

Starfsánægja kennara hefur mikið með tíma að gera. Þeir þurfa að hafa 

góðan tíma til undirbúnings kennslu sem er stærsti þátturinn í starfinu. 

Fagmennska kennara hefur þó með það að gera að kennarar hafi tíma til að 

útvíkka þekkingu sína. Galton og MacBeath (2008) segja frá rannsóknum 

sem gerðar voru í fjórum löndum, Kanada, Hong Kong, Ástralíu og Nýja 

Sjálandi um vinnuálag kennara. Þar kemur fram að vinnuálag fari vaxandi 

þrátt fyrir mismunandi formgerð skóla og ólíka stjórnunarhætti. Einnig 

kemur þar fram að kennarar víða í Kanada kalli eftir tíma sem þeir geti nýtt 

til samstarfs við foreldra og faglegs undirbúnings. Þeir segja að draga þurfi 

úr stjórnunarlegum skyldum kennara. Margir kennarar telja að álagið komi 

niður á kennslunni. Margir sögðust geta hugsað sér að hætta kennslu gæfist 

þeim tækifæri til þess (Hargreaves, 2003). 

2.6 Samantekt 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir hinum ýmsu rannsóknum og 

hugtökum sem varða samskipti, samvinnu, ákvarðanatöku, mikilvægi 
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kennarafunda og starfsánægju. Í grunnskólum nútímans er aukin krafa um 

samskipti. Samfara þeim breytingum sem hafa orðið á skólastarfi telja 

kennarar að ekki hafi orðið eins hraðar breytingar innan skólans til að mæta 

nýjum áherslum í starfi kennara. Kennarar hafa ákveðna vinnuskyldu 

umfram þann tíma sem fer í kennslu og vinnu tengda kennslunni. Þann tíma 

telja margir kennarar ekki nægilegan þar sem aukinn tími fer í önnur 

verkefni og segja þeir að það komi niður á undirbúningi kennslu. Þegar svo 

er komið hefur það áhrif á starfsánægju kennara og veldur oft mikilli streitu. 

Skortur á tíma grefur undan getu kennara til samvinnu, samskipta og 

ákvarðanatöku. 

Rannsóknir gefa til kynna að kennarar vilja vera þátttakendur í 

ákvarðanatöku skóla en þeir vilja ekki vera þátttakendur í öllum 

ákvörðunum. Það fer eftir því hvort ákvörðunin tengist hagsmunum og 

væntingum kennara. Kennarar telja að sumar ákvarðanir séu þess eðlis að 

þær þurfi ekki umræður. Slíkar ákvarðanir séu stjórnenda að taka og vilja 

ekki að tíma sínum sé eytt í slíkan óþarfa. Aftur á móti segja stjórnendur að 

kennarar hafi oft ekki mikinn áhuga á öðru en því sem snýr beint að kennslu 

þeirra. Í mörgum rannsóknum kemur fram að ekki sé hægt að taka stórar 

ákvarðanir án þess að kennarar komi að þeim. Án þátttöku þeirra og 

samþykki nái málefnin ekki fram að ganga.  

Kennarar telja kennarafundi mikilvæga en þeir segja málefni fundarins 

þurfi að eiga erindi til þeirra. Einnig benda þeir stjórnendum á fleiri leiðir til 

að koma skilaboðum til þeirra, m.a. með tölvusamskiptum. Það þurfi ekki að 

funda um öll málefni. Aftur á móti þá þurfa fundir að vera markvissir og vel 

stjórnað. Með auknu vinnuálagi kennara er mikilvægt að stjórnendur fari vel 

með þann tíma kennara sem þeir hafa umráð yfir.  
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3 Rannsóknin  

Til þess að varpa ljósi á upplifun kennara af kennarafundum mun ég í 

rannsókn minni styðjast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir gefa rannsakanda tækifæri til að fara dýpra í efnið en 

ekki að leita eftir því hve margir hafi þessa skoðun (Silverman, 2010). 

Rannsóknin var gerð í tveimur grunnskólum sambærilegum að stærð. Til að 

afla gagna tók ég hálf-opin viðtöl við tíu kennara. Fimm úr hvorum skóla 

mynduðu rýnihóp. Skólastjórar í viðkomandi skólum aðstoðuðu mig við val 

á viðmælendum mínum þar sem ég þekkti ekki til í skólunum. Til að fá betri 

tilfinningu fyrir upplifun kennara sat ég nokkra fundi. Með því að sitja 

fundina tel ég mig geta betur sett mig í spor kennara og upplifað þátttöku 

þeirra og áhuga fyrir málefnunum. Ég er fyrst og fremst að fá innsýn í það 

hvernig kennarar upplifa fundina, ég er ekki að leggja dóm á störf 

stjórnenda. Gildi rannsóknarinnar er fyrst og fremst fyrir skólastjórnendur, 

að þeir geti út frá niðurstöðum skipulagt fundi sína á markvissan hátt 

þannig að kennarar sjái mikilvægi þess að taka þátt í þeim, þeir sjái að tíma 

þeirra sé vel varið með því og það sé skólastarfinu til hagsbóta. Sem 

stjórnandi í mörg ár hef ég þá skoðun að það sé mikilvægt að kennarar taki 

þátt í ákvarðanatöku um skólastarf og til þess er mikilvægt að þeir sitji 

fundi. Ég reyndi eftir bestu getu að láta skoðun mína ekki hafa áhrif á 

rannsóknina. Ég mun þó leitast við að skoða gögnin með gagnrýnu 

hugarfari. 

Undirbúningsvinna rannsóknarinnar hófst eftir áramót 2010. Vinnu við 

fræðilega hlutann vann ég frá þeim tíma til þessa vors ásamt því að afla 

gagna en sú vinna fór fram vorið 2011. Haft var samband við tvo skóla og 

gáfu skólastjórar leyfi sitt fyrir rannsókninni. Aðeins einn til tveir skólar eru í 

þeim sveitarfélögum sem ég heimsótti. Skólastjórar og þeir kennarar sem 

tóku þátt í rannsókninni fengu skriflega kynningu á rannsókninni (sjá 

fylgiskjal 1), hvert markmið og tilgangur hennar væri. Skólastjórarnir 

aðstoðuðu mig við val á viðmælendum samkvæmt þeim óskum sem ég setti 

fram en þær voru: þrír umsjónarkennarar (einn á hverju stigi) og tveir list- 

og verkgreinakennarar, í hvorum skóla fyrir sig. Í samráði við skólastjóra 

ákváðum við stað og stund og hitti ég hópana í þeim skólum sem þeir 

kenna.  

3.1 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study research) sem er ein tegund 

eigindlegra rannsókna (e. qualitative research). Eigindlegum aðferðum er 
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beitt þar sem markmiðið er að skilja tiltekið félagslegt fyrirbæri sem 

rannsakandi hefur áhuga á að varpa ljósi á út frá sjónarhóli þátttakenda 

(Bogdan og Biklen, 2003). Tilviksrannsókn sem þessi felst í því að skoða 

ákveðið tilvik og getur náð bæði til einstaklinga og hópa eins og gert var í 

þessari rannsókn. Einn af stærstu kostum tilviksrannsókna er að hægt er að 

nota margar aðferðir til að afla gagna. Tilviksrannsóknir hafa bæði styrkleika 

og veikleika. Styrkurinn er m.a. að þær eru heppilegar til að safna miklum 

bakgrunnsupplýsingum og atviks- og dæmisögum sem gæða niðurstöður 

meira lífi. Aftur á móti er alhæfingargildi þeirra takmarkað og ákveðin hætta 

er á hlutdrægni (Rúnar Helgi Andrason, 2003; Sóley Bender,2003). 

Rannsóknin afmarkast við ákveðinn hóp og ákveðinn stað. Efniviður 

tilviksrannsókna er reynsluheimur þess sem rannsóknin beinist að. Í 

tilviksrannsóknum er hlutverk rannsakandans fremur flókið og persónulegt. 

Sá sem rannsakar er sem slíkur aðal mælingartækið og á oft mjög náin 

samskipti við þá einstaklinga og/eða þau fyrirbæri sem hann er að rannsaka. 

Því þarf hann að vera fær í samskiptum. Hann þarf að geta spurt góðra 

spurninga og túlkað svör jafn óðum. Einnig þarf hann að vera góður 

hlustandi (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  

Tilviksrannsókn hentar vel þessu verkefni þar sem áhugi minn var að fara 

á vettvang og fylgjast með og upplifa. Einnig að taka viðtöl til að fá sýn 

þeirra sem fundina sitja. Rannsakandi byrjaði á því að sitja kennarafundi þar 

sem hann fylgdist með og skráði hjá sér athugasemdir, t.d virkni 

fundarmanna, hvernig er fundurinn skipulagður, hvernig er fundinum stýrt. 

Mjög mikilvægt er að afmarka sig vel við vettvangsathugum því þar kemur 

oft fram mikið magn upplýsinga og mikilvægt að rannsakandi horfi í ákveðin 

atriði (Silverman, 2010). Silverman (2010) leggur áherslu á að gögn af 

vettvangi séu greind jafnóðum. Síðan er rannsóknin þrengd með því að taka 

viðtöl við kennara í rýnihópum. Tilgangurinn með viðtölum við kennara var 

að fá innsýn í það hvernig kennarar upplifa kennarafundi og sjá tilganginn 

með þeim. Hvað er það við kennarafundi sem kennarar eru ánægðir með og 

hvað veldur þeim óánægju? Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að vita hug 

kennara til þess hvað einkennir góða fundi. Kennarafundir eru þáttur í 

skólastarfinu sem skólastjórum ber að halda samkvæmt grunnskólalögum 

og kennarar skulu sækja (2008). 

Til að afla gagna valdi ég tvær aðferðir, viðtöl við tvo rýnihópa og  

vettvangskönnun. Sú aðferð að taka rýnihópaviðtöl gefur rannsakanda 

möguleika á að safna fjölbreyttum upplýsingum frá mörgum aðilum á frekar 

skjótan hátt. Í hópviðtölum geta komið fram upplýsingar sem koma ekki 

fram í einstaklingsviðtölum. Hópurinn á sameiginlegan reynsluheim og 
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getur það ýtt undir umræðuna. Í hópum koma jafnvel fram atriði sem ekki 

koma í einstaklingsviðtölum (Silverman, 2010). Viðtölin voru með opnum og 

hálf opnum spurningum sem er leið til að gefa viðmælendum kost á að 

svara eftir eigin höfði. Hálf- opnar spurningar gefa viðmælenda færi á að 

ígrunda svar sitt en hægt er að svara með fáum orðum (Helga Jónsdóttir, 

2003). Viðtölin voru tekin upp og síðan skráð orðrétt. Gagnagreining hófst 

strax eftir fyrra viðtalið og það gaf rannsakanda aukið öryggi þegar að næsta 

viðtali kom. Út frá viðtölunum og þátttökuathugunum voru gögnin síðan 

greind. Greining gagnanna í þemu ákvarðaðist að miklu leyti út frá þeim 

spurningaramma sem hafður var til stuðnings í viðtölunum.  

Viðtalsrammann (fylgiskjal 3) byggi ég á reynslu minni sem skólastjóri og 

þeim fræðiritum sem ég hef lesið í tengslum við verkefnið mitt. Þemu 

viðtalanna beindust m.a. að eftirfarandi: samskiptum, samvinnu, þátttöku í 

ákvarðanatöku, skipulagi funda, mikilvægi og gagnsemi funda. Það sem mér 

finnst m.a. spennandi að horfa í er hvort  kennarar líti á fundi sem 

mikilvæga samvinnu. Er það kennurum mikilvægt að fá að vera 

þátttakendur í ákvarðanatöku um skipulag skólastarfs eða hafa þeir lítinn 

áhuga á því? Ég hafði viðtalsrammann nákvæman enda þótt það sé 

mikilvægt að leyfa viðtalinu að þróast eftir aðstæðum. Viðtölin geta þróast 

á annan hátt en viðtalsramminn segir til um þar sem viðmælendur mínir 

geta komið með önnur sjónarhorn og þá er nauðsynlegt að geta brugðist við 

því.  

Tilgangurinn með að afla gagna á vettvangi var til þess að rannsakandi 

fengi innsýn í þá fundi sem kennarar sitja. Leitast var við að sjá fundina með 

augum kennara. Mikilvægt er að rannsakandi fylgist með við eðlilegar 

aðstæður þess sem rannsakað er. Þegar rannsakandi fer á vettvang fylgist 

hann með því sem er að gerast frá sjónarhorni þátttakanda en hann er 

einnig undir áhrifum af eigin upplifun og getur það haft áhrif á 

niðurstöðurnar þar sem rannsakandi þarf að túlka það sem hann sér (Flick, 

2006; Rúnar Helgi Andrason, 2003). Mikilvægt er að rannsakandi skrái 

lýsingar af nákvæmni og forðist hlutdrægni. Lýsingar af vettvangi geta verið 

lýsandi (e. descriptive) og íhugandi (e. reflective). Dregin er upp mynd af því 

sem gerist á vettvangi og einnig huglægar athugasemdir rannsakanda. 

Vettvangsathuganir eru venjulega opnar (e. unstructured) sem þýðir að þær 

eru ekki með fyrirfram gefnum atriðum heldur skráning á því sem  

rannsakandi upplifir á vettvangi (Flick, 2006). Silverman (2010) bendir á 

mikilvægi þess að afmarka sig að einhverju leyti þar sem mikið magn 

upplýsinga getur komið fram á vettvangi. Gögn af vettvangi gefa 

rannsakanda  tækifæri til að sjá og heyra atriði sem eykur möguleika hans til 

að þrengja umfjöllunarefnið (Silverman, 2010).  
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Notkun margra aðferða við gagnaöflun eykur á réttmæti eigindlegra 

rannsókna. Það ferli kallast margprófun (e. triangulation). Þegar sá 

hátturinn er hafður á er tilfellið rannsakað frá ólíkum sjónarhornum og 

getur það styrkt rannsóknina (Rúnar Helgi Andrason, 2003). 

Rannsakandi sat fundi og skráði hjá sér atriði sem hann taldi að gætu 

styrkt rannsóknina. Silverman (2010) talar um mikilvægi þess að horfa í 

ákveðin atriði sem ég gerði en upplifði einnig margt sem ég hafði ekki 

hugleitt áður. Það að hafa setið fundina áður en viðtölin voru tekin tel ég að 

hafi gefið mér betri forsendur til að sjá þá mynd sem viðmælendur mínir 

drógu upp í viðtölunum.   

3.2 Viðmælendur 

Viðmælendur mínir voru tíu grunnskólakennarar úr tveimur grunnskólum 

utan Reykjavíkur sambærilegum að stærð. Valið var í hópa samkvæmt 

markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) en markmiðsúrtak er valið með 

tilliti til þess sem á að rannsaka og er oft notað í rýnihópum (Silverman, 

2010; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Kennarar voru valdir 

út frá því hvaða stöðu þeir gegndu innan skólans. Sex voru 

umsjónarkennarar og fjórir kenndu list- og verkgreinar en voru ekki 

umsjónarkennarar. Ástæða þess að hafa ekki alla viðmælendur 

umsjónarkennara var vegna þess að ég vildi einnig skoða hvort viðhorf 

kennara til þessara funda hefði eitthvað með það að gera að 

umsjónarkennarar eru meira í tengslum við foreldra. Skólastjórnendur í 

viðkomandi skólum aðstoðuðu mig við val á viðmælendum. Allir 

þátttakendur voru konur sem hafa margra ára reynslu af skólastarfi. Tekin 

voru rýnihópaviðtöl við fimm viðmælendur í hvorum skóla, eitt viðtal á 

hvorum stað. Viðtalið við hvorn hóp tók um klukkustund.   

Til þess að ekki sé hægt að rekja ummæli viðmælenda til þeirra hefur 

nöfnum þeirra verið breytt. Hér er kynning á þeim:   

 

Tafla 1. Þátttakendur 

Bergþóra List- og verkgreinakennari 

Dagmar Umsjónarkennari, yngra stig 

Hrönn Umsjónarkennari, eldra stig 

Inga Umsjónarkennari, yngra stig 
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Marta List- og verkgreinakennari 

Ólöf List- og verkgreinakennari 

Sesselja Umsjónarkennari, yngra stig 

Sigurborg Umsjónarkennari, eldra stig 

Sólveig Umsjónarkennari yngra stig 

Þrúður List- og verkgreinakennari 

3.3 Siðferðileg atriði 

Rannsakendur eigindlegra rannsókna eru gestir inni á sviði einstaklinga og 

athafna þeirra, þar sem aðgæslu er þörf og ættu því að setja sér þröngan 

siðferðilegan ramma (Stake, 1998). Viðmælendum mínum var ljóst hver 

tilgangur og markmið rannsóknarinnar er. Gætt verður nafnleyndar þegar 

unnið verður úr viðtölunum og ef vísað verður í ummæli þátttakenda verða 

notuð dulnefni til að vernda þátttakendur. Þátttakendum voru kynntar 

siðareglur rannsókna þar sem fram kemur að þeir eru þátttakendur af 

fúsum og frjálsum vilja og geta hætt við hvenær sem er. Allir viðmælendur 

mínir tóku virkan þátt í umræðunum og sýndu efninu mikinn áhuga. Að 

rannsókn lokinni verður gögnunum eytt.  

Ég sendi skólastjórum bréf (fylgiskjal 1) þar sem fram kom kynning á 

rannsakanda, tilgangur rannsóknarinnar og upplýsingar um eðli 

rannsóknarinnar til þess að hver og einn gæti tekið ákvörðun um þátttöku. Í 

slíkum bréfunum þarf að koma fram siðferðilegur réttur þeirra sem taka 

þátt til að hafna eða hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem þeir kjósa 

án afleiðinga. Einnig  kom skýrt fram að trúnaður og nafnleynd verði í heiðri 

höfð (Sigurður Kristinsson, 2003). Ég útbjó einnig bréf þar sem viðmælendur 

mínir skrifuðu undir upplýst samþykki fyrir þátttöku (fylgiskjal 2). Þegar ég 

hitti hópinn minn kynnti ég þeim rannsóknina enn frekar, gerði þeim grein 

fyrir þeim siðferðilegum þáttum sem upp geta komið og lagði áherslu á 

trúnað minn við viðmælendur. Tekið skal fram að rannsakandi þekkir ekki til 

í þeim skólum þar sem rannsóknin fór fram. 

Eins og áður hefur komið fram er ég skólastjórnandi og reyndi ég eftir 

fremsta megni að láta ekki skoðanir mínar og stöðu hafa áhrif á viðtölin.  

Rannsóknir þurfa að vera trúverðugar og verða rannsakendur að hafa vel 

í huga áreiðanleika (e. reliability) og réttmæti (e. validity) rannsókna. 

Margprófun er leið til að skapa trúverðugleika í eigindlegum rannsóknum. Í 

eigindlegum rannsóknum er það ekki hægt á sama hátt og í megindlegum 
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rannsóknum en hægt er að nota fleiri en eina leið til að afla gagna. 

(Silverman, 2010; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsakandi tók 

rýnihópaviðtöl í tveimur skólum og gerði vettvangsathuganir. Til að mæta 

kröfum um trúverðugleika eru beinar tilvitnanir í viðmælendur í 

niðurstöðukafla.   

3.4 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru öll hljóðrituð á stafrænt upptökutæki og afrituð í tölvu orðrétt. 

Lengd viðtalanna var um 60 mínútur hvort og hver fundur um klukkustund. 

Fyrst voru viðtölin lesin yfir án þess að þau væru flokkuð. Síðan voru þau 

lesin aftur með tilliti til þess að greina þau í þemu en með þemu eru átt við 

ákveðna efnisþætti eða þrástef sem fram kemur hjá fleirum en einum 

viðmælenda. Úrvinnsla gagnanna hófst strax eftir fyrra rýnihópaviðtalið. Við 

úrvinnslu gagnanna var notuð opin lyklun en þegar leið á greininguna var 

hún bundnari og meira í samræmi við rannsóknarspurninguna (Flick, 2006). 

Rannsakandi var að leita eftir upplýsingum um ákveðið efni sem fólst í 

rannsóknarspurningunni. Viðtalsramminn gaf reyndar nokkrar vísbendingar 

um þemu viðtalsins en viðmælendum var samt gefið tækifæri til að tjá sig 

(Silverman, 2010) sem þeir og gerðu. Þar sem nokkrar vikur liðu á milli 

viðtala gaf það rannsakanda tækifæri til að hefja gagnagreiningu sem gerði 

það að verkum að rannsakandi var mun öruggari í seinna viðtalinu.  

Vettvangskönnunin gaf rannsakanda tækifæri til að fylgjast með 

kennurum á fundum þar sem ég fylgdist með án þess að vera þátttakandi 

sjálf, meira eins og fluga á vegg. Allir sem á fundinum voru vissu hver ég var 

og í hvaða tilgangi. Þeir höfðu gefið samþykki sitt með því skilyrði að ef upp 

kæmu viðkvæm trúnaðarmál yfirgæfi ég fundinn. Til þess kom ekki.  

Vettvangsnóturnar voru notaðar til að styðja við gagnagreiningu 

viðtalanna.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla mun ég fjalla um það helsta sem kom fram í viðtölum við 

viðmælendur mína um upplifun þeirra af fundum sem eru skipulagðir og 

stjórnað af skólastjórum. Til að skerpa myndina styðst ég einnig við 

vettvangsnótur af fundum. Það er margt sem kom fram í umræðunni sem 

mér finnst umhugsunarvert fyrir stjórnendur að skoða með það fyrir augum 

að breyta því fyrirkomulagi sem niðurstöður benda til að séu í mörgum 

skólum.   

Þau efnisatriði sem fram komu við greiningu rannsóknargagnanna og 

skipa þemaflokkana eru: mikilvægi funda, skipulag funda, þátttaka í 

ákvörðunartöku, samskipti, hlutverk kennara og stjórnenda varðandi fundi  

og tími sem kennarar hafa til samskipta. Þessi áhersluatriði urðu einnig til af 

þeim spurningum sem ég lagði upp með í viðtalsramma mínum í 

rannsókninni. Niðurstöðukaflanum er skipt í undirkafla með hliðsjón af 

þessum atriðum. Til þess að ekki sé hægt að rekja viðtölin til viðmælenda þá 

hefur nöfnum verið breytt (sjá kynningu í kafla 3.2). Enda tilgangurinn fyrst 

og fremst að fá fram upplifun þeirra og þær skoðanir sem þeir hafa á efninu. 

Ummælum þeirra er komið á framfæri án þess að breyta því sem sagt var 

eða taka það úr samhengi. 

4.1 Mikilvægi funda 

Þeir kennarar sem ég ræddi við eru sammála því að fundir séu mikilvægir til 

samskipta og upplýsinga. Marta segir þá skipta máli bæði fyrir vinnuna sína 

og fyrir félagslega þáttinn. „Þarna hittir maður alla“. Félagslegi þátturinn 

finnst henni skipta miklu máli þar sem starf kennarans er að stórum hluta 

einyrkjastarf. Hrönn segir bestu samskiptin vera þegar hún hittir kennara 

sem kenna hennar fag eða árgangi. Flestir viðmælenda eru sammála um að 

kennara-, deilda- og árgangafundir séu mjög misjafnir. Flestir vilja nýta 

fundartíma í fundi sem tengjast þeim sem mest faglega og þeim hópum sem 

þeir kenna. Skólunum er skipt upp í tvær til þrjár deildir og sitja kennarar 

deildafundi eftir því á hvaða stigi þeir kenna. List og verkgreinakennarar 

sitja því oft deildafundi á tveimur til þremur stigum. Deildafundirnir eru það 

fundarform sem umsjónarkennarar telja mikilvægast en list- og 

verkgreinakennarar  telja mikilvægustu fundina vera fagfundi. Aftur á móti 

telja list- og verkgreinakennarar deildafundina mjög gagnlega 

upplýsingafundi fyrir þá varðandi nemendur. Þeir kenna mjög mörgum 

nemendum og hafa oft ekki sömu upplýsingar um þá og umsjónarkennarar. 
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Fram kom að deildafundirnir eru meira nýttir til að ræða um nemendur sem 

er almennt ekki gert á kennarafundum. 

Flestir viðmælendur mínir eru sammála um að kennarafundir sem allir 

kennarar sitja, eigi að vera sjaldnar. Þeir segja efni kennarafunda vera mikið 

til upplýsingar og þannig efni sé hægt að koma til kennara eftir öðrum 

leiðum til dæmis með tölvupósti. Þetta segir Hrönn um fundina: 

Fundarformið sem mér finnst best eru deildafundir og bara 

kennarastofan. Maður spjallar ekkert á kennarafundum. Það er 

nú bara þaggað niður í manni ef maður myndi reyna það (hún 

brosir). Þegar við erum á deildafundum getum við talað saman. 

Annars finnst mér þessir kennarafundir oft ansi marklausir. 

Mér finnst stundum að það sé bara verið að halda mér hérna í 

klukkutíma. 

Dagmar finnst árgangafundir á hennar stigi mjög góðir. Kennarar fara yfir 

málefni sem þeir eru allir að vinna að. Þeir fá upplýsingar hvað er að gerast 

á þeirra stigi og geta rætt sameiginleg málefni í minni hópum en á 

kennarafundum. Þessa fundi nota þeir til samræmingar og samþættingar. 

Dagmar segir: 

Síðan eru deildafundir líka oft mjög góðir sko. Þar er oft mikið 

efni sem kemur fram þar. Sumt af því reyndar um nemendur 

sem ég hef ekkert með að gera, hef aldrei afskipti af. Ég hitti 

þessi börn ekki einu sinni í frímínútum og varla á göngum. 

Þannig að ég hef lítið með þetta að gera, það fer þó eftir í 

hvaða farveg þetta er sett. Stundum sprettur eitthvað upp úr 

umræðunni af því það liggur á hjarta fólks núna. Það er ekki á 

dagskrá heldur undir liðnum önnur mál en það yfirtekur 

umræðuna svo er klukkan orðin fjögur og fundurinn búinn. Það 

ætti að hafa færri á fundum og hafa miklu fleiri deildafundi og 

árgangafundi heldur en stóru kennara- og starfsmannafundina. 

Þá er nóg að hafa tvisvar til þrisvar á ári. Kennarafundir þar 

sem allir kennarar eru saman eiga þá að snerta alla kennara.  

Ólöf sem kennir á öllum stigum tekur í sama streng og Dagmar. Hún er 

almennt mjög sátt við deildafundina og vill fá meiri tíma í þá en vildi sjá 

færri kennara- og starfsmannafundi. Hún segir eitt og annað detta inn á 

þessa fundi en stundum séu fundir sem hún gæti alveg sleppt.  
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Ekki það að margt er áhugavert en snýr ekki að mínu fagi. 

Kennarar eru með þessa föstu fundartíma, þá vill maður að að 

tíminn nýtist manni sem best. Að maður þurfi ekki að eyða 

honum í fundi sem maður upplifir að séu tilgangslausir eða 

tilgangslitlir. Ekki það að þessir fundir séu algjör tímasóun, það 

er ekki þannig. Auðvitað er margt á þessum fundum sem 

gagnast manni. Það kemur svo sem alltaf eitthvað sem maður 

þarf að fá upplýsingar um (Ólöf). 

Það er alveg ljóst á orðum Ólafar að hún vill sjá breytingar. Hún segir 

vöntum á fagfundum þar sem kennarar eru í sérhæfðari hópum. Hún segist 

vilja fá fleiri slíka fundi á kostnað kennarafunda. Kennarar í hennar fagi 

kennna gjarnan á öllum stigum skólans og því erfitt að ná þeim saman nema 

á skipulögðum fundartíma. Þá eru oftar en ekki skipulagðir fundir sem 

snerta fjöldann. Ólöf segist vera mjög ánægð með þessa umræðu okkar og 

vonast til að hún geti haft breytingar í för með sér. 

Við erum búin að ræða þetta hér en það fer aldrei lengra. Og 

þessi tilfinning er sú að manni sé aldrei treyst fyrir því að vinna 

vinnuna okkar, þ.e. ef þeir sleppa af okkur takinu þá er eins og 

við hlaupum í burtu (Ólöf).  

List- og verkgreinakennararnir telja sig hafa ákveðna sérstöðu þar sem 

þeir eigi oft ekki samstarfskennara eins og bekkjakennarar. Þeir vita að það 

koma stundum fundir þar sem efni fundarins á ekki beint erindi til þeirra en 

þeim finnst þeir fundir vera of margir. Viðmælendur mínir hafa velt því fyrir 

sér hvort fundirnir geti verið skipulagðir þannig að í upphafi fundar séu 

tekin fyrir málefni sem eiga erindi til allra sem fundinn sitja síðan megi þeir 

fara og geti nýtt tímann sinn í að gera „það sem við þurfum að gera“.  

Inga segir að það megi senda tölvupóst í stað þess að halda alla þessa 

kennarafundi. Aftur á móti segir hún árganga- og deildafundina 

nauðsynlega. Þeim finnst öllum mjög mikilvægt að vera þátttakendur í þeim 

fundum sem þeir þurfa að sitja. Að sitja fundi án þess að vera þátttakandi 

þá er fundurinn orðinn upplýsingafundur segja viðmælendur mínir og þá 

telja þeir að hægt sé að nota aðrar leiðir til að koma þeim upplýsingum á 

framfæri. 

Það sem er við þessa stóru fundi er að maður er ekki 

þátttakandi í fundinum, bara móttakandi, meðan á þessum 

smærri fundum þá ertu þátttakandi og hefur kannski eitthvað 
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til málanna að leggja, þú gerir gagn. Á þessum stóru fundum 

situr þú og þér finnst þú ekki gera neitt gagn og það er rosalega 

vond tilfinning (Inga). 

Stundum hafa viðmælendur mínir þá tilfinningu að stjórnendur haldi 

fund vegna þess að það er skipulagður fundartími en ekki vegna þess að það 

sé tilefni til fundar. Sigurborg sagðist geta sagt af hreinskilni að sumir fundir 

höfði ekki til hennar og henni finnist ekki gaman að sitja þá. Hún heldur 

áfram: „Mér finnst ég hafa meira merkilegra að gera en að sitja fundi sem 

höfða ekki til mín. Mér finnst það tímasóun“.  

Bergþóra situr fundi flesta daga vikunnar þannig að hún þekkir allar 

tegundir funda mjög vel. Hún segir marga fundi óþarfa, það megi koma 

upplýsingum til fólks á annan hátt en hún leggur áherslu á nauðsyn þess að 

halda þessa stóru fundi öðru hvoru. Hún telur þá mikilvæga til að koma á 

framfæri upplýsingum og til að fá yfirsýn yfir starfið í skólanum. Þeir hafa 

ekki verið að ofgera henni. Hún segir að deildafundir séu ágætir en að það 

sé stigsmunur á þessum fundum. Hún segir teymisfundi mikilvægasta fyrir 

sig. Þeir eru markvissir og aðeins fáir sem sitja þá og þeir eigi allir erindi á 

fundinn.  

Sesselja segir að þegar hún hugsi til baka þá hafi hún oft setið fundi sem 

óþarfi er að halda. Hún segist stundum hugsa „Til hvers er maður að sitja 

þessa fundi“. Sigurborg tekur í sama streng. Aftur á móti finnst þeim þetta 

vera aðeins að skána. Stjórnendur séu farnir að sýna þessu meiri skilning. Þó 

finnst þeim enn vanta mikið upp á gott skipulag. Þrúður sem er list- og 

verkgreinakennari hefur þetta um mikilvægi funda að segja: 

Varðandi skólastarf í heild sinni þá finnst mér þessir stóru 

fundir mikilvægir í það. Annars eru deilda- og stigsfundir 

ágætir. Við fáum ekki þá fagfundi sem okkur vantar. Við erum 

svo miklir einyrkjar í faginu að við þurfum miklu fleiri fagfundi 

en við fáum og við þurfum að sækja þá út á við. 

Viðmælendur mínir eru sammála um að ekki verði hjá því komist að hafa 

deilda- og árgangafundi. Án þeirra væri hver í sínu horni og það er ekki sá 

farvegur sem þeir geta hugsað sér. Nokkrir tala um að það vanti að kennarar 

geti rætt meira saman um margt sem kemur upp í kennslu og erfitt að eiga 

við einn. Þrúður sagði í þessu sambandi: 

Mér finnst stundum vanta svona kvartfundi þar sem við getum 

losað. Það er ekki ætlast til að við séum að ræða málefni 
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skjólstæðinga okkar á almenningssvæðum og oft fara þeir 

fundir sem við erum með í slík málefni, við dettum í þetta 

þegar við erum þreytt. Við þurfum stundum tíma til að ræða 

málin. Það fer svo mikill tími í að ræða um hluti sem skipta ekki 

máli. Það vantar stundum þetta persónulega. Við getum sótt 

þessar hagnýtu upplýsingar á vefinn. 

List- og verkgreinakennararnir segja að fagfundir séu of sjaldan. Marta 

sem er list- og verkgreinakennari segir það „frábært þegar þau fái góða 

fyrirlestra og alls kyns góða fræðslu til að læra af“. Þeir gera þó ekki lítið úr 

kennara- og deildafundum. Segja eitt og annað eiga erindi til sín en mikill 

tími fari í lítið og sá tími gæti nýst þeim í það sem stendur þeim nær eins og 

fagið þeirra. Þeir tala einnig um að þar sem kennsla þeirra sé mjög ólík 

kennslu bóklegra greina þá séu þeir meiri einyrkjar sem þurfa að sækja sér 

samstarf út fyrir skólann. Það tekur tíma sem þeim er ekki gefinn. Allt of 

mikill tími þeirra er skipulagður til almennra funda. 

Á töflu 2 má sjá hvaða fundi viðmælendur mínir telja mikilvægasta 

fundarformið fyrir sig og sitt starf. Þó list- og verkgreinakennarar telji 

fagfundi mikilvægasta þá sjá þeir mikinn tilgang í deildafundum vegna 

þeirra upplýsinga sem þeir fá þar um nemendur. Starfsmannafundir eru 

einnig einu sinni í mánuði en á þá mæta allir starfsmenn skólans. Þá fundi 

ræddum við aðeins lítillega en viðmælendur mínir hafa svipaða sögu af 

þeim að segja og kennarafundum. Þannig fundi töldu þeir ekki þurfa að vera 

nema tvisvar á ári eins og kennarafundi. 

Tafla 2. Mikilvægasta fundarformið 

Bergþóra, list- og verkgreinakennari Kennarafundir, teymisfundir 

Dagmar, umsjónarkennari Deilda- og árgangafundir 

Hrönn, umsjónarkennari Deildafundir 

Inga, umsjónarkennari Deildafundir 

Marta, list- og verkgreinakennari Fagfundir 

Ólöf, list- og verkgreinakennari Fagfundir 

Sesselja, umsjónarkennari Deilda- og árgangafundir 

Sigurborg, umsjónarkennari Fagfundir 

Sólveig, umsjónarkennari Deildafundir 

Þrúður, list- og verkgreinakennari Fagfundir 
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Viðmælendur mínir segja þörf fyrir breytta og bætta stjórnun funda og 

segja að það geti haft mikil áhrif á áhuga kennara og löngun þeirra til að 

sitja fundi og þykja þeir mikilvægir. Vel skipulagðir fundir spari tíma sem 

hægt sé að nýta í önnur mikilvæg störf. Eins og nokkrir viðmælendur mínir 

sögðu þá eru þessir fundir mjög mikilvægir öllu samstarfi og 

skólasamfélaginu í heild, en látum Bergþóru eiga lokaorðin hér „Fundirnir 

skipta miklu máli en við verðum að hafa góðan tíma til undirbúnings“. 

4.2 Skipulag funda 

Skipulag funda er ofarlega í huga viðmælenda minna. Þeir ræddu um 

mikilvægi þess að fundir séu vel skipulagðir og segja það vera í raun stærsta 

þáttinn í að gera fundina þess virði að sitja þá. Þeir tala um vankunnáttu 

stjórnenda til að stýra fundunum. Það kom skýrt fram hjá þeim að 

fundarstjórn þarf að vera formlegri þannig að málefnin fari ekki út fyrir sinn 

ramma. 

Það skiptir miklu máli að fundunum sé vel stjórnað. Að fólk fái 

ekki að yfirtaka fundina. Stundum skiptist fundurinn upp í 

fylkingar og þær fá að rífast og kasta á milli sín, í staðinn fyrir 

að skólastjórinn segi „við sjáum að það eru skiptar skoðanir“ og 

stopp! Mér finnst það vanta. Það er of löngum tíma eytt í svona 

(Inga). 

Fleiri viðmælenda minna tóku undir þessi orð Ingu. Varðandi skipulag 

fundanna þá skiptir viðmælendur mína máli að það sé komin dagskrá fyrir 

fundina. Kennarar geta þá verið búnir að mynda sér skoðanir og þeir sem 

vilja geta undirbúið sig fyrir væntanlega umræðu ef þörf er á. Þrúður benti á 

mikilvægi þess að dagskrá væri komin fyrir fundi annars sætu kennarar yfir 

eins manns hugarórum, þess er skipuleggur fundinn. Ólöf tók undir og 

sagði: 

Í okkar skóla er alltaf komin dagskrá fyrirfram og oftast tekst 

stjórnendum að halda hana, en þó kemur fyrir að fundirnir fari 

í vitleysu. Stjórnendur eru nú alltaf að reyna að halda 

fundarstjórn en þarna eru nú margir kvenmenn og þú veist nú 

hvernig það getur verið.  

Sólveig segir að það vanti „röggsemina“ í fundastjórnina. Sesselja tekur 

undir það og segir stjórnendur mishæfa til að stjórna fundum, hún segist 

finna það oft. Viðmælendur mínir eru sammála um að þeir þurfi að læra að 



 

41 

skipuleggja fundi og fundarsköp. Eins og áður er komið fram finnst 

viðmælendum mínum mikilvægt að fundarstjórn sé í höndum annars en 

skólastjórnenda. Þeir telja að það geti verið til bóta. Það er skoðun 

viðmælenda minna að meiri virðing sé borin fyrir fundinum ef sérstakur 

fundarstjóri stýri fundinum og eins að það sé sérstakur fundarritari. Þetta 

eru ákveðin embætti sem virðing er borin fyrir og skólastjórinn er á 

mælendaskrá þegar þörf er á eins og aðrir sem sitja fundinn. Ólöf segir: 

Það er áhrifaríkara að annar en skólastjórinn sjálfur sé að 

standa í því að reyna líka að stýra fundinum. Fundarstjórinn 

bara stýrir því hver fær orðið. Við grípum allt of mikið fram í 

hvert fyrir öðru. Það er alveg óþolandi. 

Töluverð umræða var um fundartíma í bundinni viðveru sem er alltaf í 

lok kennslu. Kennarar hafa þá verið að kenna 6-8 kennslustundir. Þá eiga 

þeir eftir að skrá inn á Mentor, ganga frá stofunni og jafnvel undirbúa næsta 

dag. Fundurinn byrjar 15:00 og stendur til 16:00-16:30 ef mikil umræða 

skapast um málefnin. Í lok kennslu eru starfsmenn orðnir þreyttir. Dagurinn 

hefur jafnvel verið erfiður og kennarar „dottnir úr gírnum“ eins og Sigurborg 

orðaði það. Hennar hugmynd að fundartíma er að nemendur byrji ekki fyrr 

en kl. 9:00 einn dag í viku en kennarar kl. 8:00.“ Þrúður tók undir með 

Sigurborgu og sagði: „Á morgunfundi er kennarinn ferskur í stað þess að 

bíða allan daginn eftir fundi sem þú veist ekki hvort nýtist þér eða ekki“.  

Rannsakandi tók eftir því, þessu til stuðnings, að á þeim fundum sem hann 

sat að fólk var farið að ókyrrast þegar leið á fundinn. Mátti sjá það á 

látbragði fólks til dæmis með því að fólk var að líta á klukkuna, sumir 

prjónuðu eða voru að vinna við einhver verkefni.  Þegar liðurinn önnur mál 

var kynntur þá voru margir búnir að ganga frá dóti sínu tilbúnir til 

brottfarar. Nokkrir voru staðnir upp og töluverð ókyrrð komin í salinn. Þegar 

skólastjóri sleit fundi þá voru nokkrir kennarar þegar farnir.  

Ég spurði viðmælendur mína hvaða málefni þeim fyndust eiga erindi inn 

á fundi þá svöruðu allir um hæl „ekki tilkynningar“. Málefni sem þarf  ekki 

að ræða má senda upplýsingar um í tölvupósti. Umræðan spannst um það 

hvort hægt sé að treysta því að þannig tilkynningar komist til skila. 

Viðmælendur mínir voru mjög ákveðnir í því að kennarar eigi að axla þá 

ábyrgð. „Hópurinn á ekki að líða fyrir þá fáu sem ekki sinna skyldu sinni. Það 

sama fólk er hvort eð er ekki að hlusta á fundum“ sagði Dagmar. Í báðum 

hópunum var sú skoðum að skylda ætti kennara til að fara inn á póstinn 

sinn 1-2 sinnum yfir daginn. Þeir telja það mjög eðlilega kröfu og að það sé 
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hluti af starfinu að fylgjast með því hvað er að gerast í umhverfinu. 

Samskiptin við heimilin og samstarfsfólk geri kröfu til þess.  

Margir viðmælenda minna eru á því að kennarar þurfi að vita í hvaða 

stöðu skólinn er fjárhagslega en það eigi ekki að íþyngja kennurum með 

umræðu um fjármál og hvernig eigi að taka á þeim vanda. Það sé hlutverk 

skólastjórnenda og því vilja kennarar ekki mikla umræðu um þau mál. 

Eins og fyrr sagði þá láta viðmælendur mínir sig skipulagsmálin varða og 

vilja vera þátttakendur í stjórnunarlegri umræðu en það skipulag sem er á 

fundum hefur mikil áhrif á áhuga kennara til þátttöku.  Það má segja að orð 

Sesselju sé kjarninn í þessari umræðu. „Ég held að þetta snúist fyrst og 

fremst um gæði og nýtingu fundanna“. 

4.3 Þátttaka kennara í ákvarðanatöku um skólastarf 

Ég spurði viðmælendur mína hvort þeir vildu vera þátttakendur í 

ákvarðanatöku. Margir svöruðu því til að flestir kennarar vildu örugglega 

vera þátttakendur í að móta skólastarf. „Ég vil vera þátttakandi í að móta 

skólastarf í samstarfi við skólastjórnendur. Ekki viljum við upplifa okkur sem 

þiggjendur, einhverjar strengjabrúður“ sagði Hrönn. Aðrir samsinntu því, þá 

sérstaklega varðandi þau málefni sem er  kennara að framkvæma. Þeim 

þykir verra ef „stórum málum“ eins og það var orðað er skellt fram án 

umræðu þá myndist oftar óánægja. Það sé fljótt að gerast.  

Ég spurði kennarana hvort þeir teldu að þeir hefðu áhrif á 

ákvarðanatöku, hvort það væri hlustað á þá og skoðanir þeirra. Flestir 

viðmælenda minna töldu svo vera en Þrúður var ekki á sama máli og sagði 

að það væri ekki alltaf þannig. Hún sagði að oft væri búið að taka 

ákvörðunina þegar kennurum er sagt frá. Sesselja sagði að það sé stundum 

þannig að mest sé tekið mark á þeim sem heyrist hæst í. Bergþóra tók í 

sama streng en finnst það eðlilegt þar sem það fólk er duglegt að láta í sér 

heyra. Marta benti á mikilvægi þess að ákvarðanir væru teknar út frá 

sjónarmiðum allra starfsmanna. Það skipti máli að vita hvað þorranum líður. 

Þrúður telur að heppilegt sé að gera könnun á netinu til þess að fá skoðanir 

frá breiðari hópi. Þar fær hver að segja sitt. „Það eru margir sem liggja á 

gulli og segja ekki neitt. Haninn galar og hænurnar gagga“. Þrúður segist 

ekki hafa mikinn áhuga á því að taka þátt í ákvarðanatöku. Henni fellur vel 

að vinna undir stjórn annarra og hefur ekki valið sér það hlutskipti að 

skipuleggja annað en sína kennslu. Henni leiðast allir þessir fundir um 

skipulagsmál og segist ekki vilja þessa miklu umræðu um alla hluti. 

Viðmælendur mínir telja líka að þeir eigi ekki að vera með í stjórnunarlegri 

umræðu um málefni sem varða ekki þeirra eigin kennslu eða nemendur. 
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Það eiga þeir að gera sem eru vel inni í þeim málum. Þeir sem kenna á yngra 

stigi þekki ekki málefni eldra stigs og eigi því ekki að taka ákvarðanir um 

þeirra mál. Sama gildi um kennara eldra stigs gagnvart málefnum yngra 

stigs. 

Rannsakandi tók eftir því á kennarafundi þegar umræða skapaðist um 

ákveðið málefni sagði einn kennarinn stundarhátt. „Æ, getum við ekki hætt 

að tala um þetta og haldið þessum fundi áfram“. Mikil umræða hafði 

skapast um málefnið og fimm til sex kennarar skiptust á skoðunum meðan 

stærsti hópurinn blandaði sér ekki á nokkurn hátt í málið. Eftir nokkra stund 

taldi skólastjórinn að þeir kæmust ekki lengra með málið að sinni. Engin 

ákvörðun var tekin. Kennarar í hópnum töluðu um að skólastjórar héldu 

fund eftir fund um sama málefnið og aldrei kæmi fram nein niðurstaða. 

Þeim finnst mjög illa farið með dýrmætan tíma þegar slíkt gerist.  

Að mati viðmælenda minna hefur það líka með stærð funda að gera 

hvort kennarar hafi tök á því að taka þátt í ákvarðanatöku. Þeir telja að á 

stóru fundunum hafi þeir ekki sömu möguleika á að vera þátttakendur í 

fundinum.  

Sólveig segir að það sé engin spurning að kennarar eigi að taka þátt í 

ákvörðunum þar sem það sé þeirra hlutverk að koma þeim í framkvæmd.  

Kennarar koma oft með aðrar hugmyndir og aðrar hliðar á málum en 

stjórnendur. Því sé þó þannig farið að fólki sé misgefið að tala í margmenni 

þó þeir séu kennarar. Það form sem er notað til þátttöku kennara í 

stjórnunarlegum umræðum hentar ekki öllum kennurum segja 

viðmælendur mínir og vilja að stjórnendur hugi vel að því að ákvörðun um 

málefni skólans sé ekki tekin út frá þeim sem þora að láta í sér heyra. Þau 

málefni sem taka á ákvörðun um afmarkist af fundarformi sem henti 

málefninu. Minni fundir henti fleiri kennurum til að vera þátttakendur í 

stjórnunarlegum umræðum og ákvörðunum. 

Viðmælendur mínir leggja áherslu á þátttöku í ákvarðanatöku og telja 

það mikilvægt en vilja ekki að hún taki mikinn tíma. Einnig segja þeir 

fundarformið ekki henta öllum kennurum. Það hafi áhrif á möguleika þeirra 

til þátttöku. 

4.4 Samskipti  

Flestir viðmælenda minna eru á því að fundir séu mikilvægir til samskipta. 

„Bestu samskipti við samstarfsfólk er þegar ég hitti fólk sem ég er að kenna 

með“ segir fagkennari á unglingastigi. „Maður spjallar ekkert á 

kennarafundum. Það er nú bara þaggað niður í manni ef maður myndi 

reyna það. Þess vegna finnst mér deildafundirnir bestir“. Þrúður segir: 
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Ég myndi frekar vilja fara í listasöfn, sko eða í samvinnu við 

aðra kennara hér í sveitinni, segir myndlistakennari sem á enga 

samstarfskennara í faginu sínu.  

Mörgum viðmælenda minna finnst þeir fá of fá tækifæri til að hittast þar 

sem sá tími sem allir eru lausir fer að jafnaði í kennara- og deildafundi. Þeir 

vilja fagfundi, fundi þar sem þeir hitta sína nánustu samstarfsmenn og bera 

saman bækur sínar. Í þeim skilningi að undirbúa kennslu sína, fagið sitt og 

jafnvel fá tíma til að ræða málefni sameiginlegra skjólstæðinga. Þeir vilja 

ræða saman, fá fræðslu um fagið sitt eða tíma til að afla sér upplýsinga um 

fagið sitt. Þeir segja að allt of mikill tími fari í fundi sem snerta kennara ekki 

beint. Rannsakandi spurði kennara hvort þeir teldu að þessir fundir ýttu 

undir samstarf kennara. Inga var viss um það, sagði að það skipti þá máli að 

vita hvað aðrir væru að gera og hugsa þar sem fólk þarf að vinna saman. 

„Við kennarar vinnum andlega vinnu, við erum fólk í samskiptum og því eru 

þannig fundir mikilvægir. Ég vildi hafa svona sjónarmiðafundi“. Þeir tala 

einnig um að þeir vilji fagleg samskipti í sérhæfðari hópum. Þeir hafa áhuga 

á að fá fyrirlestra, námskeið og eins og Þrúður orðaði það: „Alls kyns góða 

fræðslu til að læra af“. Þeir telja sig ekki hafa mikinn tíma fyrir utan 

hefðbundinn undirbúning kennslu og sjá þennan skipulagða tíma kjörinn til 

slíkra samskipta. Einnig gætu þeir nýtt hann til að miðla hver til annars 

innan hópsins.  

Viðmælendur mínir eyða töluverðum tíma í tölvusamskipti við foreldra 

og segja mikilvægt að skoða póstinn sinn strax á morgnana og að fara 2-3 

sinnum yfir daginn inn á póstinn sinn. Þar séu margs konar skilaboð frá 

foreldrum, leyfisbeiðnir og margt fleira sem þeim finnst mikilvægt að 

bregðast fljótt við. Einnig finnst þeim mjög þægilegt að eiga samskipti við 

fólk innanhúss og telja það mikla hagræðingu. Það eru samskipti sem 

viðmælendur mínir nýta sér í auknu mæli innanhúss sem utan og vilja sjá 

þau samskipti enn meira notuð. Það sé til hagræðingar fyrir alla. 

Viðmælendur mínir voru einnig á því að stjórnendur ættu að nýta sér 

tölvusamskipti miklu meira en gert væri. Það er svo margt sem hægt væri 

að segja í einföldum tölvupósti í stað þess að eyða dýrmætum tíma í slík 

samskipti.  

Kennarafundir þar sem allir kennarar eru saman eiga þá að 

snerta alla kennara. Ekki „7. bekkur er að fara í skólaferðalag“ 

þetta er nú hægt að senda mér í tölvupósti. Sumt er nóg að 

lesa um það þarf ekki líka að ræða það (Dagmar). 
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Þeir kennarar sem ég ræddi við telja það eðlilega kröfu af hálfu 

stjórnenda að kennarar fari inn á póstinn sinn á hverjum degi. Allir 

viðmælendur mínir fara inn á póstinn sinn mörgum sinnum á dag og finnst 

það skylda sín að vera í sambandi. „Þetta er bara orðið vani“ sagði Ólöf sem 

lítur einnig inn á póstinn þegar hún er komin heim.  

4.5 Hlutverk 

Bæði stjórnendur og kennarar hafa ákveðið hlutverk þegar kemur að 

fundum. Stjórnendur skipuleggja og stýra fundum og kennarar eru í því 

hlutverki að sitja þessa fundi og vera þátttakendur í því sem þar fer fram. 

4.5.1 Hlutverk stjórnenda 

Stjórnendur hafa það hlutverk að undirbúa fundi, safna saman því efni sem 

þarf að upplýsa kennara um, ræða og taka ákvörðun. Venjan hefur verið sú 

að skólastjórnandinn stýri fundinum en ritari sé úr hópi kennara. Þeir 

kennarar sem ég ræddi við telja skólastjóra mishæfa til að stjórna þessum 

fundum. Sesselja segir að það vanti röggsemi í fundastjórn, hún upplifir það 

mjög sterkt. Hún segir að það skipti miklu máli að fundinum sé vel stjórnað, 

að fólk fái ekki að yfirtaka fundina og talið fái ekki að leiðast út fyrir það efni 

sem á að ræða á fundunum.  Það sé of miklum tíma eytt í slíkt. Marta talar 

um að fólk sé spjallandi frammi í sal og virði ekki að aðrir séu að tala. 

Skólastjórinn geti ekki bæði setið fyrir svörum og stjórnað fundi. Ólöf er ekki 

heldur sátt við fundarstjórn í sínum skóla. Hún telur að það gæti verið 

áhrifaríkara að hafa fundarstjóra en að skólastjórinn sjálfur sé að standa í 

því að reyna líka að stýra fundum. Viðmælendur mínir hafa allir þá skoðun 

að stjórnendur þurfi að huga vel að skipulagningu funda þannig að fundirnir 

séu kennurum gagnlegir og efni fundanna eigi erindi til allra, annars eigi ekki 

að boða viðkomandi á fundi. Þeir segja að kennarar megi ekki fá það á 

tilfinninguna að verið sé að eyða tíma þeirra til einskis og ekki sé bara verið 

að halda fundi til að uppfylla einhver skilyrði. Hlutverk skólastjóra sé að 

raddir allra fái að heyrast og að fundarformið sé í samræmi við efnið. 

Stjórnendur þurfi alltaf að huga að kennurum sem fagmönnum og því að 

nýta tíma þeirra sem allra best. Annað komi niður á fagmennsku kennara og 

undirbúningi kennslu þeirra. Þeir vilja finna traust skólastjórnenda í sinn 

garð og þeir treysti því að þeir fari vel með tíma sinn þó hann sé ekki nýttur 

til fundarhalda undir stjórn skólastjórnenda. 
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4.5.2 Hlutverk kennara 

Flestir viðmælenda minna telja það hlutverk sitt að vera þátttakendur í 

stjórnunarlegri umræðu. Þeir segja það hafi jákvæð áhrif á kennara að 

upplifa að mark sé tekið á skoðunum þeirra. Aftur á móti sé það fyrst og 

fremst þeirra hlutverk að sinna kennslu sinni og undirbúningi hennar. „Við 

eigum ekki að þurfa að eyða tíma okkar í málefni sem varða okkur ekki“ 

sagði Inga. Þegar rannsakandi spurði kennarana hvort efni fundanna 

höfðaði alltaf til þeirra sagði Þrúður „Við upplifum það öll að efnið höfðar 

ekki til okkar. Stundum verður bara að hafa það. En það fer mikill tími til 

spillis þegar fundir eru skipulagðir þannig“  

Ólöf benti á nauðsyn þess að kenna kennurum að sitja fundi. „Í svona 

stórum skóla þurfa að vera ákveðin fundarsköp. Það þarf að kenna 

kennurum það og til að fundirnir gangi vel verða kennarar að virða það“. 

Fund eftir fund hringir síminn hjá fólki þrátt fyrir ítrekaða beiðni stjórnenda 

að fólk slökkvi á símum sínum. Kennarar jafnvel tala í síma á meðan 

fundurinn stendur yfir. Rannsakandi sá þetta gerast tvisvar sinnum að 

kennari talaði á lágum nótum í símann meðan skólastjóri var að tala. 

Kennarar sem sáu þetta gerast horfðu mjög undrandi á viðkomandi meðan 

aðrir virtust varla taka eftir þessu. Viðmælendur mínir ræddu einnig um 

mikilvægi þess að kennarar læri að virða fundarstjórn. Á hverjum fundi er 

sérstakur ritari og kennurum finnst að það eigi að vera eins með 

fundarstjóra. Þeir segja að það þurfi að kenna kennurum að sitja þessa fundi 

til gera þeim grein fyrir því hve mikilvægt það sé að fá að vera þátttakandi í 

ákvörðunum um skólastarf.  

Það virðist ekki ganga að kenna kennurum að slökkva á 

farsímum og ég skil það ekki. Það eru alltaf að hringja símar og 

fólk er meira að segja að svara í símana. Þetta er óþolandi. Ég 

er ekki að tala um undantekningartilfelli. Þetta gerist á öllum 

fundum (Ólöf).  

Flestir fundir eru skráðir í fundagerðabók þar sem skráðar eru 

upplýsingar um hvað var gert á fundinum. Ég spurði viðmælendur mína 

hvort þeir nýti sér fundargerðir þegar þeir komast ekki á fund til að vita 

hvað fram fór og hvort einhverjar ákvarðanir hefðu verið teknar. Aðeins 

örfáir kennarar nýta sér fundargerðir. Þeir segjast oft frétta af fundinum frá 

samstarfsfólki ef það er eitthvað sérstakt. Einnig hafi þeir vísbendingar um 

hvað rætt var á fundinum út frá dagskrá sem er gefin út fyrir fund.  
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Viðmælendur mínir ræddu mikið um störf sem tengjast kennslunni og 

taka mikinn tíma. Nefndu þeir sérstaklega samskiptavefinn Mentor. Margir 

kennarar skrá á hverjum degi upplýsingar um nemendur, senda og svara 

bréfum. Þeir tóku dæmi af Mentor, eitt af þeim hlutverkum kennara sem 

var ekki til fyrir örfáum árum en tekur mikinn tíma í dag. Viðmælendur mínir 

segja að þetta hafi áhrif á það hve mikilvægt þeir telji að farið sé vel með 

tímann. „Við vildum gjarnan hafa meira af tíma okkar til undirbúnings 

heldur en að sitja fundi sem koma okkur kannski ekki við“ segir kennari á 

yngra stigi sem segir það fyrst og fremst hlutverk sitt að kenna.   

Viðmælendur mínir telja að flestir ef ekki allir kennarar vilji á einhvern 

hátt taka þátt í umræðu og ákvörðun um skólastarf. Ef þeir séu ekki með í 

umræðunni þá valdi það oft óánægju. Inga segist hafa upplifað að þegar 

kennarar fái „tilskipanir að ofan“ skapi það ákveðna spennu. Hún segir að 

kennarar vilji fá að ræða málin, kosti þeirra og galla og taka síðan ákvörðun í 

samráði við stjórnendur. Flestar ákvarðanir sem eru teknar hafa áhrif á starf 

kennara og þeirra hlutverk sé að koma í framkvæmd hinum ýmsu 

ákvörðunum. Þess vegna sé það svo mikilvægt að þeir séu með í 

umræðunni.  

Mikil umræða skapaðist um tölvusamskiptin og þá sérstaklega hvort 

hægt væri að treysta því að upplýsingar kæmust til skila á þann hátt. „Allar 

tilkynningar geta farið í tölvupósti og mér finnst mikilvægt að setja 

ábyrgðina á fólk að sinna því“ segir Dagmar. „Það á að vera okkar ábyrgð að 

vinna úr þeim upplýsingum sem við fáum. Skólastjórar eiga ekki að þurfa að 

hafa áhyggjur af því“. 

4.6 Tími 

Allir kennararnir sem ég ræddi við finnst sá tími sem þeir hafa til samskipta 

og funda mjög mikilvægur og telja æskilegt að hann sé nýttur til skilvirkra 

verkefna. Þeir voru allir sammála því að tíminn sem kennarar hafa til 

samvinnu sé af skornum skammti. Oft er erfitt að ná kennurum saman til 

samvinnu en skipulagður fundartími er sá tími sem allir kennarar eru lausir 

frá kennslu og í raun eini tíminn sem kennarar hafa til skipulagðar 

samvinnu, þ.e. bundin viðvera.  

Ég get alveg sagt að sumir fundir höfða ekki til mín og mér 

finnst ekki gaman að sitja þá. Mér finnst ég hafa meira 

merkilegra að gera en að sitja fundi sem höfða ekki til mín. Mér 

finnst það tímasóun (Sigurborg). 
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Viðmælendur mínir upplifa stundum að það sé verið að halda fundi 

eingöngu vegna þess að það er í skipulaginu. Þeir segjast sitja fund eftir 

fund og það sé lítið sem kemur þeim að gagni. Þetta eru þeir mjög ósáttir 

við og telja litla virðingu borna fyrir tíma þeirra þegar það er gert. 

Stundum finnst mér ákveðin plikt að halda fundi á ákveðnu 

tímabili, stundum er þetta bara fundur til að halda fund og 

stundum er ekkert efni. Maður situr stundum og það er bara 

verið að teygja lopann. Það er ekki alltaf þannig en stundum er 

það þannig (Sigurborg).  

Sesselja tók undir orð Sigurborgar og sagðist oft hafa setið fundi sem 

óþarfi er að halda og hún hugsi stundum „til hvers er maður að sitja þessa 

fundi. „Við eyðum of miklum tíma í að velta vöngum yfir málum í stað þess 

að taka ákvarðanir“. Það finnst henni mikil tímasóun og segir að stundum 

fara tveir til þrír fundir í sama málefnið. 

Viðmælendur mínir eru allir sammála um mikilvægi þess að halda fundi 

eins og áður hefur komið fram. Þar sem bundin viðvera er sá tími sem allir 

kennarar eru lausir frá kennslu og þá ber stjórnendum að fara vel með 

tímann þannig að þeir kennarar sem hafa áhuga og vilja geti hist og rætt sín 

mál. Þeir þurfa að fá tíma til þess, en eins og Inga orðaði það svo vel „Fundir 

verða að nýtast vel tímans vegna“ Hún segist ekki sjá eftir þessum tíma í 

góða fundi nema þann hluta fundarins sem fer í að ræða mál sem skipta 

hana litlu sem engu máli. Viðmælendur mínir eru reyndar allir sammála því 

að of mikill tími skipulagðra funda fari í slík málefni. Þeir nefndu dæmi um 

málefni þar sem þeim finnst illa farið með tímann.  

Stjórnendur eru að búa til hin ýmsu teymi þar sem fólk á að 

ræða málefni er varða skólastarf. Þessir fundir virðast oft missa 

marks vegna þess að kennarar vita ekki með vissu hvað á að 

koma út úr umræðunni. Það var mjög óskýrt hvert hlutvert 

okkar átti að vera og stjórnandi teymisins virtist ekki vera meira 

meðvitaður um það en við (Dagmar). 

Allir kennararnir í hópnum voru sammála um að þennan tíma hefði mátt 

nýta í fagvinnu sem þeir telja sig þurfa mikið á að halda. Þeir telja þó að 

þessi teymisvinna hefði væntanlega átt að gera skólastarfinu gott. Í öðrum 

hópnum var umræða um að hægt væri að skipuleggja fundi á þann hátt að 

fyrst sé fjallað um málefni sem varðar alla kennara og síðan gæti fundurinn 

haldið áfram með þann hóp sem málið varðar. Hinir gætu þá farið og nýtt 
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tímann til annarra verka. Oftar en ekki eru það þá bekkjarkennarar sem sitja 

áfram. Þetta telja þeir að geti gefist vel.  

Viðmælendur mínir tóku það sérstaklega fram að þeim þætti alls ekki 

allir fundir tímasóun. Ólöf sem er list- og verkgreinakennari segir „Auðvitað 

er margt á þessum fundum sem gagnast manni. Það kemur svo sem alltaf 

eitthvað sem maður þarf að fá upplýsingar um. Hún sagði einnig: „Það er 

ekki það að kennarar hafi ekki endilega nægan tíma, það er erfitt að ná 

kennurum saman þar sem þeir kenna á misjöfnum tíma og þess vegna er 

þessi skipulagði tími okkur svo dýrmætur. Ólöf segir „í raun eru þessir fundir 

ekki að taka neinn tíma frá mér, ég vil helst nýta þennan tíma í að hitta mína 

nánustu samstarfsmenn og ræða það faglega. Það er í raun verið að taka frá 

mér annan fundarhóp“. Það er því þeirra mat að það sé hægt að gera þetta 

svo miklu betur og faglegra. Látum orð Sigurborgar vera lokaorð þessa kafla: 

„Það á ekki að vera eyða tíma okkar í að ræða hluti sem við getum ekki haft 

áhrif á“. 

4.7 Samantekt 

Umræður mínar við kennara voru áhugaverðar. Þeir höfðu flestir sterkar 

skoðanir á því hvernig þeir vildu sjá skipulagt samstarf og hvernig þeir vildu 

sjá fundarform með tilliti til þess tíma sem þeir hafa í bundinni viðveru. Þeir 

eru ekki sáttir við það hvernig skólastjórar skipuleggja fundi og þar með 

þann tíma sem kennarar hafa til samstarfs og fundarhalda. Viðmælendur 

mínir vilja flestir vera þátttakendur í ákvarðanatöku en þeir vita að þeir geta 

ekki haft áhrif á öll stjórnunarleg málefni. Þau málefni vilja þeir ekki fá til 

umræðu og ættu stjórnendur að upplýsa kennara um þau á annan hátt en 

með því að nota fundartíma til þess. Þeir beina sjónum sínum að 

stjórnendum sem hafa vald yfir tíma þeirra og kalla eftir því að þeir horfi í 

mikilvægi þess að kennarar eru fagmenn sem þurfa tíma til að sinna mjög 

mörgu öðru en undirbúningi kennslu. Þeir telja að kennarafundir þurfi ekki 

að vera nema tveir á skólaárinu en fjölga eigi tækifærum til samstarfs í 

minni hópum þar sem virkni kennara til samstarfs getur verið meiri. Þeir 

telja að stjórnendur þurfi að hafa meiri formfestu á kennarafundum, það 

fari betur með tímann. Viðmælendur mínir vilja einnig að stjórnendur sýni 

kennurum traust til að sinna faglegum störfum sínum, það þurfi ekki að 

„skella“ á fundi til að halda fólki í húsi. Starfið kalli á að þeir sinni faglegum 

skyldum sínum. Það má segja að rauði þráðurinn í gegnum viðtölin hafi 

verið tíminn. Það skiptir þá miklu máli að fundirnir nýtist þeim vel tímans 

vegna. Viðmælendur mínir kalla eftir því að fundir séu formlegri bæði af 

hálfu stjórnenda og kennara. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og mun ég 

einnig huga að þeirri spurningu sem lögð er til grundvallar rannsóknar 

minnar: Hver er upplifun kennara af fundum? Aðallega var leitast við að 

kanna upplifun viðmælenda minna af fundum skipulögðum af stjórnendum, 

viðhorfi þeirra til þess samstarfs sem felst í slíkum fundum, skipulagi funda, 

þeim tíma sem kennarar hafa til samskipta og þátttöku þeirra í 

ákvarðanatöku um skólastarf. Í umræðukaflanum mun ég skoða þessa 

þætti, tengja þá fræðilega kafla rannsóknarinnar og eigin reynslu af þessum 

vettvangi.  

5.1 Viðhorf til funda 

Kennarafundir eru til þess að ramma inn skólastarfið segja viðmælendur 

mínir sem hafa almennt jákvætt viðhorf til þess að sitja fundi. Þeir telja að 

ekki sé hjá því komist að halda skipulagða fundi til að hafa yfirsýn yfir 

skólastarfið, annars er hver í sínu horni og það er ekki sá farvegur í 

skólastarfinu sem þeir vilja sjá. Þetta á samsvörun við niðurstöður 

rannsóknar sem Guðbjörg Halldórsdóttir (2006) gerði á viðhorfi kennara í 

Reykjavík til samvinnu. Þar eru flestir kennarar sammála um að eðli 

kennarastarfsins og kröfur hafi breyst mjög á síðustu árum þar sem aukin 

áhersla er lögð á faglegar umræður og samvinnu kennara. Þeir kennarar 

virðast hafa mikla trú á gildi samvinnu. Viðmælendur mínir vilja fjölga 

samstarfsfundum, þá sérstaklega fagfundum á kostnað „efnislítilla“ 

kennarafunda sem þeir telja vera of oft á skólaárinu. Þeim finnst 

kennarafundir ekki nýtast þeim sem skyldi vegna þess hvernig þeir eru 

skipulagðir. Lemaire (2009) segir kennara þreytta á fundum sem hafi ekki 

skýr markmið og segir þá of marga. Þrátt fyrir það þá telji kennarar fundina 

mikilvæga. Eins og einn viðmælandi minn sagði þá er þetta öðruvísi vinna en 

sú sem snýr að kennslunni og því er hún ekki í forgangi. Mér finnst mjög 

mikilvægt að kennarar horfi jákvæðum augum til allra funda sem hafa með 

málefni skólans að gera. Aftur á móti finnst mér sú krafa að þeir séu 

skipulagðir á markvissan hátt mjög skiljanleg.    

Stjórnskipulag skóla er almennt með þeim hætti að valdið er lagskipt. 

Forystan er í höndum skólastjóra sem hefur þær skyldur samkvæmt 

grunnskólalögum (2008) að halda fund eins oft og þurfa þykir. Á 

kennarafundi mæta allir kennarar skólans. Í mörgum skólum sem ég þekki 

til í eru þessir fundir einu sinni til tvisvar í mánuði, einn deildarfundur og 

einn árgangafundur. Þeir eru skipulagðir af skólastjórnendum og stýra þeir 
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fundunum yfirleitt sjálfir. Slíkt skipulag samræmist kenningum Hoy og 

Miskel (2008) um miðstýringu og valdið er í höndum skólastjóra. Þeir 

kennarar sem ég ræddi við eru ekki sáttir við slíkt fyrirkomulag og kalla eftir 

því að hafa meira vald yfir tíma sínum. Þeir vilja hafa fundina sjaldnar og 

hópana minni þar sem hver einstaklingur hefur meira vægi og getur látið 

meira til sína taka. Viðmælendur mínir segja að stjórnendur þurfi að treysta 

kennurum til þess að sinna faglegri vinnu í stað þess að halda þeim á 

fundum sem oft er óþarfi að halda. Þörfin hjá þeim til þess samstarfs sé það 

mikil að þeir muni nýta tímann vel.  

Flestir viðmælenda minna telja fundi mikilvæga til samskipta, til að hafa 

yfirsýn og til að taka sameiginlegar ákvarðanir um skólastarfið. Einnig telja 

þeir fundi mikilvæga félagslega þar sem starf kennara er mikið einyrkjastarf. 

Kennsla á sér langa sögu í einangrun. Það hefur haldið starfinu niðri faglega 

og hafa kennarar verið gagnrýndir fyrir að halda í einangrun sína 

(Hargreaves, Moore og Fink, 2003). Þeir viðmælendur mínir sem eru list- og 

verkgreinakennarar töluðu sérstaklega um þörf sína til að hitta kennara sem 

kenna sama fag. Oftar en ekki eru þeir eini kennarinn í sínu fagi í skólanum 

og hafa mikla þörf fyrir að hitta „kollega“. Það getur verið tímafrekt þar sem 

þeir þurfa jafnvel að sækja þá samvinnu út fyrir skólann.   

Kennarar komast ekki hjá því að sitja kennarafundi og það er mikilvægt 

að virkja þekkingu og reynslu kennara. Það þarf sameiginlegan vettvang til 

að koma skoðunum kennara á framfæri. Þegar starfsmenn vinna saman að 

ákveðnu markmiði tryggja þeir betri árangur vinnu sinnar. Það er gert með 

skýrum markmiðum og samhæfingu (Rúnar Sigþórsson og fél., 2005). 

Viðmælendur mínir tala um mikilvægi þess að hittast á fundum. Þar heyra 

þeir hvað aðrir eru að gera, vinna saman  og ræða saman. Þar sem kennarar 

vinna andlega vinnu og fólk í samskipum þá séu vinnufundir þeim mjög 

mikilvægir.  

Goodall (2008) bendir á að margir fundir í skóla séu af vana en ekki af 

nauðsyn. Þar sitji kennarar og hugsi um þau málefni sem þeir hefðu frekar 

viljað eyða tíma sínum í. Hann vill að fundum sé fækkað og byggðir upp á 

annan hátt og bendir stjórnendum á aðrar leiðir. Bloom (2002) segir að það 

sé illa farið með mannauð skólans þegar starfsfólk þarf að sækja slíka fundi. 

Viðmælendur mínir segjast hafa setið kennarafundi sem þeir upplifa að séu 

til þess að halda þeim á staðnum. Þeir upplifa stundum að það sé ákveðin 

„plikt“ að halda fund á ákveðnum tíma.  

Það er umhugsunarvert fyrir stjórnendur að skoða þann hátt sem hafður 

er á varðandi fundi í skólum þeirra. Það er engan veginn gott fyrir 

stjórnendur ef hluti kennara situr fundi og telur sig ekki hafa neitt gagn af 
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þeim. Þá þarf að fara af stað umræða um það hvað veldur. Rogenski (1996) 

segir frá skólastjóra sem breytti formi funda sinna í samráði við kennara 

sína sem höfðu gagnrýnt fundi og töldu sig ekki hafa gagn af þeim með þeim 

hætti sem þeir voru skipulagðir. Þetta hafði mjög góð áhrif og allir fundir 

urðu markvissari öllum til ánægju. Viðmælendur mínir segja marga 

kennarafundi vera of langa, ómarkvissa og ekki eiga erindi nema til hluta 

kennara. Umræður um málefnin séu oft of miklar og tímafrekar. 

Viðmælendur mínir sem kenna á yngra stigi eru mjög sáttir við 

árgangafundina sína og nýta þá til að fara yfir málefni sem þeir vinna saman 

að eins og samræmingu og samþættingu. Þeir gera meira af því að hittast 

og bera saman bækur sínar en aðrir kennarar. Niðurstöður rannsóknar 

Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2008) sýna að slíkir fundir eru aðallega nýttir 

til að miðla verkefnum og hafa samráð um yfirferð í bókum. Þeir snúast ekki 

um nám nemenda eða kennslufræðileg álitamál. Í rannsókn Guðbjargar 

Halldórsdóttur (2006) kemur fram að kennarar á yngri stigum nota mun 

meiri tíma til samvinnu en kennarar á eldri stigum. Af eigin reynslu tel ég að 

það geti verið vegna þess að kennarar sem kenna yngri börnum eru 

almennt að ljúka kennslu á svipuðum tíma þá hittast þeir oft  og ræða 

saman meðan þeir sem kenna fagkennslu eru með ólíkar stundatöflur og er 

það meira mál fyrir þá að finna sameiginlegan tíma. Viðmælendur mínir sem 

eru list- og verkgreinakennarar töluðu um það hve erfitt það er fyrir þá að 

finna tíma til að hittast fyrir utan þann tíma sem er bundin viðvera. Það er 

ein ástæðan fyrir því að þeir vilja nýta betur þann tíma sem er töflusettur. Í 

rannsókn Guðbjargar kom einnig fram að kennarar telja það hlutverk 

skólastjóra að skipuleggja samstarfið sem væntanlega verður þá að vera 

innan þess tímaramma sem hann má töflusetja.   

Þó að viðmælendur mínir telji kennarafundi nauðsynlega til að halda 

utan um skólastarfið er  margt sem þeir hafa upplifað í sambandi við þessa 

fundi sem mótar skoðun þeirra og þeir gagnrýna. Ég tel að sá tími sem 

kennarar hafa til samstarfs hafi einnig áhrif á skoðun þeirra og upplifun af 

fundum. Ofarlega á baugi er sú skoðun að ekki eigi að eyða tíma kennara í 

umræðu um málefni sem þeir geti ekki haft áhrif á og nefndu þeir sem 

dæmi fjármálin. Hoy og Miskel (2008) segja að kennarar vilji ekki að þeim sé 

blandað í allar umræður. Málefnin sem þeir eiga að fjalla um þurfa  að vera 

innan þess svið sem þeir kalla viðurkenningasvið ákvarðana en það ræðst af 

persónulegum hagsmunum starfsmanna og sérþekkingu þeirra. Þar kemur 

til kasta stjórnenda að vega og meta hvenær og hvort kennarar eigi að fá 

málefni til umræðu. Þótt hópákvarðanir geti gefið góða raun þá þola 

kennarar mjög illa miklar umræður um hlutina vegna þess hve mikill tími fer 

í þær. Um það kvörtuðu viðmælendur mínir alveg sérstaklega. Einn úr 
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hópnum benti á þá leið fyrir stjórnendur að gera könnun á innra netinu til 

að fá álit kennara á ákveðnum málefnum. Þannig fengju þeir skoðun allra á 

einfaldan og fljótlegan hátt í stað þess að fá það álit fram á fundum þar sem 

aðeins fáir tjá sig og oft sama fólkið. Þeir eru ekki ósáttir við þá sem tala á 

fundum en þar sem þeir eru frekar fáir þá fái stjórnendur ekki rétta mynd af 

málinu. Oft eru þetta einstaklingsskoðanir og ef enginn mælir á móti fær 

stjórnandinn ekki rétta sýn á stöðu mála. Þróuð hafa verið forrit til að 

leiðbeina hópum um ákvarðanatöku (Al-Harbi, 2001). Bæði til þess að koma 

í veg fyrir mikla umræðu sem skilar sér illa og vegna þess að margir eiga 

erfitt með að tjá sig í fjölmenni. Sumir viðmælenda minna segjast eiga mjög 

erfitt með að tala á stóru kennarafundunum þó þeir séu reyndir kennarar. 

Það sé bara ekki öllum gefið og þess vegna vilja þeir smærri einingar og að 

tölvusamskiptin komi að einhverju leyti í stað stóru kennarafundanna sem 

oftar en ekki eru upplýsingafundir.  

Flestir viðmælendur mínir telja að deilda- og fagfundir henti þeim hvað 

best og á þeim telja þeir tímann nýtast hvað best. Þeir telja vöntun á 

fagfundum þar sem kennarar eru í sérhæfðari hópum. Í rannsókn sem gerð 

var af Woods 1997 (Galton og MacBeath, 2008) segir að kennarar fagni 

samvinnu þegar um er að ræða skipulag náms. Aftur á móti vilja þeir ekki 

mikla umræðu um málefnin og minnkar þá áhugi þeirra til samstarfs. Þetta 

kom einnig fram hjá viðmælendum mínum sem segja að þeim líki ekki þessi 

mikla umræða um hin ýmsu málefni. Þetta viðhorf hef ég orðið vör við í 

gegnum árin þegar umræða fer af stað þá ókyrrast margir og vilja drífa 

fundinn áfram. Sérstaklega ef umræðuefnið á ekki beint erindi til 

viðkomandi. Eins og einn viðmælenda minna sagði „þá verður stundum 

bara að hafa það en það fer mikill tími til spillis þegar fundir eru skipulagðir 

þannig“ og aðrir viðmælendur mínir voru sammála um að það væri ekki gott 

fyrir faglegt starf skóla. 

Lögð var áhersla á að velja kennara með tilliti til þess að þeir væru ekki 

allir umsjónarkennarar þar sem ég vildi skoða hvort þeir hefðu aðra skoðun 

á fundum en list- og verkgreinakennarar og jafnvel meiri þörf fyrir þá þar 

sem þeir eru í meiri samskiptum við heimilin. Það er þó ekki raunin. List- og 

verkgreinakennarar sem almennt eru einyrkjar í sinni kennslu og kenna 

gjarnan á öllum stigum telja sig hafa mikla þörf fyrir fundi þar sem þeir hitta 

samstarfsmenn sína og geta rætt þau málefni sem koma upp í önnum 

dagsins. Á þann hátt telja þeir sig fá meiri yfirsýn yfir menn og málefni. Þessi 

umræða átti sérstaklega við deildafundina sem allir viðmælendur mínir telja 

mikilvæga. 
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5.2 Viðhorf til samvinnu 

Fundir eru vettvangur til að halda stofnun saman segir Bloom (2002) og sá 

vettvangur sem skapar tengslin á milli samstarfsmanna. Samskipti nota 

einstaklingar þegar þeir miðla reynslu og skiptast á skoðunum ( Lowrie og 

Higgs, 2010). Kostir samvinnu eru að víðsýni eykst og stuðningur af 

samstarfinu leiðir til betri árangurs í starfi (Guðbjörg Halldórsdóttir, 2006). 

Viðmælendum mínum finnst mikilvægt að geta átt samstarf við 

samstarfsfólk sitt þá sérstaklega það fólk sem kennir sama árgangi eða sama 

fag.  Á þeim fundum geta þeir átt samskipti og miðlað sín á milli. Þeir vilja 

eiga samstarfsfundi vegna nemenda sinna og stundum finnst þeim gott að 

fá tækifæri til að hittast og spjalla um málefnin sem eru efst á baugi það 

skiptið.  

Anna Kristín Sigurðardóttir (2008) segir að það þurfi að leita leiða til að 

fjölga tækifærum fyrir kennara til að læra hver af öðrum. Hvernig kennarar 

læra hver af öðrum er mikilvægt fyrir framþróun skóla (Harris, 2003). Í 

umræðu um skólastarf í dag þá tel ég að flestir aðhyllist það að samvinna sé 

af hinu góða fyrir skólastarfið. Umræðan um fagleg störf, faglegan 

undirbúning er samtvinnuð umræðunni um samvinnu þ.e. að læra hvert af 

öðru. Fyrir tveimur áratugum varð sú breyting á að kennarar yfirgáfu 

einyrkjastaf sitt yfir í það hlutverk að vinna í samvinnu við aðra kennara 

(Trausti Þorsteinsson, 2003; Hargreaves, Moore og Fink, 2003). Miklar 

breytingar hafa orðið á störfum kennara og krafa um samvinnu hefur aukist 

en tíminn sem kennarinn hefur til þátttöku ekki að sama skapi.   

Viðmælendur mínir aðhyllast mjög samvinnu og telja það ekki gott að 

þurfa að vinna án þess að hafa tök á því að eiga bein samskipti við 

samstarfsfólk sitt. Þeir líta á kennarafundi sem hluta af samvinnu en eru 

ósáttir við að eyða bundnu viðveru sinni í illa skipulagða samvinnu. 

Viðmælendur mínir eru ekki sáttir við hvernig framkoma sumra kennara er á 

þessum fundum. Mikið virðingarleysi gagnvart stjórnendum og öðrum sem 

sitja fundina og á það samsvörun við það sem kom fram í rannsókn 

Guðbjargar Halldórsdóttur (2006) að kennarar telja skort á samstarfshæfni 

hluta af galla á samvinnu. Ég og viðmælendur mínir ræddum um það hvort 

það ætti að kenna fólki að sitja þessa fundi og gera þeim grein fyrir því hve 

mikilvægt það sé að geta unnið saman og að vera þátttakandi í 

sameiginlegri stefnumótun skóla en til þess þarf fólk að hittast og ræða 

saman. Þeir töldu það gæti verið til mikilla bóta þar sem góður fundur færi 

ekki eingöngu eftir málefni fundarins heldur einnig eftir því hvernig 

samskiptaformið er.  
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Viðmælendur mínir ræddu um það að samvinna geti verið á margan 

hátt. Þeir telja tölvusamskipti góða viðbót við önnur samskipti sem þeir eiga 

nú þegar. Þeir segja tölvusamskipti einfalda margt og segjast nýta sér þau í 

auknum mæli. Tölvusamskipti er samskiptamáti sem margir kunna vel við 

bæði vegna þess að margir eigi erfitt með að standa upp á fundum og  tala 

og að þau spara tíma. Þeir hafa ekki áhyggjur af því að tölvurnar einangri þá 

heldur telja að tölvusamskipti ýti undir frekari samskipti. Powell (2010) 

bendir á að ekki sé hægt að taka stórar ákvarðanir án þess að hafa kennara 

með í ráðum og til þess þurfi fundi. Aftur á móti geta tölvusamskiptin styrkt 

samskipti innan stofnunar. Netvæðingin hefur breytt því hvernig fólk á 

samskipti og taka þarf mið af kröfu fólks um að geta átt slík samskipti ásamt 

öðrum tiltækum samskiptaleiðum (Lowrie og Higgs, 2010). 

Samkvæmt kjarasamningum grunnskólakennara þá er verkstjórnarþáttur 

skólastjóra 9,14 klukkustundir á viku en af þeim tíma má skólastjóri aðeins 

töflusetja 4,14 klukkustundir á viku vegna viðtalstíma og kennarafunda. Í 

stað kennarafundanna geta komið önnur fagleg verkefni. Í skólum er þessi 

tími almennt nefndur „bundin viðvera“. Innan þess tíma eiga að rúmast 

kennarafundir, deildafundir, árgangafundir og annað samstarf kennara. Í 

bundinni viðveru eru allir kennarar lausir frá kennslu. Viðmælendur mínir 

líta á þennan tíma sem samstarfstíma þar sem þetta er eini tíminn sem 

hægt er að ná fólki saman. Viðmælendur mínir sögðu að aðra daga væru 

kennarar að kenna á mjög misjöfnum tímum og þó þeir vildu hittast fyrir 

utan þennan skilgreinda fundartíma/samstarfstíma þá gengi það illa upp. 

Það er athyglisvert að skoða þetta í samhengi við rannsókn Guðbjargar 

Halldórsdóttur (2006) þar sem hún skoðaði viðhorf kennara til samvinnu. Í 

þeirri rannsókn kom fram að kennarar telja tímann helstu hindrunina fyrir 

samvinnu og að finna tíma til samvinnu. Guðbjörg (2006) spurði 

viðmælendur sína hvort þeir teldu að kennarastarfið eigi ekki að vera 

einstaklingsvinna heldur samvinnuverkefni og í ljós kom að 87% kennara 

eru því mjög eða frekar sammála og telja þeir að þá samvinnu beri að auka. 

Samt sem áður vilja þeir ekki auka þann tíma sem þeir hafa til samstarfs. 

Það finnst mér mjög umhugsunarvert fyrir kennara. Í rannsókn sem Travers 

og Cooper (2006) gerðu kemur fram að kennarar eru sáttir við þann hluta 

starfs síns er lýtur að frelsi til að velja eigin leiðir í starfi sínu. 

Umræðan hjá mér og viðmælendum mínum gekk út á að nýta þann tíma 

betur sem þeir hafa nú þegar til samstarfs. Engar umræður voru um gildandi 

kjarasamninga né hvort breyta ætti þeim tíma sem kennarar hafa nú í 

bundna viðveru. Viðmælendur mínir geta ekki hugsað sér að þeir séu hver í 

sínu horni og vilja sjá miklu meiri samvinnu. Viðmælendur mínir gera kröfu 

til þess að stjórnendur skipuleggi tímann betur svo þeir geti nýtt hluta af 
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honum til faglegri þátta frekar en að sitja misgagnlega kennarafundi. Í 

umræðu meðal kennara heyri ég að þeir eru almennt ekki tilbúnir til þess að 

láta frá sér þann sveigjanleika sem þeir hafa í starfi sínu í dag. 

Flestir kennarar eru sammála um að kennarastarfið hafi breyst mjög á 

síðustu árum. Aukin áhersla hefur verið lögð á faglegar umræður kennara 

og samskipti heimilis og skóla hafa aukist mjög. Í dag telst það eðlileg 

stjórnun að kennarar taki þátt í stjórnunarlegri umræðu. Allt kallar þetta á 

tíma og ég tel ákaflega erfitt að 4,14 klukkustundir á viku geti rúmað þær 

skyldur sem kennarar og stjórnendur þurfa að uppfylla. Ljóst er að 

tímaskortur til undirbúnings og samstarfs háir kennurum og stjórnendum 

töluvert. Í rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2008) kemur fram að 

þrátt fyrir margar vísbendingar um gagnsemi samstarfs kennara þá eru 

margar hindranir og áhugi kennara jafnvel ekki mikill. 

Ég spurði viðmælendur mína hvaða samskipti við samstarfsfólk þeim 

þættu mikilvægust og svörin voru flest á þá vegu að þeir vildu samskipti við 

þá sem tengjast þeim mest í faginu. Svör viðmælenda minna eiga 

samsvörun í niðurstöður rannsóknar Guðbjargar Halldórsdóttur (2006) um 

hvernig samvinnu kennarar vilja sjá. Í rannsókn hennar kemur fram að 

kennarar vilja minnka þann tíma sem þeir hafa unnið í breytinga og 

þróunarstörf. Það er væntanlega sá tími sem kennarafundir falla undir og 

stjórnendur skipuleggja og stýra. Þeir vilja aukinn tíma í undirbúning 

kennslu, skipulagsvinnu með kennurum sem kenna á sama stigi og 

teymisvinnu þar sem tveir eða fleiri kennarar kenna sama fag eða árgangi. 

Allt er þetta tími sem snýr að kennslu viðkomandi og finnst mér niðurstöður 

þessa tveggja rannsókna vera vísbending í þá áttina að skipulagsmál skóla er 

ekki eins ofarlega á baugi og fagleg vinna. Þeir vilja vera þátttakendur en 

ekki eyða miklum tíma í þau.  

Faglega sterk stofnun viðar að sér þekkingu og færni og eykur um leið 

sameiginlega þekkingu og vilja til þróunar skólastarfs (Hargreaves, 2003). 

Teymisvinna hefur aukist mjög í skólum vegna þess að stjórnendur og 

kennarar hafa séð að hún hefur mikla kosti fram yfir einstaklingsvinnu. Bush 

og Middlewood (2005) segja þetta sé reyndar skoðun frekar en að margar 

rannsóknir liggi þar að baki. Viðmælendur mínir sögðu frá reynslu sinni af 

teymisvinnu og virtist hún ekki vera nægilega vel skipulögð af hálfu 

stjórnenda. Kennarar vissu ekki hvert markmiðið var með vinnunni og sögðu 

hana því tímasóun. Þeir telja þó að þessi vinna hefði átt að vera 

skólastarfinu til bóta en telja hana hafa misst marks vegna skipulagsins. 

Kennurum verður að vera ljóst hvert sé markmiðið með samvinnunni 
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annars telja þeir að  hún sé sóun á tíma sem þeir segja að sé af svo skornum 

skammti að stjórnendur verði að nýta hann vel.  

5.3 Tími til samstarfs og samskipta 

Travers og Cooper (2006) segja að það sé skortur á samskiptum innan 

skóla m.a. vegna þess að kennarar fái of fá tækifæri til faglegra samskipta, 

það sé einfaldlega of mikið að gera í annars konar málum. Rúnar Sigþórsson 

o.fl. (2005) segja að starfshættir í íslenskum grunnskólum hafi einkennst af 

lítilli samvinnu. Má vera að það sé tilkomið vegna fárra tækifæra sem 

kennarar fái til þess. Rúnar Sigþórsson o.fl. (2005) komust að því í samstarfi  

sínum við skóla og kennara að þeir eyða litlum tíma til faglegrar umræðu. 

Mesti hluti tímans fari í umræður um skipulag, stjórnun skóla, 

stefnumörkun og samskipti starfsmanna. Viðmælendur mínir segja að þeir 

fái ekki nægileg tækifæri til þeirrar samvinnu sem þeir telja mikilvægasta 

þ.e. til faglegra starfa. Sá tími sem er töflusettur til samstarfs er mikið 

notaður til fundarhalda sem innihalda skipulagsumræður og tilkynningar að 

þeirra sögn. Á þeim fundum telja þeir sig ekki fá það samstarf sem henti 

þeim best. Þeir segja að kennarafundir fari mikið í að hlusta og það sé ekki 

góður vettvangur til að skiptast á skoðunum um fagleg verkefni. Það er 

umhugsunarvert fyrir stjórnendur sem eiga að veita skóla sínum faglega 

forystu ef þeir fundir sem þeir stýra fari mestmegnis í upplýsingagjöf. Hver 

stýrir þá hinni faglegu umræðu og hvenær?  

Í skólum er skipulag með þeim hætti að ákveðinn tími er ætlaður til 

samstarfs og þá er enginn kennari í skólanum bundinn í kennslu. Á öðrum 

tímum segja kennarar að það sé erfitt að finna sameiginlegan tíma til 

samstarfs. Það er fyrst og fremst ástæðan fyrir því að viðmælendum mínum 

finnst það svo mikilvægt að fara vel með skipulagðan samstarfstíma.  

Tilgangslitlir fundir hafa af kennurum bæði tíma og annan samstarfshóp. 

Þeir telja að mörg málefni geti komið til þeirra með öðrum og miklu 

fljótvirkari leiðum. Lowrie og Higgs (2010) segja að taka þurfi mið af þessum 

nýja samskiptamáta sem tölvusamskiptin eru og þau þurfa ekki að taka 

mikinn tíma og kennarar geta þá sinnt þeim þegar það hentar þeim að 

deginum. Kennarar sem ég ræddi við hafa tileinkað sér þennan 

samskiptamáta í ríkum mæli í foreldrasamstarfi og vilja auka það í samstarfi 

innanhúss. 

Að bæta við fagþekkingu sína tekur tíma. Kennarar mega ekki vera svo 

uppteknir í önnum dagsins að þeir hafi ekki þann tíma. Út á það gengur 

lærdómssamfélag (Hargreaves, Moore og Fink, 2003). Þar segir að 

skólayfirvöld megi ekki standa í vegi fyrir möguleika kennara að þróast í 
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starfi. Góðir kennarar verða að vera góðir nemendur. Ingvar Sigurgeirsson 

(2003) segir að til þess að skólaþróun geti átt sér stað verði að skapa 

kennurum verulegan tíma sem þeir eiga síðan að nýta í undirbúning, 

ígrundun og samráð. Fullan (2007) segir að kennarar sem hópur hafi ekki 

mikinn tíma til að innleiða breytingar. Af þeim kennurum sem ég ræddi við 

sögðust þeir sem kenna á yngra- og miðstigi ekki hafa nægilegan tíma til 

undirbúnings vegna anna við annað skipulag og vildu fækka fundum til þess 

að geta nýtt þann tíma. Viðmælendur mínir ræddu mikið tíma sem fer í hin 

ýmsu verkefni sem tengjast starfinu s.s. skráningar í Mentor en umræðan 

fór ekki inn á það hvort auka ætti bundna viðveru kennara. Bent skal á að 

verkstjórnartími skólastjóra er ekki hluti af þeim tíma sem kennarar hafa til 

undirbúnings kennslu.  

Þegar ég ber gögnin mín saman við það fræðilega efni sem ég hef lesið í 

sambandi við rannsóknina mína eru mörg tengsl. Efnið sem ég las vegna 

vinnu við rannsókn mína var frá Íslandi, Bretlandi, Kanada, Bandaríkjunum 

og Ástralíu. Skólasamfélög í hinum vestræna heimi virðast glíma við svipuð 

málefni í sínum skólum og við gerum á Íslandi. Kennarar þurfa tíma til að 

skipuleggja kennslu sína og krafan um endurmenntun, þróunarstarf og 

þátttöku í ákvarðanatöku er tímafrek. Ytra áreiti á kennara er mikið og þeir 

glíma við að finna tíma til að sinna öllum þeim málefnum sem skólastarf í 

lýðræðislegu samfélagi gerir kröfur um. Meðan kjarasamningar njörva tíma 

kennara niður eins og nú er verða stjórnendur að huga betur að skipulagi 

funda en gert er. Tíminn fer að stórum hluta í stjórnunarleg málefni og eru 

kennarar ekki sáttir við fundi þegar þeir hafa ekki tíma til að sinna því sem 

þeir telja nær skilningi sínum á starfinu. Það hefur ekki jákvæð áhrif á 

upplifun þeirra af fundum. 

Í viðræðum mínum við marga kennara hef ég orðið þess áskynja að þeir 

séu ekki tilbúnir til að fórna þeim sveigjanleika sem er í kennarastarfinu. 

Þeir segja að launin þurfi að hækka verulega til þess að þeir séu tilbúnir í 

aukna viðveru. Þann möguleika sjá kennarar ekki gerast á næstu árum 

vegna þess ástands sem er í efnahagsmálum margra sveitarfélaga. Ég tel að 

stjórnendur verði að horfa í þann raunveruleika sem við okkur blasir og 

huga vel að kennurum þannig að þeir hafi tíma til að sinna faglegum 

málefnum sem eru svo mikilvæg skólastarfinu. Þeir þurfa að finna það 

jafnvægi í tíma sem hentar kennurum til að taka þátt í stjórnunarlegum 

umræðum og þróast í starfi. 
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5.4 Skipulag funda 

Þegar fundur er vel skipulagður og vel stjórnað getur hann verið ein besta 

aðferð stjórnenda að leiða fólk saman að settum markmiðum og leysa úr 

læðingi sköpunargleði. Ef hann er ekki vel skipulagður veldur hann 

vonbrigðum á margan hátt hjá fólki (Bloom, 2002). Það sem viðmælendur 

mínir höfðu mest út á fundi á setja var skipulag þeirra. Má þar fyrst nefna 

að efni fundanna á ekki alltaf erindi til allra þeirra sem þá sitja. Fundarstjórn 

þarf að vera formlegri og jafnvel sérstakur fundarstjóri sem þeir töldu að 

yrði til bóta. Viðmælendur mínir tala um að allt of oft eigi efni á fundum 

ekki erindi til þeirra og þeir vilja að stjórnendur skipuleggi fundi sína út frá 

þeim sem eru boðaðir á fundinn. Bubb og Earley (2004) segja það mjög 

mikilvægt að tilgangur hvers fundar sé skilgreindur og að þeir sem boðaðir 

eru á fundinn viti hvers vegna þeir eru boðaðir.  

Gagnrýni viðmælenda minna snýr ekki eingöngu að skipulagi stjórnenda, 

þeir líta sér nær og tala um að kennarahópurinn sé ekki til fyrirmyndar á 

fundum. Þeir segja of mikið um truflun á fundum eins og spjall milli 

sessunauta og að GSM sími kennara hringi á miðjum fundum Allt veldur 

þetta truflun og pirringi hjá þeim sem vilja nýta þessa fundi til hins ýtrasta. 

Ekki er ólíklegt að áhugaleysi hafi eitthvað að segja eins og fram hefur 

komið. Einnig benti einn viðmælandi minn á að fundirnir séu alltaf í lok dags 

þegar fólk er orðið þreytt eftir kennslu dagsins. Það getur haft áhrif á áhuga 

fólks. Slök fundarstjórn, það að efni fundanna á ekki erindi til allra gæti 

einnig haft eitthvað um það að segja. Það að síminn hringi hjá kennurum 

segir okkur að þeir líta ekki á þessa fundi sem mikilvæga þar sem þeir eru 

tilbúnir að láta einkaerindi sín trufla fundina. Þetta viðhorf þeirra 

samræmist því sem fram kemur í rannsókn Guðbjargar Halldórsdóttur 

(2006) að kennarar telja skort á samstarfshæfni einn aðalgalla samvinnu. 

Í þeim skólum sem ég heimsótti er alltaf komin dagskrá fyrir fundi en 

samt sem áður eiga málefni funda ekki alltaf erindi til allra kennara og 

málefnin eiga það til að fara um „víðan völl“ eins og einn viðmælenda minn 

orðaði það. Sá tími sem fer í þau málefni sem eiga ekki erindi til þeirra sem 

eru samt boðaðir á fundinn telja að það sé verið að fara mjög illa með tíma 

þeirra. Með þessum hætti sé verið að hafa af kennurum dýrmætan tíma 

sem gæti nýst þeim til faglegri verkefna og af þeim sé einnig hafður sá 

möguleiki að hitta helstu samstarfsmenn. Þetta veldur þeim miklum 

vonbrigðum. Fram kemur í bók Travers og Cooper (2006) um álag kennara 

að séu fundir ekki vel skipulagir geti það haft mikil áhrif á streitu kennara. 

Þar kemur einnig fram að það sé mikil samsvörum milli streitu kennara og 

stjórnunar skóla. Skipulag funda hlýtur að hafa mikið um það segja. Það hef 
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ég séð á mörgum fundum sem ég hef setið. Þegar málefnin fara í þann 

farveg að nokkrir kennarar skiptast á skoðunum en meirihlutinn lætur það 

afskiptalaust er varla til þess að ýta undir ánægju kennara með slíkt 

samskiptaform. Það er því umhugsunarvert fyrir stjórnendur hvernig á að 

skipuleggja þennan litla tíma sem skólinn hefur til samstarfs.  

Margir viðmælenda minna telja æskilegt að skólastjórar velji sér aðra til 

að stýra fundum. Með þeim hætti verði fundirnir markvissari og kennarar 

virði betur fundarsköp. Bloom (2002) segir mikilvægt að þjálfa fundarsköp 

bæði hjá skólastjórnendum og kennurum. Það hafi mikið um það að segja 

að fundirnir séu þeim gagnlegir sem sitja þá. 

Mikilvægt er að horfa á fjöldann í hópnum þegar fundur er skipulagður. 

Ef hópurinn er of stór er erfitt fyrir einstaklinginn að koma með 

innihaldsríkar ábendingar eða athugasemdir og líklegt er að fundurinn sé 

yfirtekinn af þeim sem stýrir honum eða einhverjum fáum. Einnig þarf að 

passa að hóparnir séu ekki of litir þá vantar þessa breiðu sýn á hlutina sem 

fjöldinn getur gefið (Bush og Middlewood, 2005). 

Kennarar í þeim hópum sem ég ræddi við kenna í stórum skólum og 

kennarafundir þar af leiðandi fjölmennir. Mörgum viðmælenda minna finnst 

það erfitt og sumir segjast ekki hafa kjarkinn til að standa upp og segja 

skoðun sína. Á slíkum fundum eru það almennt fáir sem tala og mjög oft 

þeir sömu. Þeir fundir eru almennt skipulagðir til að koma á framfæri 

upplýsingum og til að fólk hafi yfirsýn yfir hvað er að gerast í skólanum. Þeir 

segjast ekki ræða mikið um fagleg málefni á kennarafundum. Þeim finnst 

öllum fámennari fundir eins og deildarfundir og fagfundir miklu aðgengilegri 

og áhugaverðari fundir m.a. vegna þess að á þeim fundum eru kennarar 

virkari og því telja þeir sig fá víðari sýn á þau málefni sem um er fjallað.  

Forysta og stjórnun eru aðgreindir þættir en báðir jafn mikilvægir. 

Skilvirkir stjórnendur leggja áherslu á að hvetja, örva og byggja upp í stað 

þess að horfa í hefðirnar (Bush og Middlewood, 2005). Hefðin í mörgum 

grunnskólum er að halda fundi til skipulags og upplýsinga með reglulegu 

millibili í stað þess að horfa á nauðsyn þeirra. Fagmennskunni er veitt 

forysta þegar fundir eru skipulagðir með það að markmiði. 

5.5 Viðhorf til þátttöku í ákvarðanatöku 

Sergiovanni (2006) segir að flestir kennarar vilji ábyrgð. Í skilvirkum skólum 

gera stjórnendur kennurum sínum kleift að taka þátt í skipulagsmálum 

skólans. Kennarar verða að sýna frumkvæði og viðurkenna að þeir beri 

ábyrgð. Í slíkum skólum virkja stjórnendur kennara til þátttöku í 

ákvarðanatöku og nota stjórnskipulega fagþekkingu til að leysa vandamál í 
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samvinnuhópum. Fullan (2007) segir að kennarar hafi áhuga og vilja til að 

innleiða hinar ýmsu breytingar en rannsóknir sýni að í mjög mörgum 

tilfellum fái þeir ekki þann stuðning sem þarf til þess. Þrátt fyrir áhuga hafi 

margir kennarar ekki nægilegar upplýsingar, tíma né orku. Þeir kennarar 

sem ég ræddi við tala um mikilvægi þess að vera þátttakendur í 

ákvarðanatöku en gefa sér ekki tíma til þess þar sem þeim finnst tíminn ekki 

nægur í forgangsverkefnin. Þeir tala jafnframt um að ef þeir séu ekki hafðir 

með í ákvarðanatöku skapist oft óánægja meðal þeirra. Powell (2010) segir 

að ekki sé hægt að taka stórar ákvarðanir án kennara og til þess þurfi fundi 

til að ræða hlutina frá mörgum sjónarhornum. Það er mjög mikilvægt að 

kennarar sjái mikilvægi þess að vera þátttakendur og að stjórnendur skapi 

grundvöllinn. 

Í rannsókn sem Guðbjörg Halldórsdóttir (2006) gerði á viðhorfi kennara í 

Reykjavík til samstarfs kemur fram að þrátt fyrir að kennarar telji samvinnu 

stuðla að auknu valdi við ákvarðanatöku þá eru skiptar skoðanir hjá þeim 

hvort sú samvinna eigi að vera hluti af starfsskyldu hvers og eins eða val 

þeirra sem hafa áhuga. Börkur Hansen og félagar (2008) komust að því í 

rannsókn sem þeir gerðu að stjórnendum finnst mikilvægt að virkja kennara 

til þátttöku en aftur á móti séu kennarar oft tregir til. Flestir viðmælenda 

minna sjá mikilvægi þess að fá að vera þátttakendur í ákvarðanatöku. Það 

að geta haft áhrif gefur þeim tilfinninguna um góðan skólabrag.  

Þeir kennarar sem ég ræddi við telja að flestir kennarar vilji vera með í 

því að móta skólastarf með stjórnendum. Þeim finnst gott þegar 

stjórnendur leita til þeirra, þá upplifa þeir að skoðanir þeirra hafi áhrif. 

Viðmælendur mínir segja að kennarar séu jákvæðari gagnvart breytingum 

bæði stórum og smáum fái þeir að hafa áhrif þar á. Sergiovanni (2006) segir 

að skilvirkir skólar/stjórnendur virki hópinn sinn til ákvarðanatöku. Í skólum 

eru einstaklingar sem hafa ýmsar skoðanir á því hvernig framkvæma eigi 

hluti. Hoy og Miskel (2008) segja að hafi starfsmenn möguleika á að taka 

þátt í ákvörðunum hafi það jákvæð áhrif á viðhorf fólks til málefna 

stofnunar.  

Viðmælendur mínir töluðu um að þeir vilji ekki bara vera þiggjendur eða 

strengjabrúður. Þeim finnst mikilvægt að kennarar taki þátt í ákvarðanatöku  

Það sé mikilvægt að kennarar séu sáttir við þær og hafi haft eitthvað um 

þær að segja. Sé það ekki gert sé óánægja fljót að gera vart við sig.  

Enginn stýrir stofnun án þess að hafa til þess stuðningsmenn. Mikill 

áhugi og umræða er um valddreifingu innan skóla og hvernig sé hægt að 

framkvæma hana. Rannsóknir hafa sýnt að margir geta borið ábyrgð ekki 

bara skólastjóri og aðstoðarskólastjóri. Birtingarmynd þeirrar 
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leiðsagnar/forystu sem verður til í stofnun snýst um þátttöku stjórnenda og 

samstarfsmanna og þeirra aðstæðna sem eru í stofnuninni. Bubb og Earley 

(2004) segja að hæfur stjórnandi virki starfsmenn sína til þátttöku í lausn 

vandamála og fái þá til þátttöku í markmiðsetningu skólans.  

Travers og Cooper (2006) segja að margir kennarar séu óánægðir með að 

fá ekki næg tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum um skólastarf en 

stjórnendur segja að þeir hafi í raun ekki mikinn áhuga á því. Þeir séu 

fagmenn í starfi sínu en hafi lítinn áhuga á stjórnunarlegum málefnum. 

Viðmælendur mínir tala um að þeim líki ekki miklar umræður um hlutina en 

það þarf ekki að þýða að þeir hafi ekki áhuga. Ytri aðstæður geta mótað 

skoðun þeirra. 

Stjórnskipulag skóla getur verið með ýmsum hætti en skipulagið mótar 

formleg samskipti að miklu leyti. Í skólum er ákveðin lagskipting valds þar 

sem skólastjórinn sem forstöðumaður veitir starfinu faglega forystu. 

Kennarinn gegnir ákveðu hlutverki sem fagmaður sem sér um sína kennslu, 

hefur ákveðnar skyldur við skjólstæðinga sína, gagnvart fagi sínu og stofnun. 

Starfshættir grunnskóla einkenndust lengi af því að samvinna var lítil og 

sama má segja um samábyrgð (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). Skólastjórnun 

dagsins í dag kallar á að skólasamfélagið sé þátttakandi í ákvarðanatöku. 

Það er mál manna í dag að farsælt skólastarf reiði sig á samábyrgð allra 

starfsmanna í stað fárra (Harris, 2003).  

Viðmælendur mínir eru ekki sáttir við að stjórnendur komi með málefni 

til þeirra til umræðu þegar búið er að taka ákvarðanir. Þeir telja það frekar 

skaða málstaðinn. Það að taka þátt í að móta skólastarf með skólastjórn er 

viðmælendum mínum mikilvægt. Þeir eru líka meðvitaðir um að þeir geti 

ekki haft áhrif á alla hluti. Sum málefni eru þannig að það sé ekki þeirra að 

taka þátt í ákvarðanatöku, þá sérstaklega hvað varðar fjármál. Þeim finnst 

eðlilegt að stjórnendur taki þær ákvarðanir. Sum málefni eru þess eðlis að 

stjórnendur þurfi að taka ákvarðanir einir eða jafnvel með sínum 

yfirmönnum. Aftur á móti skiptir það viðmælendur mína miklu máli að þeir 

upplifi að það sé hlustað á þá og það sé tekið mark á skoðunum þeirra.  

Einn viðmælenda minna sagðist hafa lítinn áhuga á þátttöku í 

ákvarðanatöku sérstaklega vegna þess hve tímafrekt það væri. Hún sagði að 

það hentaði sér ágætlega að vinna undir stjórn annarra og hafði valið sér 

það hlutskipti að vera ekki skólastjórnandi. Ákveðið ósamræmi er í 

ummælum  viðmælenda minna. Flestir leggja ríka áherslu á að vera 

þátttakendur í ákvarðanatöku og segja að séu þeir ekki með í ráðum þá 

skapist oft óánægja meðal kennara. Þeir vilja helst nota sameiginlegan tíma 

sinn í verkefni tengdri kennslu sinni en ekki eyða miklum tíma í umræður 
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um skipulagsmál. Hvort þetta er áhugaleysi eða afleiðing þess að kennarar 

hafa of lítinn skipulagðan tíma til fundarhalda og annarrar samvinnu væri 

áhugavert að skoða. Ég tel það skipta miklu máli að hafa kennara með í 

umræðu um málefni skólans. 

5.6 Hlutverk stjórnenda   

Sagt er að skilvirkir stjórnendur geti byggt upp skólabrag sem leiðir af sér 

jákvæð samskipti. Það styður þá skoðum að skilvirkir stjórnendur eru þeir 

sem byggja upp möguleikann á framþróun í gegnum samvinnu og 

fagþekkingu innan skólans og utanaðkomandi þekkingu inn í skólann. 

Skilvirkir stjórnendur hafa sýn fyrir skólann sinn en sú sýn nær ekki fram að 

ganga nema að kennarar vinni með sem samvinnuheild. Þeir hafa það að 

markmiði að hvetja kennara til samvinnu að skilgreindu markmiði (Harris, 

2003). 

Skipulag funda hvílir alfarið á stjórnendum. Þeir hafa þá lagalegu skyldu 

að halda fundi svo oft sem þurfa þykir á starfstíma skólans (Lög um 

grunnskóla nr.91/2008). Í þeim skólum sem viðmælendur mínir kenna þurfa 

þeir að mæta á einn kennarafund í mánuði, deildafundi, árgangafund, 

starfsmannfund og svo sitja þeir í hinum ýmsu teymum sem þeir þurfa að 

hitta reglulega. Þetta eru nokkuð margir fundir sem kennarar þurfa að sitja 

og ljóst að stjórnendur þurfa að huga vel að skipulagningu.   

Þar sem tími kennara fer mikið í hina ýmsu fundi gera þeir kröfur til 

stjórnenda að skipuleggja þá vel þannig að tíminn sem fer í fundi sé 

gagnlegur. Þeir kennarar sem ég ræddi við tala allir um að fundarstjórn þurfi 

að vera miklu formlegri. Þeir telja að fundarstjórn sem sé í höndum sérstaks 

aðila sem hafi það eitt hlutverk verði fundurinn miklu formlegri og meiri 

líkur á því að aukin virðing sé borin fyrir fundinum. Skólastjórinn sé í því 

hlutverki að miðla málefnum og færist því of mikið í fang við að stjórna 

fundi samhliða.  

Kennarar tala um fagmennsku sína og þörf þeirra til að sinna því 

hlutverki betur. Samkvæmt grunnskólalögum veitir skólastjóri faglega 

forystu og ber honum að stuðla að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins 

(Lög um grunnskóla nr.91/2008). Við ræddum einnig með hvaða hætti 

skólastjórinn geti rækt það hlutverk sitt. Traust er nauðsynlegur hlekkur 

stjórnunar og forystu (Harris, 2003). Viðmælendur mínir telja stjórnendur 

ekki treysta þeim til þess að nýta þann tíma sem þeir hafa án sérstaks 

utanumhalds. Ef traustið er ekki til staðar milli stjórnenda og kennara þá er 

erfiðara að taka á vandamálum sem upp koma í dagsins önn (Harris, 2003). 

Nokkrir viðmælenda minna töluðu um að þeir vildu gjarnan hafa meiri tíma 
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til undirbúnings kennslu og sá tími sem fer í illa skipulagða fundi telja þeir 

að gæti nýst þeim vel í það. Stjórnendur hafa ekki alltaf skilning á því að 

stilla vinnuálagi kennara í hóf og virðist ástandið vera svipað i hinum 

vestræna heimi (Galton og MacBeath, 2008). Þar sem kennarar upplifa 

miklu meira vinnuálag en áður (Hargreaves, 2003) er mikilvægt að 

stjórnendur fylgist vel með því og reyni eftir megni að skipuleggja 

sameiginlegan tíma kennara á markvissan hátt.  

Viðmælendur mínir telja það ákaflega mikilvægt að stjórnendur séu 

hreinskiptir og jákvæðir í samskiptum. Það skiptir kennara miklu máli að 

stjórnendur taki tillit til skoðana þeirra. Þeir tala um að stjórnendur leiti 

stundum til sín um hugmyndir þegar taka á ákvarðanir. Þeir eru mjög sáttir 

við það. Aftur á móti upplifa þeir líka að fá ekki upplýsingar um sum málefni 

fyrr en of seint. Það skapi spennu meðal kennara. Þeir vilja að stjórnendur 

sýni fyrirhyggju og komi með þau málefni sem þurfa umræðu nógu 

tímanlega. Þeir tala einnig um að stjórnendur eigi ekki að koma með 

málefni til umræðu sem búið er að taka ákvörðun um. Þeir eru sáttari við 

það að þeim sé sagt að búið sé að taka ákvörðun og því miður hafi ekki verið 

hægt að hafa fleiri með í ákvarðanatökunni. Stjórnendur eigi að vera 

hreinskilnir við kennara og segja þeim ástæðuna. Þeir geri sér alfarið grein 

fyrir því að stundum þurfi stjórnendur að taka ákvörðun án þátttöku 

kennara. Hoy og Miskel (2008) segja mikilvægt að stjórnendur meti hvenær 

kennarar séu þátttakendur í ákvarðanatöku. Aftur á móti sé það nokkuð 

öruggt að hópákvarðanir geti gefið góða raun þó þeim fylgi oft ákveðnir 

erfiðleikar. Þátttaka kennara hafi jákvæð áhrif á viðhorf þeirra.   

Þegar skóla er stjórnað á lýðræðislegan hátt eru kennarar líklegri til að 

leggja sitt af mörkun til mótunar skólastarfs. Ábyrgð kennarans er 

hámörkuð þar sem hann er þátttakandi í stefnumótun og framkvæmd 

hennar. Þetta er aðeins möguleiki í skólum þar sem kennarinn fær tækifæri 

til að koma skoðunum sínum á framfæri (Harris, 2003). Stjórnendur þurfa 

því að tryggja það að kennarar hafi þann möguleika að tjá sig á þann hátt 

sem hentar þeim best. Skilvirk skólaþróun byggir að mestu leyti á þeim 

möguleikum sem kennarar hafa til samvinnu og því frelsi sem þeir hafa til 

nýsköpunar og sameiginlegra aðgerða (Harris, 2003). Hlutverk skólastjóra 

samkvæmt lögum (2008) er að stuðla að samvinnu allra aðila 

skólasamfélagsins. Hann getur gert það með markvissum fundum hvort sem 

það eru kennarafundir eða fagfundir. Að leiða kennara saman til faglegrar 

og markvissrar vinnu er hans hlutverk.  

Kennara-, deilda- og árgangafundir ganga aðallega út á það að miðla 

upplýsingum, hafa samráð og taka ákvarðanir. Viðmælendur mínir leggja 
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áherslu á að efni fundanna þurfi að vera vel ígrundað, skipulag fastmótað og 

stjórnun formleg. Þannig upplifi þeir að tíma þeirra sé betur varið og það 

efli vilja þeirra til virkrar þátttöku. Jafnframt kemur fram gagnrýni á eigin 

virðingu fyrir skipulagi og tíma annarra. Segja má að kallað sé eftir öguðum 

vinnubrögðum þeirra sem eiga hlut að máli. 
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6 Lokaorð 

Að sitja fundi og vera þátttakandi í skipulagningu skólastarfs er mikilvægt 

fyrir flesta kennara. Kennarar hafa mikinn metnað í starfi sínu og hafa áhuga 

á að þróa sig í starfi. Þeir vilja samvinnu við samstarfsmenn sína. Þrátt fyrir 

að kennarar hafi yfirgefið einyrkjastarfið fyrir nokkru síðan þá er það 

staðreynd að kennarinn vinnur mikið einn með nemendum sínum. 

Samvinna þeirra við samstarfsmenn felst fyrst og fremst í undirbúningi 

kennslunnar og fundum. Of mikil samvinna getur reynt á kennara þar sem 

kennarinn starfar mikið einn. Þegar kennarar tala um að þeir þoli illa mikla 

umræðu um málefnin getur það verið tengt því að tíminn sem þeir hafa til 

samstarfs er ekki mikill. Aukin umræða leiðir til aukinnar ábyrgðar og aukin 

ábyrgð á því sem sameinar skólasamfélagið tekur tíma. 

Kennarar vilja vera þátttakendur í ákvarðanatöku um skólastarf ásamt 

stjórnendum. Þeir telja það mikilvægt þar sem þeir þurfa síðan að 

framfylgja þeim ákvörðunum sem eru teknar. Þeir eru einnig meðvitaðir um 

að sumar ákvarðanir eru þess eðlis að þeir geta ekki haft áhrif á þær. 

Sumum ákvörðunum hafa þeir ekki áhuga á að vera aðilar að. 

Þeir hafa sterkar skoðanir á skipulagi og stjórnun funda og óska eftir 

breytingum þar. Skipulag funda hefur mjög mikið að segja um það hvort 

kennarar séu jákvæðir gagnvart þeim málefnum sem þar eru á dagskrá.  

Tími kennara til samvinnu er af skornum skammti og vilja þeir því nýta 

hann sem mest í málefni tengdum kennslu sinni og með þeim 

samstarfsmönnum sem kenna á sama stigi eða í sama fagi. Rannsóknir sýna 

að mikil streita hrjáir kennara og er tímaskortur mikill álagsþáttur. 

Skólastjórnendur sem hafa það vald að skipuleggja hluta þess tíma sem 

kennarar eiga að nota til samvinnu þurfa að vanda það vel. Þeir verða að 

standa þétt við bakið á kennurum til þess að þeir hafi kraft og áhuga til þess 

að halda samstarfinu áfram.  

Niðurstöður benda til þess að skólastjórar geti á markvissan hátt breytt 

áherslum sínum varðandi fundi og gefið kennurum meira vald yfir tíma 

sínum til þess að sinna faglegum störfum. Þeir hafa viljann og áhugann til 

þess. Á allt of mörgum fundum er efni sem ekki þarf að eyða fundartíma í. 

Hægt er að upplýsa kennara á einfaldari hátt en að boða til fundar. Margir 

kennarafundir eru upplýsingafundir. Þegar tími kennara til samstarfs er ekki 

meiri en raun ber vitni eiga stjórnendur ekki að boða á fund nema að 

markmiðin séu skilgreind og eigi erindi til þeirra sem boðaðir eru á fundinn. 

Einungis á þann hátt er hægt að réttlæta þann tíma sem fer í fundahöld. 

Rannsóknir sýna að kennarar vilja að stjórnendur skipuleggi þann tíma sem 
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þeir hafa til samvinnu. Með því móti hafa stjórnendur betri yfirsýn yfir það 

faglega starf sem fram fer í skólanum og sameiginleg sýn skólasamfélagsins 

verður undir forystu skólastjóra.  

Þar sem mikil umræða fór í tímaþáttinn gefa niðurstöður rannsóknar 

minnar tilefni til að skoða hvort viðhorf kennara í þeim skólum sem hafa 

nýtt sér bókun 5 í kjarasamningum grunnskólakennara sé með öðrum hætti. 

Bókun 5 gengur út á að grunnskólakennarar séu með vinnutímaákvæði á 

bilinu kl. 8:00-17:00 og innan þeirra tímamarka er öll vinnuskylda kennara, 

þ.e. kennsla, undirbúningstími, verkstjórnartími og endurmenntun. 

Tímaþátturinn er mikil hindrun kennara til þátttöku í fundum og allri 

samvinnu sem lýtur ekki að undirbúningi kennslu. Reynsla mín í gegnum 

árin segir mér að tími í bundinni viðveru sem er af mjög skornum skammti 

sé mikil hindrun fyrir kennara í þátttöku þeirra um skipulag skólastarfs og 

faglegrar umræðu sem felst í fundum. Ég hafði hug á að skoða þetta í 

rannsókn minni en vegna smæðar hennar varð ég að takmarka mig.  

Það er von mín að rannsóknin verði til þess að skólastjórar skoði hvort 

breytinga sé þörf í þeirra skóla. Margir viðmælenda minna tóku þátt í 

þessari rannsókn vegna þess að þeir vilja sjá breytingar. Umræða er upphaf 

breytinga. Ákvörðun um þessar breytingar er í höndum skólastjóra. Það er 

þeirra að treysta kennurum sínum til þess að sjá mikilvægi samvinnu í 

skólastarfinu.  

Markmið rannsóknar minnar var að kanna upplifun kennara á fundum. 

Leitast var við að öðlast vitneskju um viðhorf kennara til kennara-, deilda- 

og árgangafunda, um mikilvægi þeirra og nýtingu á þeim tíma sem fer í 

fundina. Þeir kennarar sem ég ræddi við vilja taka þátt í fundum en þeir eru 

ekki sáttir við skipulag funda. Þeir eru heldur ekki sáttir við að eyða stórum 

hluta skipulagðs samvinnutíma í fundi sem eru ekki skipulagðir með hliðsjón 

af öllum þeim sem eru boðaðir á fundina. Eins og einn viðmælenda minna 

sagði þá snúast gagnlegir og markvissir fundir fyrst og fremst um gæði 

þeirra og nýtingu.  

Á þeim árum sem ég hef starfað í skólum hef ég setið marga fundi sem 

hafa komið mér að gagni en eins og viðmælendur mínir þá hef ég líka setið 

fjölmarga sem hafa ekkert gert fyrir mig sem kennara eða sem aðila að 

skólasamfélagi. Þegar ég var sjálf komin í þá stöðu að skipuleggja og stýra 

slíkum fundum fann ég oft óánægju starfsmanna minna. Reynslan á að 

hjálpa okkur til að þroskast í starfi og læra og ég vil gera betur. Það er 

öruggt að það hefur mikil áhrif á vinnugleði kennara hvernig 

skólastjórnendur skipuleggja fundi og annað innra starf skólans. Það að 

kennarinn hafi nægan tíma til þátttöku í stjórnskipulagi skólans hlýtur að 
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fara mikið eftir því hvernig stjórnendum tekst að vekja áhuga kennara og 

stýra starfinu. Ég tel það skyldu skólastjórnenda að skipuleggja tíma 

kennara þannig að þeir sjái hversu mikilvæg fagleg samskipti og samvinna er 

kennurunum sjálfum og öllu skólastarfi. Það er gildi þessarar rannsóknar að 

kennarar sjái það. Ég trúi því að kennarar verði áhugasamari um þátttöku í 

stjórnunarlegri umræðu ef stjórnendur skipuleggja fundi sína betur.  

Margar þær rannsóknir sem fræðimenn hafa gert gefa mjög sterkar 

vísbendingar um stöðu mála. Breytinga er þörf og ég vona að niðurstöður 

rannsóknarinnar verði til þess að fundir sem kennarar þurfa að sitja starfsins 

vegna verði þeim gagnlegri en áður. Það er stjórnenda að sjá til þess. Gera 

verður þá kröfu til stjórnenda skóla og kennara að sá samráðsvettvangur 

sem fundir eru verði þannig skipulagðir og nýttir að allir aðilar verði þess 

áskynja að þátttaka þeirra í ákvarðanatöku um skólastarf hafi tilgang og skili 

bættu starfi og betri skóla. Látum orð Pat Riley verða lokaorðin „Afbragð er 

afleiðing þess að vilja alltaf gera betur“ (Bloom, 2002, bls. 89).  
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Fylgiskjal 1: Kynning á rannsókn 

Ég undirrituð er í meistaranámi við Háskóla Íslands og er um þessar mundir 

að vinna að meistaraverkefni mínu. Ritgerðin fjallar um hvernig kennarar 

upplifa kennara-, deilda- og árgangafundi. Ég mun leita til kennara sem sitja 

þessa fundi og fá skoðun þeirra á þeim. Einnig mun ég leita til 

skólastjórnenda um að fá að sitja nokkra fundi til að fá tilfinningu fyrir 

fundunum. Rannsóknarspurning mín er: Hver er upplifun kennara af 

fundum? 

Ég mun leita til tveggja grunnskóla sambærilegum að stærð. 

Viðmælendur mínir verða fimm kennarar í hvorum skóla. Auk þess hef ég 

samskipti við kennarana sem sitja þá kennara-, deilda- og árgangafundi þar 

sem ég geri vettvangsathuganir mínar.   

Rannsóknin er eigindleg tilviksrannsókn og felst í þátttökuathugun og 

viðtölum sem geta tekið um 50-60 mínútur hvert viðtal. Hver 

þátttökuathugun getur tekið um klukkustund. Viðmælendum er heimilt að 

hætta þátttöku í viðtalinu hvenær sem er og þeim er ekki skylt að svara 

öllum spurningum. Viðtölin verða hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Þegar 

vinnu við ritgerðina er lokið verður öllum gögnum eytt. Gætt verður 

nafnleyndar og ef vitnað verður í einhvern viðmælenda verður það gert 

undir dulnefni. Ég mun leggja ríka áherslu á trúnað við viðmælendur mína. 

 

 

 

Með bestu kveðju, 

Guðrún G. Halldórsdóttir 
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Fylgiskjal 2: Upplýst samþykki 

 
 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn Guðrúnar G. Halldórsdóttur. 

 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og þar með alla skilmála sem settir 

eru fyrir þátttöku og treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem 

trúnaðargögn. Ég undirrituð/aður samþykki hér með að taka þátt í 

rannsókninni og staðfesti það með undirskrift minni. 

 

____________________________________________ 

                                                               Staður og dagsetning 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

                                                     Samstarfsaðili (má setja merki í stað nafns) 
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Fylgiskjal 3: Viðtalsrammi 

 
Ég byrja á því að spyrja viðmælendur mína hvort þeir hafi lesið 

kynningarbréfið sem ég hafði sent viðkomandi í tölvupósti og hann skrifar 

undir upplýst samþykki. Um leið minni ég á trúnað í meðhöndlun gagna. 

 

  

1. Hvaða stöðu gegnir þú innan skólans? 

2. Hvaða samskipti við samstarfsfólk finnst þér mikilvægust? 

 Samskipti er varða fagfundi 

 Samskipti er varða ákvarðanatöku um skólastarf 

 Samskipti um málefni nemenda 

 Annað 

3. Telur þú að kennara-, deilda- og árgangafundir geti verið 

samstarfsvettvangur? 

 Á hvaða hátt þá? 

4. Finnst þér þú hafa nægilegan tíma til samstarfs? 

 Ef svo er hvernig finnst þér honum best varið 

5. Hvað finnst þér skipta mestu máli við kennara-, deilda- og árgangafundi? 

 Að fá að vera þátttakandi í ákvarðanatöku 

 Að fundirnir séu vel skipulagðir 

 Að málefnið varði mína kennslu/nemendur  

 Að fá upplýsingar 

 Annað 

6. Finnst þér skipta máli að vita fyrirfram hvað verður rætt á fundunum? 

 Hvers vegna? 

7. Hvaða málefni finnst þér eiga erindi inn á samstarfsfundi kennara og 

stjórnenda? 

 Tilkynningar 

 Skipulagsmál 
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 Umræða um fjármál 

 Umræða um starfsmannamál 

 Umræða um nám og kennsluhætti 

 Umræða um nemendur 

 Annað 

8. Finnst þér þú hafa áhrif á ákvarðanatöku innan skólans?  

 Ef já, á hvern hátt 

 Ef nei, hvers vegna ekki 

9. Telur þú að hægt væri að koma fundarefninu til þín á annan hátt en með 

fundum? 

10. Ef þú kemst ekki á fund nýtir þú þér fundargerðir? 

11. Finnst þér kennara-, deilda-, og árgangafundir mikilvægir/gagnlegir fyrir 

þig og þá stöðu sem þú gegnir? 

 Á hvern hátt 

12. Finnst þér þessir fundir taka tíma frá þér eða finnst þér þeir skipta máli? 

13. Ég er ekki með fleiri spurningar en er eitthvað sem þú vilt bæta við sem 

ég hef ekki spurt um varðandi þessa fundi? 

 


