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Ágrip 

Í þessari ritgerð verða kynntar meginniðurstöður eigindlegrar rannsóknar 

þar sem leitast er við að draga fram áhrif upplýsinga- og samskiptatækni og 

rafrænnar stjórnsýslu á hlutverk skólastjóra. Skoðað er hvernig skólastjórar 

fjögurra grunnskóla nota upplýsinga- og samskiptatækni og rafræna 

stjórnsýslu í daglegu hlutverki sínu og hvernig sérfræðiþekking í greininni 

innan skólans getur styrkt hlutverk skólastjóra. Horft er sérstaklega til áhrifa 

tækninnar á  hlutverk skólastjóra sem faglegs leiðtoga og um leið sem 

rekstrarstjóra opinberrar stofnunar. 

Auk skólastjóranna fjögurra koma við sögu fjórir lykilstarfsmenn 

skólanna, einn úr hverjum skóla. Lykilstarfsmennirnir gegna allir hlutverki í 

skólastarfinu sem tengist innleiðingu og þróun tækninnar. Viðtal var tekið 

við alla þátttakendur rannsóknarinnar, en auk þess héldu skólastjórarnir 

hljóðdagbók í tvo daga. Greining á tölvupósti var framkvæmd, en 

hljóðdagbókin og viðtölin gáfu fullt tilefni til nánari greiningar á honum. 

Í niðurstöðunum koma fram margvísleg áhrif tækninnar á hlutverk 

skólastjóra og að viðhorf skólastjóra, reynsla og menntun er talin skipta máli 

þegar horft er til framgangs tækninnar í skólum. Fram koma einnig jákvæð 

áhrif  sérþekkingar í greininni meðal stjórnenda skóla. Rannsóknin leiddi 

sterkt í ljós óöryggi sem ríkir í þátttökuskólunum sem hefur áhrif á 

framtíðarsýn þátttakendanna um þróun tækninotkunar í skólastarfi. 

Óöryggið má einkum rekja til niðurskurðar hjá sveitarfélögum í kjölfar 

efnahagslægðar.  

Í túlkun á niðurstöðum er dregin fram fjölbreytt mynd af viðfangsefninu 

þar sem stuðst er við þá orðræðu sem er viðhöfð og fræðilegrar þekkingar á 

viðfangsefninu. Niðurstöðurnar gefa ákveðna mynd af áhrifum tækninnar á 

hlutverk skólastjóra og getur hún fært skólastjórnendum nokkrar bjargir við 

innleiðingu og þróun á upplýsinga- og samskiptatækni og rafrænni 

stjórnsýslu í skólastarfi. Dæmi um það má nefna tímastjórnun í daglegu 

starfi skólastjóra, mikilvægi forgöngu skólastjóra um uppbyggilega 

skólamenningu,  skýra heildarsýn og stefnumótun í breytingaferli, faglega 

dreifða forystu í upplýsinga- og samskiptatækni og rafrænni stjórnsýslu og 

síðast en ekki síst styrkri framgöngu í fjárhagslegri áætlanagerð og 

rekstrarlegri stjórnun skóla. 
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Abstract 

This thesis presents the main results of a quantitative study where the 

effects of information and communication techonologies and electronic 

government on the role of school principals is examined. The thesis looks at 

how the principals of four elementary schools use information and 

communication technologies in their day-to-day activities and how the 

effects of expert knowledge can strengthen the role of the school principal. 

In particular, the focus is on the effect technology has on the role of the 

principal as a professional leader and simultaneously as a manager of a 

public organisation.  

As well as the four principals, four key members of staff from the 

schools were included one from each school. These key members of staff 

are all involved in matters of the schools to do with adoption and 

development of the technology. All participants in the study were 

interviewed and in addition, the principals kept an audio diary for two days. 

Emails were also analyzed but the audio diary and the interviews gave good 

reason to further analyze that part of their job.  

The results show the different effects of technology on the role of the 

principal and that a principal’s attitude, experience and education in this 

field is considered important when looking at how well the technology will 

progress within the schools. The positive effects of expert knowledge within 

the field among school administrators can be seen. The study clearly shows 

insecurities that can be found in the participating schools which affects the 

participants’ vision regarding the development and progress of the use of 

technology in school-related activites. These insecurities can mostly be 

attributed to spending cuts by the municipalities as a result of the economic 

recession.  

When interpreting the results, a diverse image of the subject matter can 

be seen, where the discourse and theoretical knowledge of the subject 

matter are maintained. 

The result is a clear view of the effects of technology on the role of 

principals and it can aid school administrators in adopting and developing 

information and communication techonolgies as well as electronic 

government in school-related activities. 
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An example of this would be time management in day-to-day activities 

of a principal, the importance of principal leadership in constructive school 

culture, a clear and comprehensive view and policy-making during a process 

of change, a professionally diverse leadership in information and 

communication technologies and electronic goverment and last but not 

least, a strong performance in financial planning and operations 

management of schools.   
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1 Inngangur 

Menn hafa sífellt verið að skapa nýjungar og finna upp nýjar aðferðir við 

lausn verkefna. Hjólið er uppfinning sem talin er hafa markað tímamót í 

sögu mannkyns. Hjólið hefur skilað manninum minna líkamlegu álagi og 

aðferðir við ýmsar framkvæmdir breyttust í kjölfarið. Auk þess urðu 

samgöngur manninum auðveldari og menn fóru að ferðast á milli staða á 

skemmri tíma en áður.  

Upplýsinga- og samskiptatækni með tilkomu tölvunnar er vafalítið ein 

byltingarkenndasta uppfinning nútímans. Hún er samgöngu- og 

samskiptauppfinning í þeim skilningi að miðla upplýsingum með 

ógnarhraða. Tæknibúnaður og hugbúnaður þróast hratt og víða í 

atvinnulífinu einfaldar hann manninum ýmis verkefni líkt og hjólið gerði fyrr 

á öldum og allar götur síðan. 

Á sama tíma og maðurinn lærir að tileinka sér ýmsa tækni eru störf 

atvinnulífsins að þróast. Störf á sviði uppeldis og menntunar eru þar engin 

undantekning. Hlutverk skólastjóra felur í sér faglega ábyrgð á skólastarfi og 

að bera ábyrgð á daglegum rekstri skólastofnunarinnar. Þar kemur 

upplýsinga- og samskiptatækni við sögu með ýmsum hætti. Kröfur eru 

gerðar í samfélaginu um nýja starfshætti í skólum og betri árangur nemenda 

(Nefnd um mótun menntastefnu, 1994). Upplýsinga- og samskiptatækni 

hefur áhrif á þróun starfshátta þar sem áhersla á sameiginlega ábyrgð allra 

er lögð til grundvallar í skólastarfinu. Hlutverk skólastjórans er að bera 

faglega og rekstrarlega ábyrgð og veita forystu í málefnum sem eru 

nemendum til hagsbóta. Fagleg þekking er ein af forsendum þess að 

breyttir starfshættir með nýtingu upplýsinga- og samskiptatækni nái fram 

að ganga. Þar gegnir skólastjóri lykilhlutverki. 

1.1 Val á efni 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að áhrifum tæknivæðingarinnar á 

hlutverk skólastjóra. Dagleg notkun skólastjóra á upplýsinga- og 

samskiptatækni og rafrænni stjórnsýslu (UST/RS) var einnig skoðuð með 

það að leiðarljósi að kanna hvernig hann beitir tækninni í hlutverki sínu sem 

faglegur leiðtogi og rekstrarstjóri skóla. Um leið var leitast við að greina þá 

notkun tækninnar sem er mest áberandi og hefur áhrif á forystuhluverk 

skólastjórans, samskipti og samvinnu hans í skólastarfinu. Áhrif UST/RS á 
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hlutverk skólastjóra í innra skipulagi skóla sem stofnunar er einnig skoðað 

með það fyrir augum að greina hvar áhrif skólastjóra eru sterkust með tilliti 

til stefnu, viðhorfa og framtíðarsýnar hans á nýtingu UST/RS í skólastarfi. 

Áhrif UST/RS á hlutverk skólastjóra er ekki eingöngu bundin við innri 

starfsemi skóla. Skólastefna sveitarfélaga, menntastefna stjórnvalda, 

aðalnámskrá grunnskóla, lög um grunnskóla og stjórnsýsluákvarðanir sem 

tengjast UST/RS hafa einnig áhrif og eru kröfur um nýtingu tækninnar í 

skólastarfi orðnar nokkuð áberandi. Skólastjórar grunnskóla standa þannig 

frammi fyrir því að framfylgja stefnumörkun stjórnvalda í nýtingu tækninnar 

í skólastarfi sem getur verið kostnaðarsöm, en um leið að draga saman í 

rekstri vegna þess efnahagsástands sem ríkir í landinu. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að fá heildstæða mynd af aðstæðum skólastjóra þar 

sem reynt er að varpa ljósi á áhrif UST/RS á hlutverk hans í starfi. 

Sérstaklega var leitað eftir þáttum í hlutverki skólastjóra sem snerta notkun 

á UST/RS, ákvarðanatöku um notkun UST/RS, samskipti og samvinnu með 

aðstoð tækninnar og nýtingu UST/RS í skólastarfi. 

Val viðfangsefnisins mótast einkum af áhuga, reynslu og þekkingu minni 

á sviði UST/RS í menntastofnunum á mismunandi skólastigum. Ég hef einnig 

öðlast dýpri skilning á hlutverki stjórnenda í breytingaferli sem tengist 

innleiðingu og þróun nýrrar tækni og um leið orðið þess áskynja hvernig 

tæknin getur haft margvísleg áhrif á starf skólastjóra. Skólastjóri dagsins í 

dag nýtir tækni í starfi sínu við ýmis skrifstofu- og kynningarstörf, en um leið 

er skólastjóri lykilstarfsmaður þegar kemur að því að innleiða nýjungar í 

skólastarf. Þar sem verkefnið tengist áhugasviði rannsakanda, námi og 

starfi, er mikilvægt að gera grein fyrir bakgrunni rannsakandans þar sem 

túlkun kann að mótast af þeirri reynslu sem hann hefur af viðfangsefninu 

(Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003).  

Allt frá því UST/RS fór að hafa áhrif á grunnskólastarf, hef ég haft áhuga 

á upplýsingatækni. Starfsferill minn spannar 26 ár. Þar af eru 13 ár við 

stjórnunarstörf, 8 ár í grunnskóla og 5 ár í símenntunarmiðstöð á 

landsbyggðinni. Starfsreynslan og menntunin hefur kallað fram aukna 

vitund um eigin afstöðu til viðfangsefnisins og þess hlutverks sem skólastjóri 

hefur í því sambandi. Framhaldsnám í stjórnun menntastofnana við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og nám í opinberri stjórnsýslu við Félags-

vísindasvið sama skóla hefur víkkað sjóndeildarhring minn um 

skólastjórahlutverkið með tilliti til innleiðingar og þróunar á 

upplýsingastækni í skólastarfi. Þessi lykilatriði má ætla að móti mig sem 

rannsakanda og þau sjónarhorn sem valin eru við greininguna. 
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Verkefnið er hluti af stóru rannsóknarverkefni um starfshætti í 

grunnskólum og þróun þeirra, sjá http://starfshaettir.hi.is sem Gerður G. 

Óskarsdóttir stýrir. Þeirri rannsókn er skipt upp í sex meginstoðir. Þessi 

rannsókn tengist þeirri er kallast skipulagsstoð og fjallar um skipulag og 

stjórnun skólastarfs. Megintilgangur hennar er að gefa lýsingu á formgerð 

stjórnunar og áherslum í forystu innan skóla, meginhlutverki skólastjóra, 

aðstoðarskólastjóra og millistjórnenda, sambandinu á milli skólastjóra og 

annarra stjórnenda meðal kennara, megineinkennum faglegrar forystu 

innan skóla, gildismati skólastjóra og að lokum tengsl skóla og fræðslu-

skrifstofu sveitarfélagsins. 

Rannsókn þessi fór fram í fjórum skólum í tveimur sveitarfélögum á 

Íslandi. Þessi tvö sveitarfélög eru ólík að því leyti að smáir og landfræðilega 

einangraðir skólar tilheyra öðru sveitarfélaginu. Var það með ráðum gert til 

að fá fjölbreyttari nálgun. Einnig var horft til mögulegra áhrifa UST/RS á 

starfshætti skóla út frá sjónarmiðum hagræðingar, samþættingar og fag-

legrar þekkingar á UST/RS, en þessi hugtök eru áberandi í íslenskri sam-

félagsumræðu í kjölfar efnahagslægðar. 

 

1.2 Stefnumótun og aðalnámskrá 

Breytingar hafa orðið á íslensku samfélagi á undanförnum árum. Þessar 

breytingar snúa meðal annars að þróun í tækni og samskiptum. Þróunin 

hefur áhrif á störf og nám í grunnskólum landsins og er skólunum falin sú 

ábyrgð að aðstoða samfélagið við að átta sig á þessum breytingum og að 

takast á við nýjar aðstæður. Sú ábyrgð er því lögð á kennarastéttina að 

greina þessar breytingar og fella starfsemi skólanna að þeim á ábyrgan hátt 

(Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 2011). Á sama tíma eru sveitar- 

félög að kljást við afleiðingar efnahagslægðar og leita leiða til að minnka 

áhrif hennar á íbúa. Það á ekki hvað síst við um kennslu og aðra þjónustu 

við nemendur í skólum sveitarfélagsins þar sem stór hluti af rekstrarfé 

þeirra fer í rekstur skóla. Skólastjórar standa af þeim sökum frammi fyrir 

ákveðnum flöskuhálsum þegar huga þarf að uppbyggingu á UST/RS. 

Stjórnvöld benda á að verkefni sem byggjast á upplýsingatækni krefjist 

sérhæfingar og geti verið mjög umfangsmikil og kostnaðarsöm. Hraði 

þróunarinnar geri það að verkum að sífellt þarf að takast á við breyttar 

aðstæður. Stofnanir þurfa jafnframt að takast á við breytta starfshætti og 

skipulag til að fjárfesting í upplýsingatækni skili sér í bættum árangri, betri 

þjónustu og meiri skilvirkni. (Menntamálaráðuneytið, 2005). Skólastjórar 

þurfa samkvæmt þessu að gefa möguleikum tækninnar gaum þegar þeir 
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leita leiða í þróun og skipulagi á bættu skólastarfi. Ekki er sjálfsagt að gera 

ráð fyrir að sérhæfing í upplýsinga- og samskiptatækni liggi í menntun og 

reynslu skólastjóra. 

Samfélagsáhrif á skólastarf snúa meðal annars að kennsluháttum þar 

sem tækni kemur við sögu. Kennurum er falið í auknum mæli að taka mið af 

námshæfni nemenda. Námshæfni byggist á sjálfskilningi nemandans þar 

sem hann lærir að þekkja eigin styrkleika og veikleika og verði fær um að 

taka ákvarðanir á þeim grunni. Námshæfni felur einnig í sér hæfni til að afla 

þekkingar og leikni eftir margvíslegum leiðum. Til þess þurfa nemendur 

meðal annars að ná tökum á tæknimiðlum (Aðalnámskrá grunnskóla: 

almennur hluti, 2011). Kennarar þurfa að greina sinn þátt í þeirri þjálfun 

undir forystu skóla-stjóra.  

Í aðalnámskrá er gert ráð fyrir að sveitarfélögin móti skólastefnu sem 

tekur mið af aðstæðum og áherslum á hverjum stað. Skólastefnu sveitar-

félaga er ætlað að mótast með víðtæku samstarfi allra þeirra sem koma að 

skólastarfi sveitarfélaga með einhverjum hætti. Talið er að svigrúm til fag-

legra ákvarðana innan stofnana þurfi einnig að vera fyrir hendi, en samstarf 

og samvinna eru talin vera lykilatriði í farsælu þróunarstarfi á sviði 

skólamála (Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 2011).  

Skólastjóri ber ábyrgð á skólanámskrá þar sem menntastefna hvers skóla 

birtist. Í skólanámskrá kemur fram hvernig skólinn hyggst standa að þróun 

og umbótum á innra starfi. Menntastefna stjórnvalda markar skólunum 

ákveðinn ramma þar um. Mat á skólastarfi fer fram með þátttöku allra sem 

að skólastarfinu koma bæði foreldra, nemenda og starfsmanna. Þannig nær 

skólinn að draga fram styrkleika og veikleika í starfinu og gera 

umbótaáætlun þar um. Símenntun starfsmanna tekur mið af slíkri áætlun, 

en forysta og markviss leiðsögn er talin ein meginforsenda fyrir árangursríku 

skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 2011). 

Sólveig Jakobsdóttir (2010) fjallar um stefnu, viðmið og áherslur erlendra 

ríkja, heimsálfa og alþjóðasamtaka sem snúa að þeirri lykilfærni sem 

þjóðfélagsþegnar eru taldir þurfa að búa yfir í upplýsinga- og þekkingar-

samfélögum nýrrar aldar. Viðbrögð og áherslur vegna þeirra breytinga felast 

einkum í fjölbreyttri útgáfu á leiðbeinandi efni, en auk þess er þróuninni 

fylgt eftir með alþjóðlegum rannsóknum á vegum OECD. Fram kemur í 

skrifum Sólveigar að þrátt fyrir gott aðgengi Íslendinga að tölvum í skólum 

miðað við aðrar Evrópuþjóðir þá virðist nýting tækninnar vera í meðallagi. 

Kennarar hér á landi virðast einnig áhugaminni en aðrar þjóðir um nýtingu 

upplýsingatækni í kennslu. Nýjustu rannsóknir á starfsháttum í íslenskum 

grunnskólum benda til að nýting á upplýsingatækni hafi staðið í stað frá 
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árinu 2005. Þessa staðreynd telur Sólveig mikilvæga þegar horft er til vægi 

upplýsingatækni í íslenskum skólum og í kennaramenntun á Íslandi (Sólveig 

Jakobsdóttir, 2010). 

Samkvæmt framansögðu má ætla að tæknin hafi ekki eingöngu áhrif á 

hlutverk skólastjóra þar sem hann nýtir tæknina í daglegu starfi, heldur 

einnig og alls ekki síður á framtíðarsýn, stefnumótun, innleiðingu og 

breytingastjórnun í þróun UST/RS í skólastarfinu í heild undir faglegri 

forystu hans. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í upphafi er rætt um val á viðfangsefni 

rannsóknarinnar, stefnumótun stjórnvalda í UST/RS í skólastarfi og 

uppbyggingu ritgerðarinnar gerð skil. 

Annar kafli byggir á fræðilegum grunni viðfangsefnisins þar sem hugtökin 

upplýsinga- og samskiptatækni annars vegar og rafræn stjórnsýsla hins 

vegar eru skilgreind. Í kaflanum er fjallað um UST/RS í daglegu starfi 

skólastjóra þar sem helstu viðfangsefni skólastjóra með nýtingu UST/RS eru 

kynnt og hvernig hún hefur áhrif á hlutverk skólastjórans í skipulagi og 

rekstri skóla sem faglegs leiðtoga og rekstrarstjóra skóla. Jafnframt er fjallað 

um hlutverk skólastjóra grunnskóla sem snýr að notkun UST/RS í skólastarfi, 

annars vegar sem skólastjóri grunnskóla og hins vegar sem framkvæmda-

stjóri opinberrar stofnunar innan stjórnsýslu sveitarfélags. Komið er inn á 

starfsmannaþróun og hagnýtingu sérþekkingar í UST/RS og hvernig upp-

bygging innra skipulags grunnskóla er háttað samkvæmt hugmyndum 

Mintzberg (1993). 

Rannsóknaraðferð er kynnt í þriðja kafla og í þeim fjórða er farið í helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar. Í fimmta kafla er rýnt í þá meginþætti sem 

leitað var svara við og tekin saman þau megináhrif sem UST/RS hefur á 

hlutverk skólastjóra og farið um þau nokkrum orðum til ígrundunar. Að 

lokum eru hugmyndir reifaðar um það hvernig skólastjórar geta nýtt 

niðurstöður rannsóknarinnar til að styðja við hlutverk þeirra í innleiðingu og 

þróun UST/RS í skólastarfi. 
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2 Upplýsinga- og samskiptatækni og rafræn stjórnsýsla  

Áður en haldið er af stað er rétt að skoða nánar hugtökin upplýsinga- og 

samskiptatækni (UST) og rafræn stjórnsýsla (RS), en bæði hugtökin eiga 

ágætlega við þegar rætt er um áhrif tækninnar á starf skólastjóra. 

Orðin „upplýsinga- og samskiptatækni“ lýsa tækni sem 

ákveðinni notkun sem breytir tilgangi og umfangi upplýsinga og 

samskipta, hvort sem um er að ræða merkingu orðanna eða 

samhengið á milli þeirra.  Hugtakið „UST“ felur einnig í sér 

huglæga merkingu sem tengist getu, læsi eða því hvernig nýta 

megi upplýsingar með tækni (Loveless og Ellis, 2001,bls.2).  

Sólveig Jakobsdóttir, McKeown og Hoven (2010) segja hugtakið 

upplýsinga- og samskiptatækni (UST) vera mikið notað, en skilningur manna 

á því hvað felst í hugtakinu segja þau hins vegar vera mjög mismunandi. 

Skilningurinn er allt frá því að vera þröngur og hugtakið þá notað þegar rætt 

er um t. d. tölvur, Internetið eða hugbúnað, yfir í það að vera víður  þar sem 

átt er við aðferðir við að vinna með upplýsingar eða boðskiptakerfi, 

venjulega með tölvum eða stafrænum búnaði (Jakobsdóttir, S., McKeown, 

L. og Hoven, D. (2010, bls.105). Hér er UST notað í víðari merkingu 

hugtaksins. 

Hugtakið „rafræn stjórnsýsla“ (e. e-government) nær yfir þann þátt 

stjórnunar skólastjóra sem snýr að stjórnsýslu sveitarféla s.s. bókhaldi, 

skýrslum og allri almennri upplýsinga- og skjalastjórnun í skólanum. 

Hugtakið rafræn stjórnsýsla er oft notað: 

…í víðri merkingu og einskorðast því ekki við rafræna meðferð 

og afgreiðslu mála í stjórnsýslunni. Rafræn stjórnsýsla hefur 

það yfirmarkmið að veita einstaklingum, stofnunum og 

fyrirtækjum góða, skilvirka og hagkvæma þjónustu með aðstoð 

upplýsingatækni. Undir hana falla m.a. eftirfarandi verkefni: 

Rafræn meðferð og afgreiðsla mála í stjórnsýslunni. Aðgengi að 

opinberum upplýsingum og þjónustu. Aðkoma almennings að 

stefnumörkun og ákvarðanatöku opinberra aðila (Forsætis-

ráðuneytið, 2004, bls. 6).  
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Með markvissri rafrænni stjórnsýslu er unnt að bæta aðgengi, lækka 

kostnað og auka gæði í þjónustu stjórnsýslunarinnar (Forsætisráðuneytið, 

2004). 

Ávinningur af rafrænni stjórnsýslu er mikill. Það er ekki aðeins vegna 

bættrar þjónustu við almenning og atvinnulífið, heldur einnig vegna þeirrar 

staðreyndar að rafræn stjórnsýsla getur aukið skilvirkni og hagkvæmni í 

rekstri. Sveitarfélög sem eru í takt við rafræna þróun í samfélaginu geta náð 

hámarks árangri rafrænnar stjórnsýslu. Ávinningur af rafrænni stjórnsýslu 

hefur verið tekin saman af Forsætisráðuneytinu (2004) og er hér heimfært á 

grunnskóla sveitarfélaga:  

 

Tafla 1 - Ávinningur af rafrænni stjórnsýslu í opinberum stofnunum. 

 

Stjórnsýslan og 
almenningur 

Stjórnun 

 
Þjóðfélagslegur sparnaður 
og umhverfisþættir 
 

Bætt stjórnsýsla: 
·  Aukið gagnsæi 

upplýsinga 
·  Rekjanleiki mála eykst 

Ákvarðanataka; 
·  Markvissari 

ákvarðanataka 
·  Samræmdar upplýsingar 

Tímasparnaður: 
·  færri ferðir nemenda og 

foreldra t.d. í dreifðum 
byggðum  

Aukið þjónustustig;  
·  Aðgengi eykst 
·  Aðgengi er óháð 

opnunartíma og 
starfsstöð 

Áætlanagerð: 
·  Verður auðveldari 

Fjarvinnslumöguleikar: 
·  Fjarnám nemenda 
·  Fjarvinna starfsfólks 

Aukin gæði: 
·  Bætt stýring 
·  Skilgreining ferla og 

verklags 
·  Öryggi gagna 
·  Samnýting gagna 

Hagræðing: 
·  Markvissari notkun 

upplýsinga 

Framlegð: 
·  Styttri tími í ytri 

samskipti, 
t.d. við stjórnsýsluna 

Kostnaður: 
·  Minni umsýslukostnaður 
·  Minni kostnaður 

skjólstæðinga 
 

 Umhverfisþættir; 
·  Minni pappír 
·  Færri ferðir  
·  Minni kostnaður 
·  Minni sóun 

 

Höfundur notar hugtökin upplýsinga- og samskiptatækni (UST) og rafræn 

stjórnsýsla (RS) jafnharðan í spurningum sínum til þátttakenda, á 

eyðublöðum og í skrifum sínum, sem skammstafað er UST/RS. Saman ná 

hugtökin yfir fjölþætt starf skólastjóra sem snýr að nýtingu tækni. 
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2.1 Upplýsinga- og samskiptatækni og rafræn stjórnsýsla í 
starfi skólastjóra 

Til að meta áhrif UST/RS á hlutverk skólastjóra grunnskóla eru hér dregnir 

fram þeir meginþættir sem tæknin er talin hafa áhrif á í starfi hans. Val 

efnisþáttanna eru byggðir á reynslu og þekkingu minni af nýtingu UST/RS í 

ólíkum menntastofnunum. Þættirnir tengjast skipulagi skólastarfs og 

skjalastjórnun, hlutverki og valdi skólastjóra, fjármálarekstri skóla og að 

lokum starfsmannamálum þar sem hagnýting sérþekkingar í UST/RS er 

skoðuð í tengslum við hlutverk skólastjóra og uppbyggingu skóla sem 

stofnunar. 

Skólastjóri nýtir upplýsinga- og samskiptatækni og rafræna stjórnsýslu 

(UST/RS) við stjórnun skóla. Í rannsókn Allyson McDonald og Þorsteins 

Hjartarsonar (2005) á upplýsinga- og samskiptatækni í starfi grunnskóla í 

grónum hverfum Reykjavíkurborgar, sem tilheyrir svokölluðu NámUST 

verkefni, kemur fram athugasemd skólastjóra um að margbreytilegur 

hugbúnaður sem nýtist við stjórnun skóla og við áætlanagerð valdi 

óþægindum. Þegar áhrif UST/RS á starf skólastjóra eru metin er því 

mikilvægt að skoða hvort skólastjóri telur UST/RS hafa einhver neikvæð 

áhrif á starf sitt. UST/RS getur ef til vill skapað óöryggi og kvíða hjá einum 

skólastjóra á meðan öðrum finnst spennandi og ögrandi að takast á við 

tæknilegar nýjungar og setur margbreytileikann ekki fyrir sig.  

G. Þórhildur Elfarsdóttir (2004) rannsakaði í meistaraprófsritgerð sinni 

hvort viðhorf skólastjórnenda hafi áhrif á framgang upplýsingatækninnar í 

heildstæðum grunnskólum Reykjavíkurborgar með yfir 300 nemendur. 

Samkvæmt niðurstöðum hennar hafa skólastjórnendur almennt mjög 

jákvætt viðhorf til UST/RS, en hins vegar gekk Þórhildi erfiðlega að greina 

hvort viðhorf þeirra hefur áhrif á framgang UST/RS í skólastarfinu.  

Starf skólastjóra getur einkennst af því að vera sífellt að bregðast við 

aðstæðum fremur en að fyrirbyggja að ákveðnar aðstæður komi upp. Ef til 

vill gerir skólastjóri sér ekki nákvæmlega grein fyrir í hvað tími hans fer. Það 

getur meðal annars komið fram í því að skólastjóra finnst hann ekki hafa 

tíma til faglegs þróunarstarfs sem hann telur vera afar mikilvægt fyrir 

skólastarfið. Þessar vangaveltur skólastjóra endurspeglast meðal annars í 

nýútkominni skýrslu viðtalsrannsóknar meðal allra skólastjóra leik- og 

grunnskóla á Akureyri sem eru 20 talsins. Þar kemur fram að daglegt starf 

skólastjóra  einkennist mjög af því að bregðast við hinu óvænta, en 

jafnframt fari mikil vinna í að halda starfsfólkinu ánægðu (Bryndís Elfa 

Valdemarsdóttir og Sigurbjörg Rún Jónsdóttir, 2011).   
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Gunnar Einarsson (2008) skrifaði doktorsritgerð í skólastjórnun sem fólst 

í rannsókn á daglegum viðfangsefnum fjögurra nýráðinna skólastjóra á 

Íslandi með aðstoð rafrænnar dagbókar. Hann kemst að því að skólastjórar 

hafa tilhneigingu til að byrja daginn á tiltölulega einföldum verkefnum, en 

draga þau erfiðari á langinn. Hann fjallar um að skólastjóri þurfi að hugsa 

hlutina heildrænt, því oft sé því þannig háttað að erfiðari verkefnin greiði 

fyrir þeim einföldu. Ef til vill á þetta við um áhrif UST/RS á starf skólastjóra 

þegar viðkomandi stendur frammi fyrir því að takast á við nýjungar á því 

sviði. Samkvæmt framansögðu getur skólastjóri í einhverjum tilvikum 

frestað því að takast á við nýjungarnar þar sem hann telur það vera erfitt 

eða flókið verkefni og af þeim sökum slær hann því stöðugt á frest. Á hinn 

bóginn getur skólastjóri litið á UST/RS sem einfalt verkefni og því fái það ef 

til vill forgang í daglegum viðfangsefnum hans. Heildræna hugsunin sem 

Gunnar vísar til kemur heim og saman við kenningu Sergiovanni (2009) og 

Fullan (2007) sem nánar verður vikið að hér á eftir. 

Nýjungar á sviði UST/RS leiða oftar en ekki til þess að einstök 

viðfangsefni verða einfaldari í framkvæmd. Í rannsókn Allyson McDonald og 

Þorsteins Hjartarsonar (2005) á upplýsinga- og samskiptatækni í starfi 

grunnskóla í grónum hverfum Reykjavíkurborgar sem er hluti af áðurnefndu 

NámUST verkefni, kemur fram að skólastjórum fannst UST/RS hafa létt ýmis 

stjórnunarstörf innan skólans og geta ekki hugsað sér ýmis störf án tölva og 

viðeigandi hugbúnaðar. Því má að vissu leyti segja að möguleikar tölvunnar 

hafi sannað gildi sitt í starfi skólastjóra. Hafa verður þó í huga að það kemur 

ekki fram hvort notkunin minnki eða auki vinnu við einstök viðfangsefni 

vegna skilvirkari upplýsinga í skólasamfélaginu.  

Lítum nú aðeins nánar á einstaka þætti notkunar á UST/RS í daglegu 

starfi skólastjóra. 

2.1.1 Skipulag og rekstur   

Við skipulag og stjórnun skólastarfs má nýta rafræna tækni á margan hátt. 

Skólastjóri getur nýtt sér ýmsan hugbúnað til að einfalda störf sín líkt og 

gert er í öðrum starfsgreinum. Má þar nefna töflureikniforrit, ritvinnslu-

forrit, hugkort, gagnagrunna, stundaskrárforrit og alls kyns rafræn sniðmát 

til einföldunar í starfinu eins og við stefnumótun og áætlana- og 

skýrslugerð. Fyrir utan þann margbreytilega hugbúnað sem skólastjórar 

nýta sér við skipulag og stjórnun, þá er tölvu- og tæknibúnaður í starfi hans 

mikilvægur þáttur þegar kemur að því að nýta tæknina. Tölvur og búnaður 

til að prenta rafræn gögn koma skólastjóra að góðum notum. Tölvur og 

skjávarpar þykja einnig orðið sjálfsagður búnaður á fundum, fyrirlestrum, 
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námskeiðum, félagastarfsemi og ráðstefnum ýmis konar sem tengjast starfi 

skólastjóra. 

2.1.1.1 Upplýsingakerfi 

Mentor er heildstætt vefkerfi sem eykur upplýsingaflæði innan skólans, milli 

heimila og skóla og innan sveitarfélaga. Megintilgangur kerfisins er að halda 

utan um skráningu kennara og skólastjórnenda og einfalda þannig yfirsýn 

við dagleg störf s.s. við skráningu í hópa og stundatöflur, skráningu á 

ástundun og námsframvindu, skipulagningu og vinnu við markmiðssetningu 

og námsmat sem hægt er að sérsníða fyrir einstaklinga. Foreldrar eiga 

möguleika á að fylgjast með námsframvindu barna sinna og þátttöku þeirra 

í skólastarfinu, en kerfið býður foreldrum sérstakan aðgang að þessum 

upplýsingum. Forsenda þess að hanna kerfi sem auðveldar vinnu kennara, 

er djúpur skilningur á skólastarfi og er Mentorkerfið þróað í nánu samstarfi 

við kennara og aðra sérfræðinga. Mentor hefur meðal annars verið í 

samstarfi við sænska fyrirtækið Skoldialogen um hönnun á gæðakerfi sem 

auðveldar skólum að framfylgja lögum um gæðamat og gæðastjórnun 

(Mentor, 2011). 

Það er hlutverk skólastjóra að sjá til þess að upplýsingakerfið sé notað á 

markvissan hátt og að upplýsingarnar sem settar eru inn í kerfið séu unnar 

af fagmennsku. Í rannsókn sem var hluti af svokölluðu NámUST verkefni 

(Auður B. Kristinsdóttir og Hildur B. Svavarsdóttir, 2005) kemur fram að 

Stundvísi, sem er frumútgáfa á Mentor, er ekki notað í litlum skólum í 

landbúnaðarhéraði vegna mikils kostnaðar og óhentugleika. Sama á við um 

ýmsan annan hugbúnað sem þykir orðið sjálfsagður í stærri skólum. Ekki 

kemur fram hvort samstarf við aðra skóla var skoðað sem möguleiki, en það 

getur hugsanlega skapað fleiri tækifæri og hagræðingu í rekstri smærri 

skóla. Hafa verður í huga að um sex ár eru síðan rannsóknin var gerð og 

geta aðstæður því verið breyttar í dag. 

Mentorkerfið er í sífelldri þróun og eins og áður kemur fram eru 

umbætur á því unnar í nánu samstarfi við þá sem í skólunum starfa. Bryndís 

Ásta Böðvarsdóttir (2010) gerði starfendarannsókn á gagnsemi nýrrar 

einingar í Mentorkerfinu. Hún fylgdist með því hvernig gekk að innleiða 

einingu sem kallast Námsframvinda inn í upplýsingakerfi í tilteknum skóla. 

Fram kom að skólastjórnendur skólans voru mjög jákvæðir gagnvart þessari 

nýju einingu, en bæði þeir sjálfir og kennararnir áttuðu sig á því eftir á, að 

skólastjórnendur hefðu mátt vera meira afgerandi í hlutverki sínu við að 

stjórna innleiðingarferlinu. Einhverjir kennarar tóku tilmælum stýrihóps sem 

myndaður var í innleiðingarferlinu ekki nógu alvarlega og misjafnt var því 

hvar kennarar voru staddir í innleiðingarferlinu. Það gefur vísbendingar um 
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að kennarar kalli eftir ákveðinni forystu í þessum efnum. Þeir vilja skýra og 

upplýsta ákvörðun skólastjóra sem þeir síðan framfylgja. Hér er aðeins um 

vísbendingu að ræða því hafa verður í huga að rannsókn Bryndísar nær 

aðeins til eins tiltekins skóla og alls ekki víst að sama eigi við um aðra skóla. 

Erlendar rannsóknir á sviði UST/RS í tengslum við skólastjórnun og 

upplýsingakerfi eru ekki margar. Í rannsókn þeirra Telem og Butvitski (1995) 

var skoðað hvaða áhrif það hefur á skólastjórnendur og aðra starfsmenn að 

innleiða rafræn upplýsingakerfi, svonefnd SIS kerfi (e. school information 

system) í skóla. Kerfin virðast vera að mörgu leyti sambærileg við Stundvísi 

þess tíma og gera má ráð fyrir að kerfin hafi þróast á þessum árum líkt og 

Mentor dagsins í dag. Fram kemur hjá þeim Telem og Butvitski (1995) að 

virk upplýsingakerfi af þessu tagi geta haft mjög jákvæð áhrif á stöðu 

skólastjóra og ólíka þætti starfsins, bæði hvað varðar daglega umsýslu, 

stjórnun og stefnumótun. Það sem mestu máli þótti skipta í niðurstöðum 

þeirra félaga var að starfsfólk hætti að eigna sér ákveðnar upplýsingar og 

halda þeim fyrir sig. Upplýsingarnar urðu aðgengilegar fleirum, sem skapaði 

meira flæði og gagnsæi milli starfsmanna. Aukið upplýsingaflæði gerði þær 

kröfur til skólastjóra að þeir fundu sig knúna til að vera alltaf með á 

nótunum og taka tillit til allra aðgengilegra upplýsinga þegar þeir tóku 

ýmsar ákvarðanir. Skólastjórar áttu orðið fullt í fangi með að fylgjast með 

öllum þessum upplýsingum, en fannst að sama skapi auðveldara að skapa 

sér heildarmynd. Þeir voru fljótari að gera sér grein fyrir hvar skóinn kreppti 

hjá einstökum nemendum og kennurum og gátu því fyrr brugðist við á 

viðeigandi hátt. Fram kemur að skólastjórar eru taldir sinna leiðtoga-

hlutverki sínu sem góðar fyrirmyndir með því að nota sjálfir upplýsingakerfi 

og hvetja starfsfólk til hins sama. Meðhöndlun upplýsinga varð staðlaðri en 

áður, sem má deila um hvort er endilega æskilegt, en samkvæmt niður-

stöðunum sá skólastjóri til þess að starfsfólk kæmi sér saman um ákveðnar 

reglur og viðmið varðandi það hvaða upplýsingar færu inn í kerfið. 

Skólastjóri hafði einnig áhrif á það á hvaða hátt upplýsingum væri safnað 

saman úr kerfinu (Telem og Butvitski, 1995). 

2.1.1.2 Vefsíða skóla 

Með útgáfu vefsíðu leitast skólar við að bæta aðgengi almennings að 

upplýsingum um skólastarfið. Skólum ber ekki skylda til að gefa út vefsíðu, 

en við óformlega skoðun höfundar virðist það hins vegar orðin meiri regla 

en undantekning í íslenskum grunnskólum. Með uppsetningu á vefsíðum 

skóla er starfsemi skólans komið á framfæri til almennings.  

Vefsíður skóla veita einhliða upplýsingar um stefnu, áætlanir og skipulag 

skólastarfsins. Á vefsíðum skóla er nokkuð algengt að í fréttaveitu á forsíðu 
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komi fram það sem efst er á baugi hverju sinni í skólastarfinu. Þar koma 

fram auglýsingar um fundi og félagsstarfsemi og þar eru einnig birtar fréttir 

af nýjungum og fyrirætlunum í skólastarfinu. Vefsíðurnar veita aðgang að 

eyðublöðum og umsóknum sem tengjast starfseminni. Þar er hægt að 

nálgast ýmsar upplýsingar um samstarf og samvinnu innan 

skólasamfélagsins og gjarnan krækjur á vefi sem tengjast félags- og 

hagsmunasamtökum foreldra, nemenda og starfsmanna skóla. Tenglar að 

námsvefum og áhugaverðu efni sem nýta má til náms má einnig finna á 

vefum skóla, en er þó ekki algilt. Algengt er að á vefsíðum skóla birtist 

myndir úr skólastarfinu. 

Í rannsókn Auðar B. Kristinsdóttur og Hildar B. Svavarsdóttur (2005), 

Allison McDonald og Þorsteins Hjartarsonar (2005), Þuríðar Jóhannsdóttur 

(2005), Sigurjóns Mýrdal og Sólveigar K. Friðriksdóttur (2005) og Torfa 

Hjartarsonar (2005) á upplýsinga- og samskiptatækni í starfi 18 grunnskóla á 

Íslandi og tilheyrir svokölluðu NámUST verkefni kemur fram, að mismunandi 

er hvaða einstaklingur innan skólanna sér um að uppfæra vefsíðuna. Einnig 

kemur fram að vefirnir eru misjafnlega mikið notaðir. Það er allt frá því að 

veita daglegar eða vikulega uppfærðar upplýsingar, í það að vera uppfærðar 

einu sinni á ári. Þar sem vefirnir eru uppfærðir reglubundið eru þeir taldir 

vera mikilvægir til að kynna skólana út á við og að þeir geti jafnramt verið 

verkfæri til að efla innra starf, bæði kennslu kennara og nám nemenda.  

Örn Alexandersson (2005) skoðaði hvert hlutverk vefsíðu grunnskóla er 

og hvernig stjórnun þeirra er háttað. Rannsókn hans leiddi í ljós að 

hagræðing getur skapast fyrir skóla við nýtingu vefsíðna ef hún er notuð 

sem markvisst verkfæri til að halda utan um upplýsingar um skólastarfið. Í 

rannsókn hans kemur skýrt fram að flestir skólar eru farnir að hagnýta sér 

vefsíður til að miðla upplýsingum til foreldra, nemenda og annarra. Líkt og í 

rannsókn Auðar og félaga hér á undan kemur fram að til að vefsíða verði 

virkur upplýsingamiðill þurfi að uppfæra hana reglulega. Niðurstöður Arnar 

leiddu í ljós að þar megi verulega bæta úr.  

2.1.1.3 Skjalastjórnun  

Í starfi skólastjóra þarf að huga að skráningu og skipulagi á meðferð skjala. 

Með breytingum á Stjórnsýslulögum (nr. 37/2003) varð rafræn stjórnsýsla 

möguleg. Fram kemur í rannsókn sem Þjóðskjalasafnið lét gera að því 

fjölmennari sem stofnun er, því líklegra er að skjalavarsla sé í góðum farvegi 

(Þjóðskjalasafn, 2005). Má því segja að þörf sé á að greina hvort styðja þurfi 

við fámennar opinberar stofnanir eins og skóla í skjala- og vörslumálum. 

Skólastjóri sem framkvæmdastjóri opinberrar stofnunar hefur vissulega þörf 

fyrir að halda utan um skjöl sem tilheyra rekstri skólans líkt og í öðrum 



 

26 

opinberum stofnunum. Með rafrænum skjölum er hægt að sýna fram á 

hvað verið er að gera í starfsemi skólans, af hverju það er gert og hvaða 

aðilar innan skólans bera ábyrgð á að hlutirnir séu framkvæmdir. Rafræn 

skjöl hafa varðveislugildi í þeim skilningi að geta varðveitt sögu skólans. 

Síðast en ekki síst eru það lög og reglugerðir sem segja til um að ákveðin 

skjöl eigi að varðveita (Sprehe, 2000).  

2.1.1.4 Fjármál  

Samkvæmt 7. grein laga um grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) 

ber skólastjóri grunnskóla faglega og rekstrarlega ábyrgð á skólastarfinu og 

hluti starfsins snýr því að áætlunum um ráðstöfun fjármagns samkvæmt 

þeim fjárhagsramma sem stjórnsýsla sveitarfélagsins hefur sett stofnuninni. 

Bókhald sveitarfélaga hefur tekið hröðum breytingum á undanförnum 

áratugum líkt og í viðskiptalífinu öllu. Skólastjóri skilgreinir rekstrarútgjöld 

skóla m.a. með rafrænni bókhaldslyklun reikninga sem birtast í rafrænu 

bókhaldskerfi sveitarfélagsins. Áður voru reikningar sendir í bréfpósti fyrst 

til skóla, en síðan til stjórnsýslu sveitarfélagsins. Verkferlar hafa þannig verið 

einfaldaðir og skilvirkni hefur aukist. Í rafrænu bókhaldskerfi hefur skóla-

stjóri yfirsýn yfir fjárreiður skólans og þarf að vera fær um að geta nýtt sér 

þær upplýsingar til að gera fjárhagsáætlanir í rekstrinum. Öflugar net-

tengingar eru ein forsenda þess að rafrænt bókhald skili sveitarfélaginu 

meiri skilvirkni og bættri nýtingu starfskrafta.  

Grunnskólar á Íslandi fá árlega úthlutað námsgagnakvóta frá 

Námsgagnastofnun sem miðast við nemendafjölda í árgöngum hvers skóla. 

Til viðbótar úthlutuðum námsgagnakvóta Námsgagnastofnunar fá skólar 

árlega úthlutað úr Námsgagnasjóði. Framlög úr þeim sjóði eru ákveðin með 

fjárlögum ár hvert og hafa þau farið ört minnkandi í kjölfar efnahags-

hrunsins. 

Rekstrarleg ábyrgð snertir óneitanlega val og kaup á námsgögnum. Það 

ber þó ekki að skilja það þannig að skólastjóri þurfi alltaf að vera sammála 

vali kennara á námsefni, starfsháttum hans eða fyrirliggjandi áætlunum. 

Skólastjóri getur aftur á móti haft áhrif á þessa þætti með því að vera 

leiðandi í framkvæmd á stefnu skóla, fylgja henni eftir og stuðla að því að 

kennarar starfi eftir sameiginlegum gildum (Sergiovanni, 2009). Í því 

sambandi getur skólastjóri vakið athygli á nýjungum og fjölbreyttum 

starfsháttum þegar fjallað er um val námsefnis. Skólastjóri getur einnig haft 

áhrif á þennan þátt með því að taka tillit til kostnaðar, pappírsnotkunar, 

fjölbreytni, endurvinnslu og nýtingu á því efni sem þegar er til í skólanum. 

Útgáfa á rafrænu námsefni getur þannig haft áhrif á viðhorf hans til þessara 

þátta og þess ávinnings sem kann að hljótast af kennslu með fjölbreyttum 
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möguleikum tækninnar. Nýting á rafrænu kennsluefni má jafnframt ætla að 

hafi áhrif á viðhorf skólastjóra og kennara til þess búnaðar sem þeir hafa 

aðgang að í starfi sínu.  

2.2 Hlutverk skólastjóra  

Í grunnskólalögunum sem tóku gildi árið 1995 var fyrst kveðið á um að 

skólastjóri gegni forstöðumannshlutverki skóla. Með lögunum var 

skólastjóra falið að veita grunnskólum faglega forystu og ábyrgð á 

skólastarfinu gagnvart sveitastjórn (Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 14. 

grein). Ári síðar 1996 tóku sveitarfélögin við rekstri grunnskólans og auknar 

kröfur voru gerðar til skólastjóra. Það voru annars vegar auknar kröfur á 

sviði rekstrarstjórnunar og hins vegar kröfur um faglega forystu hans innan 

skólastofnunar. Um leið var hverjum grunnskóla veitt meira sjálfstæði og 

falin aukin ábyrgð. Þessi breyting kom glöggt í ljós í rannsókn Þorsteins 

Hjartarsonar (2005) Skólastjórnun á upplýsingaöld. Þar koma fram nokkur 

atriði sem varpa ljósi á hverju þessi breyting skilaði, en einnig dregur hann 

fram í dagsljósið ákveðna togstreitu sem myndast hefur í starfi skólastjóra 

milli faglega leiðtogahlutverksins og rekstrarstjórnunarhlutverksins. Niður-

stöður Þorsteins undirstrika hversu margbreytilegt starf skólastjóra er og 

verður Þorsteinn var við mikið álag og streitu í starfi skólastjóra. Auknar 

kröfur stjórnvalda um áætlanagerð og námskrárvinnu í rekstri skóla er meiri 

en áður. Um leið verða skólastjórar varir við kröfur og væntingar sam-

félagsins um að skólinn fylgi eftir samfélagslegum breytingum á tímum 

mikilla tækniframfara. Það undirstrikast í nýrri aðalnámskrá grunnskóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla: almenntur hluti, 2011) eins og komið hefur fram 

hér áður. Í þessari rannsókn verður þessari meintu togstreitu leiðtogans og 

rekstrarstjórans í starfi skólastjóra fylgt eftir. 

Sergiovanni (2009) telur skólastjóra vera afar mikilvægan fyrir skóla og 

að engin önnur staða innan hans hafi jafn mikla möguleika á að viðhalda 

góðu skólastarfi og efla það. Hann fjallar um mikilvægi þess að skólastjóri 

hafi heildarsýn yfir skólastarfið til að ná árangri í breytingarferli. Fullan 

(2007) tekur í sama streng en telur jafnframt ekki hægt að ræða um 

breytingar í skólastarfi án þess að fjalla um UST/RS þar sem tölvutækni hafi 

svo mikil áhrif. Hann telur að til að UST/RS nýtist í skólastarfi þurfi skilningur 

á tækninni að vera til staðar. Fullan segir tæknina vera ofmetna í þeim 

skilningi að hún eigi ein og sér, að geta verið ákveðin lausn (Fullan, 2003). 

Gera má ráð fyrir, samkvæmt framansögðu, að skólastjóri gegni 

lykilhlutverki í breytingum sem tæknin býður upp á og að viðkomandi hafi 

skilning á margþættu hlutverki sínu í breytingarferli. Að auki þarf skólastjóri 
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að hafa skilning á því hvernig tækni getur virkað á hagkvæman hátt fyrir 

einstaklinga innan skólans og fyrir skólastarfið í heild. 

Ef heildarmynd breytingaferlis á sviði UST/RS er heimfærð í líkan 

Sergiovanni (2009) sem sýnir heildarmynd kerfis í breytingum, kemur glöggt 

í ljós hve margþætt starf skólastjóra er þegar kemur að því að innleiða 

tækni í skólastarfið. Á myndinni sýnir örin hvernig ferli breytinga felur það í 

sér að taka þurfi tillit til hvers einstaklings, að námskrá sé framfylgt og um 

leið mikilvægi þess að vera vakandi yfir þróun starfsmanna innan skólans 

með tilliti til breytinganna. Á sama tíma er skólastjóri að reka skólastofnun 

sem bundin er við fjárhagsramma, kjarasamninga, ákvarðanir, aðgerðir og 

stefnu stjórnvalda og síðast en ekki síst viðhorf og viðurkenningu 

samfélagsins á að þörf fyrir breytingar á skólastarfinu sé til staðar þegar 

horft er til tæknivæðingar í samfélaginu og á vettvangi fræðslu.  

 

 

Mynd 1 Heildarmynd kerfis í breytingarferli. (Sergiovanni, 2009, bls.351-353). Myndin er aðlöguð að 

íslenskum aðstæðum. 

Skólastjóri getur haft áhrif á fjárhagsramma sveitarfélagsins með því að 

leggja fram trúverðuga fjárhagsáætlun. Slík áætlun getur mögulega hreyft 

við stefnu og ákvörðunum stjórnsýslunnar. Mikesell (2011) leggur fram 

leiðbeiningar og ráðleggingar til stjórnenda opinberra stofnana í þessu 

sambandi. Hann beinir sjónum stjórnenda að aðferðum sem felast í því að 

festa hendur á viðfangsefninu og beina athyglinni í farveg ávinnings fyrir 

„viðskiptavininn“ sem í þessu tilfelli er nemandinn. Slíkar leiðbeiningar geta 
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komið skólastjórum að góðum notum í hlutverki þeirra sem snýr að 

fjárhagsáætlanagerð. 

Picciano og Seaman (2009) greina frá samanburðarrannsókn sem gerð 

var á rafrænu námi í Bandaríkjunum, svokölluðu K-12 námi, milli 

skólaáranna 2005-2006 og 2007-2008. Þar hafa nemendur möguleika á að 

stunda rafræn námskeið sem kennd eru að öllu leyti eða að hluta rafrænt. 

Þetta nám er á skólastigi sem samræmist grunnskólastigi og fyrstu tveimur 

árum framhaldsskóla hér á Íslandi. Í rafræna hluta námsins hefur orðið 47% 

aukning milli þessara tveggja skólaára. Jafnframt koma fram í rannsókninni 

margþætt, jákvæð áhrif rafræns náms fyrir nemendur. Þessi þróun er 

athyglisverð þegar litið er til möguleika tækninnar í fjárhagsáætlanagerð 

skóla, en rafrænt nám og svokallað blandað nám (e. blended learning) gefur 

möguleika á stærri námshópum. 

Á sama tíma og skólastjóri fæst við innleiðingu og þróun breytinga á sviði 

UST/RS í skólastarfinu er tæknin að hafa áhrif á daglegt starf skólastjóra 

sem snýr að rekstri skólans. Það getur skapað ákveðinn vanda ef til dæmis 

fjármagn sem stofnuninni er úthlutað er ekki í samræmi við þörfina að mati 

skólastjóra. Þá er mikilvægt að skólastjóri komi auga á atriði sem geta 

stuðlað að meiri hagkvæmni í rekstrinum. Áhrifin geta einnig komið fram í 

tímastjórnun í starfi hans þar sem tæknin er talin geta einfaldað 

viðfangsefni og verkferla á margvíslegan hátt. Um leið getur tæknin verið að 

flækja mál ef hún er ekki að virka eða búnaður ekki í góðu ásigkomulagi.  

Skoðum nú aðeins nánar hvernig skólastjóri getur gegnt lykilhlutverki í 

þróuninni. 

Í starfi skólastjóra felst ákveðið forystuhlutverk. Sergiovanni (2009) ræðir 

um fimm öfl forystu sem eru mikilvæg fyrir skólastjóra. Þessi öfl tengjast 

meðal annars menntunarlegum bakgrunni skólastjóra, samskiptum hans við 

aðra og útfærslum hans við að koma gildum sínum og sameiginlegum 

gildum skóla á framfæri. Skólastjóri þarf einnig, að mati Sergiovanni að hafa 

hæfileika til að hrífa fólk með sér til verka sem auka árangur og skilvirkni í 

skólastarfinu. Sergiovanni segir mikilvægt að skólastjóri geri sér grein fyrir 

þessu hlutverki sínu þegar innleiða á nýjungar í skólastarf. 

Makkawi (2010) hefur unnið við þróun á upplýsinga- og samskiptatækni í 

skólastarfi í 9 ár og heimsótt margar skólastofnanir. Með heimsóknunum 

greinir hann ákveðna þætti sem hafa áhrif á árangur þróunarinnar. Hann 

segir skólastjórnendur afar mikilvægan hlekk í þessari þróun líkt og 

fræðimenn á borð við Sergiovanni (2009) og Fullan (2007, 2003). Skólastjóri 

sem nær góðum árangri segir Makkawi að móti stefnu í UST/RS í samráði 

við teymi kennara með tilheyrandi sérþekkingu. Þessi hópur sjái til þess að 
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viðeigandi og nægur búnaður sé fyrir hendi og gætir þess að honum sé við 

haldið. Teymið veitir kennurum stuðning, þjálfun og ráðgjöf, kynnir fyrir 

kennurum nýjungar og hvetur þá til að takast á við þær. Makkawi segir 

kennara sem nýta tæknina í skólastarfinu þurfa að vera færa um að greina 

og endurmeta fyrirliggjandi starfsáætlanir og viðfangsefni. Þeir þurfa einnig 

að vera færir um að deila hugmyndum og verkefnum, taka þátt í smiðjum 

og síðast en ekki síst að efla og viðhalda þjálfun sinni með endurmenntun 

(Makkawi, 2010). Þessi atriði Makkawi geta verið leiðbeinandi fyrir 

skólastjórnendur sem vilja hafa áhrif á innleiðingu og þróun tækninnar í 

skólastarfi. 

Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998) fjalla um mikilvægi 

forystunnar fyrir árangur í skólastarfi og benda í því sambandi á skyldu 

stjórnenda til að móta skýra framtíðarsýn og stefnu. Þeir leggja áherslu á að 

skólastjóri byggi upp traust og segja það þurfa að gilda bæði innan skólans 

og utan hans vegna þeirra tenginga sem skólastjórnendur hafa við 

skólayfirvöld, foreldra og alla sem tengjast skólastarfinu á einhvern hátt. 

Hughes, Ginnett og Curphy (2005) eru á sama máli. Þeir telja traust vera 

annan hluta þess að forystumaður geti byggt upp trúverðugleika. Hinn 

hlutann telja þeir vera sérfræðiþekkingu. Fylgjendur treysta stjórnanda sem 

þeim finnst hafa þekkingu á því sem hann er að tala um. Sérþekkingu segja 

þeir byggja á tæknilegri starfshæfni (e. technical qualification). Uppbygging 

tæknilegrar starfshæfni felur í sér að auka þekkingu og bæta við aðferðum 

sem hægt er að nota til að leysa verkefni. Það getur átt við um verkefni sem 

tengjast notkun UST/RS í skólastarfi.  

Til að byggja upp sérþekkingu þarf skólastjóri að gera sér grein fyrir 

hlutverki sínu og ákvarða hvaða áhrif starf hans getur haft á þau markmið 

skólans sem tengjast UST/RS. Hann getur þannig gert sér far um að verða 

sérfróður um UST/RS í skólastarfi í gegnum þjálfun og leita tækifæra til að 

auka tæknilega þekkingu í starfi á sviði UST/RS. Skólastjóri getur einnig 

ákveðið að deila sérþekkingu sinni með því að kenna öðrum og vera þannig 

góð fyrirmynd í miðlun sérþekkingar. Til að geta nýtt sér sérþekkingu á 

tæknilegri starfshæfni tengdri notkun á UST/RS í skólastarfi þarf skólastjóri 

einnig að skilja fyrir hvað skóli sem stofnun stendur og skilja starfsemina 

sem þar fer fram (Hughes, Ginnett,og Curphy, 2005). Ef starfsáætlun skóla 

byggir á markmiðum sem eiga að stuðla að aukinni nýtingu á UST/RS í 

skólastarfi samkvæmt þessu, er mikilvægt að skólastjóri tryggi að 

sérþekkingin sé til staðar hvort sem hún er hjá honum sjálfum eða með því 

að hann dreifi ábyrgð á því hlutverki til annarra starfsmanna skólans. 
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Mikilvægt er að átta sig á því hvaða innri hvatir og hugsanir skólastjóra 

sem leiðtoga eru áberandi þegar innleiða á UST/RS faglega í skólastarfið 

þannig að það styrki og bæti kennslu kennara og um leið nám nemenda. 

Áhrif sérþekkingar skólastjóra á sviði UST/RS getur samkvæmt Sergiovanni 

(2009) haft jákvæð áhrif á störf hans og um leið smitað út frá sér jákvæðni 

til starfsmanna um nýtingu tækninnar í skólastarfi. Samkvæmt framansögðu 

má einnig ætla að ef skólastjóri á að leiða breytingar á sviði  UST/RS í 

skólastarfi verði hann ekki trúverðugur nema að hafa yfir að ráða 

sérþekkingu á sviðinu eða hæfni til að dreifa forystunni á þann hátt að 

sérþekkingin nýtist skólastofnuninni sem best. Það kemur heim og saman 

við það sem Makkawi (2010) leggur til og er áberandi í skólum sem náð hafa 

góðum árangri í innleiðingu og þróun í UST/RS. 

Notkun UST/RS í skólum er tilgangslaus ef hún nýtist ekki til að bæta 

skólastarfið. Rúnar Sigþórsson ofl. (2005) stóðu að svokölluðu AGN verkefni 

þar sem unnið var út frá þeirri hugmynd að skólaþróun verði árangursríkust 

ef allir starfsmenn taka þátt í henni og sýna frumkvæði. Þau segja hlutverk 

stjórnenda vera margþætt í því sambandi og meðal annars snúist hlutverkið 

um innleiðingu nýjunga í skólastarf. Þau benda á að öll viðleitni til þróunar í 

skólastarfi hafi takmörkuð áhrif nema hún hafi skýran tilgang sem kennarar 

geta tengt við áþreifanleg markmið. Það kemur heim og saman við það sem 

Sergiovanni (2009) fjallar um. Samkvæmt þessu þarf skólastjóri að halda 

tilgangi á notkun UST/RS lifandi meðal starfsmanna og fylgja eftir 

raunhæfum markmiðum með notkuninni. 

Sergiovanni (2009) leggur áherslu á mikilvægi þess að byggja upp sterka 

skólamenningu. Hann telur áhersluna á skipulag skólans ekki mega vera of 

mikla. Í staðinn vill Sergiovanni byggja starfið upp á sameiginlegu gildismati 

starfsmanna sem felast í sameiginlegri ábyrgð þeirra á þeim verkefnum sem 

þarf að vinna, að vinsemd ríki í öllum samskiptum, gagnkvæmt traust sé 

ríkjandi og að starfsmenn vinni af hollustu í garð skólans. Stefna skólans á 

að vera sameiginleg kjölfesta starfsmanna og um leið leiðarljós til framtíðar. 

Skólastjóri sem vill auka nýtingu á UST/RS í skólastarfi þarf að geta 

sannfært kennara um að tæknin hafi tilgang í skólaþróun. Conger (1998) 

fjallar um þann sannfæringarkraft sem forystumaður þarf að hafa og segir 

hann notkun tungumálsins vera lykilatriði í því sambandi. Conger skoðar 

sérstaklega hvernig góðir forystumenn nota tungumálið til að vekja áhuga 

starfsmanna á eigin sýn. Hann segir þessa eiginleika vera í megindráttum 

fjóra. Líkt og komið hefur fram hér áður þarf forystumaður að vera 

trúverðugur. Hann þarf einnig að geta tekið þátt í samræðum, haldið 

fyrirlestra við mismunandi tækifæri og rammað inn sameiginlegan grunn 
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viðfangsefnisins sem hann er að sannfæra starfsfólk um að fylgja. 

Forystumaður þarf einnig að geta séð fyrir vafamál sem upp kunni að koma 

og síðast en ekki síst að halda tilfinningasambandi við samstarfsmenn sína. 

Í meistaraprófsritgerð Þorsteins Hjartarsonar (2005) er fjallað um 

skólastjórastarfið á nýrri öld. Þar kemur fram líkt og áður hefur verið vísað 

til, að mikið álag er í starfi skólastjóra. Þorsteinn segir mikla þörf vera fyrir 

hendi að dreifa álaginu og að starfsmenn skóla vinni meira saman. Hann 

telur skólastjóra þurfa á stuðningi að halda í starfi og að faglegt 

leiðtogahlutverk skólastjórans kalli á þessa samvinnu. Samkvæmt 

rannsókninni er dreifing á stjórnunarvaldi skólastjórans til annarra 

stjórnenda talin vera nauðsynleg en um leið telur Þorsteinn það erfitt í 

framkvæmd. Karl Frímannsson (2010) kemst að því í meistaraprófsritgerð 

sinni þar sem hann rýnir í ábyrgð skólastjóra samkvæmt grunnskólalögum, 

að dreifing stjórnunarvalds skólastjóra hafi ákveðna annmarka þar sem 

skólastjórinn er alltaf sá sem ber hina endanlegu ábyrgð á skólastarfinu. 

Skólastjóri ætti því samkvæmt framansögðu að hlutast til um að taka virkan 

þátt í öllum ákvörðunum, gæta þess að vera vel upplýstur og setja sig inn í 

málefni sem krefjast sérþekkingar. 

Samkvæmt framansögðu skiptir sterk leiðsögn miklu máli þegar innleiða 

á nýjar starfsaðferðir með UST/RS. Til að ná fram breytingum á verkferlum 

og skipulagi þarf að miðla, þjálfa og umbuna, því vaninn getur verið harður 

húsbóndi sem erfitt er að losna frá. Góður leiðtogi getur náð árangri með 

því að skapa eftirsóknarverða framtíðarsýn með starfmönnum sínum 

(Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998, Sergiovanni, 2009) og efla 

sjálfstraust þeirra og metnað með því að miðla áformum og fullvissa 

starfsmenn um hæfni þeirra til að ná settum markmiðum. Góðir leiðtogar 

ganga fremstir við innleiðingu nýrra aðferða, öðrum til eftirbreytni. Hér 

gildir að setja sér raunhæf markmið og fylgja þeim eftir í markvissri 

árangursstjórnun (Fullan, 2007 og Sergiovanni, 2009).  

Hjá stjórnsýslu sveitarfélaga er áhersla lögð á að samræma hug- og 

vélbúnað, verkferla og vinnubrögð til að greiða fyrir rafrænum samskiptum 

og mála- og skjalastjórnun. Í því sambandi skiptir verulegu máli að 

upplýsingar fljóti greiðlega á milli stofnanna og til almennings sem gerir 

sífellt meiri kröfur um að hafa aðgang að þeim. Eitt af hlutverkum 

skólastjóra er að takast á við nýjungar í rafrænni stjórnsýslu og vera fær um 

að skapa, fylgja eftir og miðla þessum nýjungum innan stofnunarinnar. 

Samhliða þessu er áberandi sú krafa af hálfu sveitarfélaga að hagræða í 

rekstri skóla. Skólastjórar leita nú allra leiða til að draga úr útgjöldum í 

rekstri en skerða sem minnst þjónustu við nemendur. Í því sambandi er 
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áhugavert að greina hvort margþættir möguleikar UST/RS hafi einhver áhrif 

á val á leiðum í þeim efnum. 

Skólastjórar sem aðrir starfsmenn skóla geta upplifað ný vinnubrögð sem 

ógnun sem aftur getur leitt til óöryggis. Við innleiðingu á rafrænum kerfum 

þarf að gæta þess að starfsmenn stjórnsýslunnar séu meðvitaðir um kosti 

breytinganna og deili þeim með skólastjórum. Með því móti er líklegra að 

nýja rafræna verkferlið geri vinnuna áhugaverðari þar sem minni tími fari í 

kerfisbundnar endurtekningar og meiri tími gefist til að ganga í önnur 

verkefni (Forsætisráðuneytið, 2004b). Starfsmenn skóla ættu að líta á 

tæknina sem verkfæri sem gerir þeim kleift að koma til móts við foreldra og 

nemendur á einfaldari, skilvirkari og ef til vill kostnaðarminni hátt. Slík 

vinnubrögð eiga ekki síður við um meginstarfsemi skólanna sem einkum 

felst í kennslu kennara og námi nemenda. Kennarastarfið er þegar farið að 

þróast í meiri átt að leiðbeinanda í námi barna fremur en að sinna beinni 

kennslu eins og eldri kynslóðir þekkja. Þar hefur UST/RS mikil áhrif á 

(Eggers, 2008). 

UST/RS hjá sveitarfélögum hefur þróast hratt á síðustu árum.  Sem dæmi 

þá voru í fyrstu settir upp netþjónar í hverjum skóla. Kerfið var þá 

ósamþætt og stofnanir ekki tengdar saman. Til að tryggja það að gögn 

glötuðust ekki voru afrit tekin af hverjum netþjóni. Krafa um tæknilega 

sérþekkingu á sviði UST/RS varð sífellt sérhæfðari. Í dag er tæknileg 

sérfræðiþjónusta sveitarfélaga ýmist staðsett hjá einstökum deildum 

sveitarfélagsins s.s. fræðsludeildum, þjónustan aðkeypt eða eins og dæmi 

eru um í stærri sveitarfélögum landsins að tölvudeild er starfrækt hjá 

sveitarfélaginu. Flutningsgeta tenginga er orðin mun meiri en áður og 

möguleikar fyrir samtengingu og samþættingu stofnana til staðar.  

Haukur Arnþórsson (2008) gerði doktorsrannsókn á rafrænni stjórnsýslu 

í stærstu sveitarfélögum landsins. Þar koma fram margháttuð áhrif 

upplýsingatækni á skipulagsmál og stjórnun opinberra stofnana. Skoðaðar 

eru í rannsókninni margar kenningar sem komið hafa fram og þar staðfestist 

meðal annars þáttur tölvunotkunar og Netsins í fjölmörgum innri 

breytingum stofnana. Þá koma einnig fram margháttuð áhrif 

upplýsingatækni á skipulagsmál og stjórnun opinberra stofnana. Helstu 

áhrifin eru aukin samþætting á öllum stigum stjórnsýslu, víðara starfssvið (e. 

job enlargement) og valddreifing. Haukur telur að bættir stjórnunarhættir 

hljóti einnig að felast að nokkru leyti í því að svara áhuga almennings með 

því að nota þá tækni sem hann hefur gert að sinni. Það byggir hann meðal 

annars á niðurstöðu sinni um netnotkun Íslendinga sem er óvenju mikil eða 

tæp 90% að staðaldri. Aukin menntun segir hann einnig hafa umtalsverð 
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áhrif til aukinnar tölvunotkunar en einnig auknar tekjur. Aðrir félagslegir 

þættir virðast breyta litlu um notkun almennings á netinu (Haukur 

Arnþórsson, 2008). 

Þessi þróun í UST/RS í stjórnsýslu sveitarfélaga og netnotkun almennings 

að staðaldri má ætla að hafi áhrif á starfsemi grunnskóla og um leið á 

hlutverk skólastjóra. Í því sambandi er áhugavert að skoða hvernig 

uppbyggingu grunnskóla er háttað og hvort einstakar starfseiningar innan 

grunnskólans séu líklegri til að hafa áhrif á innleiðingu og þróun í 

uppbyggingu UST/RS í skólastarfi.  

2.2.1.1 Samskipti 

Með bættu aðgengi fyrir samskipti innan skólasamfélagsins eykst þjónustan 

og verkferlar geta orðið skilvirkari (Forsætisráðuneytið, 2004b). Skólastjóri 

sem sér hag í að nýta sér rafræna tækni í samskiptum tekur þannig þátt í að 

bæta þjónustuna með auknu gagnkvæmu aðgengi að sjálfum sér. Á sama 

hátt getur skólastjóri leitt þróun starfshátta í skólanum í átt að bættu 

aðgengi almennt innan skólasamfélagsins með góðum aðbúnaði 

starfsmanna, ráðgjöf, stuðningi og þekkingu á því hvernig rafræn tækni 

getur virkað í samskiptum. Til að rafræn samskipti verði skilvirk þarf að setja 

um þau viðmið sem starfsmenn skóla fylgja, að öðrum kosti er ekki hægt að 

tryggja að rafrænar upplýsingar berist viðtakanda.  

Rafræn samskipti í starfi skólastjóra felst m.a. í notkun á tölvupósti og 

upplýsingakerfinu Mentor. Ýmis tölvupóstforrit koma einnig að gagni við 

tímastjórnun ef vilji er fyrir hendi þar sem hægt er að skrá inn viðburði og 

fundi, bóka sig á viðburði og fundi og síðast en ekki síst að láta minna sig á 

fund eða annan viðburð með ákveðnum fyrirvara. Það getur komið sér vel í 

því daglega amstri sem skólastjórastarfið felur í sér. Skólastjórar dagsins í 

dag geta sótt og sent tölvupóst á Netinu hvar sem þeir eru staddir og á 

hvaða tíma sem er. Aðgangurinn er einungis háður netsambandi og aðgangi 

að tilheyrandi búnaði. 

Í Mentorkerfinu er hægt að velja þá einstaklinga eða hópa sem skráðir 

eru í kerfi viðkomandi skóla og senda þeim tölvupóst. Skólastjóri sem hyggst 

senda póst þarf eingöngu að haka við nöfn þeirra einstaklinga eða hópa sem 

póstinn eiga að fá. Skráning upplýsinga í Mentorkerfið flokkast einnig undir 

samskipti. Viðbrögð foreldra og nemenda við innskráðum upplýsingum í 

kerfið berst starfsfólki skóla í gegnum tölvupóst eða símkerfi. Mentor hefur 

þann annmarka að eingöngu er hægt að senda netpóst til þeirra sem hafa 

aðgang að kerfinu hjá viðkomandi skóla.  
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Í tölvupóstforritum er möguleiki fyrir skólastjóra að koma sér upp 

póstlistum eða netfangalistum tiltekinna hópa einstaklinga sem tilheyra 

ákveðnu viðfangsefni eða sviði og skólastjóri vinnur gjarnan með jafnt innan 

skóla sem utan hans. Það má því segja að skólastjóri þurfi aðgang að tvenns 

konar hugbúnaði í tengslum við notkun netpósts. Annan sem tilheyrir meira 

innra starfi skóla og hinn fyrir rafræn samskipti við aðila utan skólans. 

2.3 Stofnanauppbygging skóla 

Í skólastarfi er gerð krafa um að starfsfólk noti upplýsingatækni við störf sín 

þó ekki sé gerð bein krafa um það í auglýsingum um störfin. Það eru 

óáþreifanleg gildi í starfsumhverfinu sem hafa mótað þessa kröfu en sum 

þessara gilda móta afstöðu starfsmanna til breytinga. 

Uppbygging starfshæfni innan skóla er mikilvæg eins og áður hefur 

komið fram. Í því samhengi þarf skólastjóri að gera sér grein fyrir 

stofnanauppbyggingu skóla og hvernig störf tengjast innbyrðis. 

Margar kenningar um stofnanir hafa litið dagsins ljós í gegnum tíðina. 

Eldri kenningar ganga mikið út á verkaskiptingu og sérhæfingu, en nýrri 

kenningar hafa þróast í átt að meiri samþættingu. Áherslur í skipuritum 

skóla og hugmyndafræði um hlutverk skólastjórnenda hafa  einnig breyst 

töluvert. Áður þótti sjálfsagt að beita mats- og stjórnunaraðferðum úr 

atvinnulífinu í skólunum og þá horft til þeirra þátta sem voru sameiginlegir 

fyrirtækjum og skólum. Undanfarin ár hefur hins vegar athyglin í síauknum 

mæli beinst að sérstöðu skólans sem skipulagsheildar, þar sem litið er til 

þróunarstarfs og þess sérstaka stjórnskipulags sem einkennir 

menntastofnanir. Segja má að áður fyrr hafi kennari stjórnað sínum bekk og 

skólastjóri sínum skóla. Nú beinist hlutverk skólastjórans í auknu mæli að 

því að skilgreina markmið og gildi skólastarfsins í heild, halda utan um 

teymisvinnu og fela kennurum og millistjórnendum ábyrgð sem fagaðilum 

(Sergiovanni, 2009).   

Hugmynd Mintzberg (1993) um fimmþátta skipulag stofnana gengur út á 

verkskiptingu helstu eininga. Mintzberg flokkar stofnanir jafnframt eftir því 

hvernig einingarnar vinna saman sem er áhugavert þegar skoðað er hvernig 

unnið er með innleiðingu og þróun á UST/RS í skólastarfi. Skipulagsheildir 

eru skipulagðar til að ná utan um og stýra flæði innan stofnunarinnar og 

skilgreina innri tengsl milli hluta hennar. Mintzberg notar líkan til að koma á 

framfæri hugmynd sinni og er hér aðlagað að íslenskum grunnskólum. 
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Mynd 2 - Fimm einingar skipulagsheildar skóla. (Mintzberg, 1993, bls. 11) 
Líkanið er aðlagað að íslenskum grunnskólum. 

Í aðgerðarkjarna fer fram kjarnastarfsemi skólans, kennslan. Þar leggja 

kennarar sig fram um að tryggja það að nemendur fái fræðslu og þjónustu 

sem þeir eiga rétt á samkvæmt námskrá. Í aðgerðarkjarnanum er 

sömuleiðis lögð áhersla á að nemendur sýni framfarir og nái 

einstaklingsmiðuðum árangri. Kennurum er einnig ætlað að veita 

einstaklingunum félagslegan stuðning til að framfarir og árangur náist og fá 

þá gjarnan stuðningsfulltrúa sér til aðstoðar sem kemur frá stoðdeild 

stofnunarinnar (Mintzberg, 1993).  

Allar skipulagsheildir þurfa stjórnendatopp sem ber meginábyrgð á 

starfsemi skipulagsheildarinnar. Í grunnskólum er það skólastjóri sem trónir 

á toppnum. Hlutverk skólastjóra er að tryggja að markmið skipulagsheildar 

náist og mæti kröfum fræðsluyfirvalda. Stjórnun skólastjórans felst einkum í 

þrennu: að vera með beina verkstjórn á formlegum verk- og samskipta-

ferlum, að stjórna tengslum út fyrir skipulagsheildina s.s. við stjórnsýslu 

sveitarfélaga og Mennta- og menningarmálaráðuneytið og að sinna stefnu-

mótun. Þarna kemur Mintzberg (1993) inná það að æðsti stjórnandi 

stofnunar, hér skólastjóri, þurfi að vera meðvitaður um mikilvægi stefnu-
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mótunar í skólastarfi líkt og þeir félagar Börkur Hansen og Smári S. Sigurðs-

son (1998) fjalla um. Þá er ekki síður mikilvægt að skólastjóri hafi þá heildar-

sýn sem felst í  kerfi breytingarferlis hennar líkt og Sergiovanni (2009) fjallar 

um. 

Millistjórnendur til að mynda aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri, fagstjóri 

eða verkefnisstjóri hafa formleg völd frá stjórnendatoppi til að halda utan 

um aðgerðarkjarnann, hér kennarana. Millistjórnendur annast gjarnan flæði 

samskipta frá stjórnendatoppi til aðgerðarkjarna og miðla endurgjöf upplýs-

inga milli þeirra. Stjórnunarþáttur er fyrir vikið takmarkaður og sjálfstæði til 

ákvarðana er ekki mikið því slíkt getur unnið gegn samhæfingarákvörðunum 

skólastjóra. Millistjórnendur eru samt taldir mikilvægir í allri stefnumörkun 

skipulagsheildar (Mintzberg, 1993). 

Tæknistjórnunarsviðið er í höndum greinenda í skipulagsheildum sem 

hafa það hlutverk að móta störf og verkefni annarra innan hennar. Þeir 

miðla ekki upplýsingum heldur hanna, skipuleggja og þjálfa en annast samt 

ekki kennslu. Þetta geta verið námsráðgjafar, kennsluráðgjafar, sálfræð-

ingar, félagsfræðingar, sérfræðingar í UST/RS svo eitthvað sé nefnt. Slík 

störf geta komið í stað beinnar verkstjórnunar skólastjóra en þau annast þó 

meira þjálfun og greiningu viðfangsefna innan skólans (Mintzberg, 1993). 

Stjórnandi eða kennari sem hefur sérþekkingu og starfshæfni á sviði UST/RS 

og nýtt er í ráðgjöf og stuðning við aðra starfsmenn, getur þannig teygt sig 

inn á tæknistjórnunarsviðið. Þannig má sjá hvernig mismunandi svið geta 

unnið saman og hafa þarf í huga við uppbyggingu starfshæfni innan skóla. 

Stuðningssviðinu er ætlað að veita stuðning innan skipulagsheildar og er 

eining sem gæti hugsanlega verið úthýst. Þetta eru störf eins og í mötuneyti 

skóla, þrif á skólahúsnæði, viðgerðir og viðhald skólahúsnæðis, viðhald og 

umsjón tölvubúnaðar svo eitthvað sé nefnt. Þetta svið þarf að samhæfa 

störf sín við aðrar einingar skipulagsheildarinnar m.a. greinendum innan 

tæknistjórnunarsviðsins (Mintzberg, 1993). 

Samkvæmt framansögðu segir Mintzberg (1993) sterkustu áhrif 

sérhæfingar starfa á borð við UST/RS geta komið frá öðrum einingum 

skipulagsheildarinnar en þeirri sem skólastjóri tilheyrir. Áhrif skólastjóra á 

starfshætti innan skólastofnunar með tilkomu tækninnar, aukinnar 

sérþekkingar og viðhorfi virðist jafnframt geta haft áhrif á samskipti hans 

innan skóla. Skólastjóri með sérþekkingu í UST/RS getur af sama skapi farið 

inn á aðrar einingar sem áður voru helguð sérfræðingum í UST/RS. Með 

slíkum áhrifum dregur hann sig nær aðgerðarkjarnanum, í þessu tilviki 

kennurum. Það getur bæði styrkt hann sjálfan og samstarfsfólk hans ef þessi 
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framsetning Mintzberg er borin saman við hugmyndir þeirra félaga 

Sergiovanni (2009) og Fullan (2007) eins og áður er nefnt.  

Í doktorsrannsókn Hauks Arnþórssonar (2008) kemur fram að formgerð 

skipulagsheilda opinbera stofnanna virðist hafa töluverð áhrif á hversu 

mikill ávinningurinn hefur verið af innleiðingu upplýsingatækni hjá þeim. 

Haukur flokkar íslenskar opinberar stofnanir eftir skipulagi sem Mintzberg 

(1993) hefur lagt fram. Haukur segir að það séu einkum þrjár formgerðir 

Mintzberg sem eigi við um íslenskar opinberar stofnanir. 

Fljótandi skipulag. Helstu einkenni eru lítil formfesta í störfum, stöðlun 

þekkingar lítil og sérhæfing byggð á þjálfun innan stofnunarinnar. Þetta eru 

stofnanir eins og fjölmiðlar, leikhús og eftirlits- og umönnunarstörf.  

Faggreinaskipulag. Helstu einkenni eru margir og nokkuð sjálfstæðir 

sérfræðingar. Samþætting þeirra á milli er leyst með stöðlun þekkingar og 

færni og er vald þekkingar mikið. Slíkar stofnanir eru formfastar og ekki 

auðvelt að aðlaga þær að nýrri þjónustu. Þetta eru stofnanir eins og 

ráðuneytin, dómstólar og bókasöfn.  

Vélrænt skipulag. Helstu einkenni er sérhæfing og endurtekningar á 

skilgreindum verkefnum. Ákvörðunartaka er miðlæg og skil milli stjórnenda 

og starfsfólks áberandi. Stofnanir sem falla undir þetta skipulag eru t.d. þær 

sem fást við fjármál og afgreiðslu, veitustofnanir og verslunarstarfsemi.  

Einkenni faggreinaskipulags er þekktast í skólastofnunum þar sem öll 

hæfni byggir á þekkingu starfsmanna þar sem afrakstur, þjónusta og afurðir 

lúta faglegu ferli. Haukur telur hins vegar að þær stofnanir sem búa við 

vélrænt skipulag séu líklegri til að njóta ávinnings af UST/RS. Innleiðing 

UST/RS hafi svo aftur minnst áhrif á þær stofnanir sem hafa fljótandi 

skipulag og er það líklega vegna þess að þar eru unnin skapandi störf sem 

hraði og hagkvæmni hefur lítil áhrif á (Haukur Arnþórsson, 2008). Vélrænt 

skipulag getur átt við þann hluta starfs skólastjóra sem snýr að 

rekstrarstjórnun skóla sem opinberrar stofnunar og er hluti af 

stofnanauppbyggingu sveitarfélaga. Sá hluti snýr m. a. að hlutverki skóla-

stjóra í fjármálastjórnun og margvíslegri upplýsingagjöf. Þessi hluti stjórn-

unarinnar getur tekið tíma frá þeim hluta starfsins sem snýr að faglegri 

forystu. Þannig togast á í starfi skólastjóra faggreinaskipulag og vélrænt 

skipulag líkt og fagleg forysta í hlutverki skólastjóra togast á við hlutverk 

hans sem rekstrarstjóra. Skólastjóri þarf að gera sér grein fyrir þessari stöðu 

og leitast við að láta hlutverkin vinna saman. Hugmynd Mintzberg fellur hér 

vel við þá heildarsýn sem skólastjóri er talin þurfa að hafa á starfi sínu í 

breytingaferli og Sergiovanni (2009) telur mikilvæga. 



 

39 

Í faggreinaskipulagi er treyst á hæfni kennara sem lærð er í fagnámi. 

Aukin starfshæfni er lífstíðarverkefni fagmanns í faglegu skipulagi 

(Mintzberg,1993). Samkvæmt því er símenntun starfsfólks skóla og 

starfsþróun forsenda þess að UST/RS hafi áhrif á starfshætti í skólum og að 

framþróun eigi sér stað. Skólastjóri er í hlutverki sínu ábyrgur fyrir 

símenntun meðal starfsmanna og stuðla að starfsþróun sem styrkir skólann 

sem stofnun. Sólveig Jakobsdóttir (2011) segir mikilvægt að stuðla að auknu 

framboði símenntunar og fræðslu fyrir kennara um nýtingu upplýsingatækni 

í kennslu ekki hvað síst fyrir kennara á starfsvettvangi.  

 

Hér á undan hefur verið fjallað um UST/RS í starfi skólastjóra út frá 

ólíkum þáttum starfsins. UST/RS í skólastarfi getur einfaldað verkferla og 

gert þá skilvirkari. Um leið eykst aðgengi að starfsmönnum og upplýsingum 

um skólastarfið. Á sama tíma og skólastjóri nýtir tæknina í daglegu starfi 

sínu á skrifstofu, er hann einnig lykilstarfsmaður skólans þegar kemur að því 

að innleiða og þróa tækninýjungar. Til þess þarf skólastjóri að vera 

meðvitaður um þá þætti sem styðja við innleiðingu og þróun nýjunga í 

stofnunum. Skólastjóri þarf þannig að geta haft yfirsýn yfir heildarskipulag 

skólastarfs í breytingaferli og gera sér um leið grein fyrir hlutverki sínu og 

um leið þeirri hagnýtingu sem UST/RS getur skapað. Samspil starfseininga 

innan skóla sem stofnunar og í samskiptum við stjórnsýslu sveitarfélagsins 

þarf að vera skólastjóranum ljós. Hann þarf einnig að huga að uppbyggingu 

starfshæfni í UST/RS innan skólans sem byggist á skýrri framtíðarsýn og 

framsækinni stefnumótun starfsmanna sem hefur skýran tilgang og 

markmið sem starfsmenn sjá fram á að geta náð. Til þess þarf skólastjórinn 

að vera trúverðugur og fara fyrir starfsmannahópnum sem góð fyrirmynd.  

Til að skoða viðfangsefnið út frá þessu margþætta samhengi var í 

rannsókninni leitast við að nálgast rannsóknarefnið út frá ólíkum 

sjónarhornum.  

Meginrannsóknarspurningin var þessi: Hvernig hefur UST/RS áhrif á 

hlutverk skólastjóra grunnskóla? Hér var leitast við að afla upplýsinga um 

efnisþætti sem felast í eftirfarandi undirspurningum: 

• Hvernig nýta skólastjórar UST/RS í starfi sínu? 

• Hvaða áhrif hefur viðhorf, þekking og reynsla skólastjóra á sviði 

UST/RS á framgang UST/RS í skólastarfi?  

• Hvernig hefur UST/RS áhrif á hlutverk skólastjóra í innra 

skipulagi skóla? 
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• Hvaða áhrif hafa stjórnsýsluákvarðanir og stefna skólayfirvalda 

um notkun UST/RS í skólastarfi á hlutverk skólastjóra sem 

faglegs leiðtoga og rekstrarstjóra skóla?  

 

3 Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknaraðferðina sem notuð var til að 

greina áhrif UST/RS á starf skólastjóra. Rannsóknin var tilviksathugun (e. 

case study) sem byggir á eigindlegum aðferðum.  

 

3.1 Hönnun 

Skólastjórar grunnskóla standa frammi fyrir því að fylgja stefnumörkun 

stjórnvalda í nýtingu tækninnar í skólastarfi, en um leið að draga saman í 

rekstri vegna þess efnahagsástands sem ríkir á Íslandi. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að fá heildstæða mynd af aðstæðum skólastjóra þar 

sem reynt er að varpa ljósi á áhrif UST/RS á daglegt starf þeirra og hlutverk í 

því sambandi. Sérstaklega var leitað eftir þáttum í starfi þeirra sem snerta 

notkun á UST/RS, ákvarðanatöku um notkun UST/RS og síðast en ekki síst 

samskipti og samvinnu sem viðhöfð er við innleiðingu og þróun UST/RS í 

skólastarfi.  

3.1.1 Viðtöl 

Tekin voru hálfopin viðtöl við skólastjóra, en einnig voru tekin samskonar 

viðtöl við eina lykilpersónu innan hvers skóla sem sinnir UST/RS og 

skólastjóri viðkomandi skóla benti á. Viðtöl (e. interviews) er samræða sem 

felur í sér ákveðinn tilgang og geta reynst gagnleg til að dýpka skilning á 

viðfangsefni rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2003).  

3.1.2 Stafræn hljóðdagbók 

Stafræn „hljóðdagbók“ (e. audio diary) var nýtt við rannsóknina. Skóla-

stjórar héldu hljóðdagbók í tvo daga sem fól það í sér að skólastjóri talaði 

inn á stafrænt hljóðupptökutæki á 30 – 60 mín. fresti. Í upptökunni greina 
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þeir frá því hvað þeir aðhafast yfir daginn og hvort UST/RS er nýtt við 

viðfangsefnið hverju sinni með einhverjum hætti. Þessi aðferð var notuð til 

að forðast tímafrek dagbókarskrif þátttakenda sem annars hefðu gefið 

sömu upplýsingar. Skriflegar leiðbeiningar um efnisatriði hljóðupptöku voru 

afhentar til stuðnings, ásamt kennslu á hljóðupptökutæki og öðrum 

mikilvægum atriðum eins og munnlegum leiðbeiningum (viðauki 1 bls. 92). 

Niðurstöður hljóðdagbókar voru flokkaðar í eftirfarandi þætti: viðfangsefni 

þátttakenda, tegund hugbúnaðar, tæknibúnaður og tími. Tímamæling var 

grófleg enda fyrirfram ekki talin geta verið mjög nákvæm miðað við 

forprófun rannsóknarinnar. Mælingin getur því einungis gefið ákveðnar 

vísbendingar um tímalengd notkunar á UST/RS í starfi skólastjóra. 

3.1.3 Tölvupóstsamskipti 

Við forprófun rannsóknarinnar kom í ljós að talsverður tími skólastjóra fer í 

að sinna tölvupósti. Í framhaldinu var ákveðið að skólastjórar flokkuðu 

tölvupóst sinn í tvo daga með því að fylla út eyðublað (viðauki 2, bls. 93-94). 

Á eyðublaðinu flokkuðu skólastjórarnir tölvupóstinn sem þeir sendu frá sér 

eftir því hverjum þeir voru að senda hann, en einnig eftir því hvaða efni 

tölvupósturinn innihélt. Skólastjórarnir flokkuðu einnig móttekinn tölvu-

póst, en nú eingöngu eftir innihaldi póstsins. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru alls átta, tveir frá hverjum skóla. Það voru skólastjóri 

annars vegar og hins vegar lykilstarfsmaður í hverjum skóla sem 

skólastjórarnir völdu sjálfir. Einn skólanna telst til svokallaðra fámennra 

skóla en hinir þrír telja nemendur frá 180 – 370. Skólastjórarnir eiga það 

sameiginlegt að hafa talsverða reynslu að baki sem kennarar en þó 

mismikla. Nöfn skólanna eru dulnefni og þar sem um mjög fáa skóla er að 

ræða þykir rétt að hafa kyn stjórnenda dulið þar sem ekki er talið að það 

hafi áhrif á markmið rannsóknarinnar. Skólastjórar eru því nefndir eftir 

stöðuheiti sínu og karlkynsnafnorðinu og starfsheitinu „skólastjóri“. 

Lykilstarfsmenn eru af sömu ástæðu nefndir „lykilstarfsmaður“, „kennari“ 

eða „deildarstjóri“ eftir atvikum. Nánar verður fjallað um nafnleynd og 

trúnað hér síðar í kaflanum.  

Einisskóli er heildstæður skóli í þéttbýli þar sem nemendum er skipað í 

1. – 10. bekk. Skólastjóri Einisskóla hefur kennt í  9 ár en hóf síðan feril sinn 

sem skólastjórnandi sem hefur varað í 22 ár. Skólastjórinn er með B. Ed. 

kennarapróf frá Kennaraháskóla Íslands og hefur einnig lagt stund á nám í 

skólastjórnun og náms- og starfsráðgjöf. Skólastjórinn telur áhrif UST/RS 
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einkum felast í meiri hraða: „...líka það að þetta er orðið einfaldara í sniðum 

og meira en var áður“. 

Lykilstarfsmaður Einisskóla hefur kennt í tæp 15 ár og sér um vefsíðu 

skólans í samvinnu við skólastjórnendur. Hann nýtir UST/RS mikið í 

kennslustarfi sínu: „Ég fékk svona gagnvirka töflu inn í stofu...ég nota hana 

töluvert“ . Kennarinn telur mjög til bóta að skólastjóri hafi reynslu og 

þekkingu á notkun UST/RS og telur að skólastjóri sýni þá meiri skilning á því 

sem hann er að fást við og hve mikinn tíma það tekur.  

Í nýlegum grunnskóla í þéttbýli, Eikarskóla, eru nemendur í 1. – 7. bekk. 

Skólastjórinn hefur unnið sem kennari í 4 ár en skólastjóri í 22 ár og þar af 

10 ár í litlum skóla í dreifbýli þar sem hann hafði kennsluskyldu. 

Skólastjórinn hefur  B.Ed. kennarapróf frá Kennaraháskóla Íslands og hefur 

auk þess lokið M. Ed. prófi í uppeldis- og menntunarfræðum frá Háskóla 

Íslands með áherslu á stjórnun menntastofnana. Skólastjóri Eikarskóla segir 

tölvu mikilvægt vinnutæki sem spari tíma: „Þetta er tímasparnaður hvað 

varðar svona ýmsa samvinnu, en það tekur líka töluverðan tíma að fara í 

gegnum tölvupóst“. Skólastjórinn segir jafnframt um netnotkun í 

skólastarfinu „Við erum alltaf að reyna að opna skólann og reyna að koma 

honum út til fólks“. 

Lykilstarfsmaður Eikarskóla hefur sérhæft sig sem upplýsingatækni-

kennari með því að sækja nám við Rafiðnaraskólann á sínum tíma þar sem 

boðið var upp á nám sem hét: Ertu kennari og langar að verða 

tölvukennari? Kennarinn hefur sinnt upplýsingatæknikennslu í skólanum um 

nokkurt skeið auk þess að sjá um að uppfæra vefsíðu skólans í samvinnu við 

stjórnendur. Kennarinn er afar óhress með að upplýsingatækninámsgreinin 

fái sífellt minna vægi í skólastarfinu: „Ég er bara svo fúll...einhvern veginn 

bara öllu sópað undir mottu....þetta er ekkert eini 

skólinn....upplýsingatæknin er bara einhvern vegin fyrst út þegar þarf að 

skera niður“. 

Bjarkarskóli er einnig heildstæður skóli líkt og Einisskóli. Skólastjórinn 

hefur B.Ed. kennarapróf frá Kennaraháskóla Íslands og hefur lokið Dipl. Ed. 

gráðu í uppeldis- og menntunarfræðum með áherslu á stjórnun 

menntastofnana frá Háskóla Íslands. Skólastjórinn sótti nám við 

Rafiðnaðarskólann einn vetur líkt og lykilstarfsmaður Eikarskóla og segist 

alltaf hafa verið virkur notandi UST/RS.  Skólastjórinn á gott samstarf við 

millistjórnanda í sínum skóla sem sinnir UST/RS í skólanum í samstarfi við 

hann og aðra stjórnendur: „...mér finnst skipta miklu máli að hafa 

deildarstjóra tölvumála, mjög mikilvægt að hafa hann inni í myndinni“. 
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Lykilstarfsmaður Bjarkarskóla er deildarstjóri í skólanum og sinnir 

jafnframt tölvumálum hans. Starfsmaðurinn er kennari með framhalds-

menntun í uppeldis- og menntunarfræðum með áherslu á tölvu- og upp-

lýsingatækni. Deildarstjórinn getur ekki séð fyrir sér skólastarf í dag án 

UST/RS. „Maður getur náttúrulega ekki hugsað sér skóla í dag án tölvu. Ég 

held að það sé eiginlega alveg á hreinu“. 

Reynisskóli er fámennur skóli í dreifbýli. Þar hefur skólastjórinn kennt í 

samtals 13 ár þar af þrjú ár sem skólastjóri með talsverða kennsluskyldu. 

Nemendur í skólanum eru í 1. – 10. bekk og er samkennsla árganga mikil. 

Skólastjóri Reynisskóla hefur reynslu sem fjarnemandi við Kennaraháskóla 

Íslands þaðan sem hann lauk B.Ed. prófi. Skólastjórinn sér ýmsa möguleika 

tækninnar í tengslum við staðsetningu skólans fjarri þéttbýli: „Þetta er 

náttúrulega þægilegt að vera staðsettur hérna og geta nýtt alla þessa 

tækni...það væri mjög gott líka að geta sótt fjarfundi...og geta tekið einn 

hluta eða eitthvað úr fundinum sem er kannski áhugaverðast fyrir minn 

skóla“. 

Lykilstarfsmaður Reynisskóla er grunnskólakennari með fjögurra ára 

starfsreynslu. Kennarinn segir börn í dag vera mjög víðsýn og að það þurfi 

að kenna þeim að umgangast allt það efni sem þau geta nálgast í dag með 

auðveldum hætti: „Þetta hefur haft alveg ótrúlega mikil áhrif...Þau hafa 

komist yfir alveg ótrúlega mikið af lesefni og séð ótrúlega margt á Netinu, 

bæði jákvætt og neikvætt“. 

3.3 Framkvæmd  

Rannsóknin fór fram á tímabilinu 18. mars – 14. apríl 2011. Í fyrstu 

heimsókn fór fram kynning og rannsóknargögn afhent. Rannsóknardagar 

hljóðdagbókar voru tveir hjá hverjum skólastjóra á rannsóknartímanum.  

Vettvangur rannsóknarinnar voru fjórir grunnskólar í tveimur 

sveitarfélögum, tveir á höfuðborgarsvæðinu og tveir á landsbyggðinni. Þar 

sem rannsóknin er hluti af stærri rannsókn fór úrtakið eftir þeim 

þátttökuskólum sem þar eru til athugunar. Rannsakandi kynnti 

rannsóknaraðferðina í fyrstu heimsókn, afhenti skólastjórunum 

rannsóknargögn og gekk um leið úr skugga um að skólastjóri væri öruggur 

um notkun stafræna hljóðupptökutækisins. Í annarri heimsókn tók 

rannsakandi við gögnunum og tók viðtal við þátttakendur. Eftir að rannsókn 

fór formlega fram hafði rannsakandi samband við þátttakendur í gegnum 

tölvupóst ef nánari upplýsinga eða útskýringa var þörf um einstök atriði. 

Forprófun hljóðdagbókar fór fram í einum grunnskóla á landsbyggðinni 

en samkvæmt henni kom í ljós að tímaeiningin í hljóðdagbókinni getur 
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sjaldnast orðið mjög nákvæm þó hún geti vissulega gefið vísbendingu um 

hversu mikill tími fer í tiltekið verk sem hlutfall af starfsdegi. Til dæmis kom 

fram sterk vísbending um að talsverður tími skólastjóra fer í að sinna 

tölvupósti. Í framhaldinu ákvað ég að greina tölvupóstinn frekar með því að 

skólastjóri skrái hjá sér fjölda og innihald netpósts þessa tvo rannsóknar-

daga. Skólastjórarnir voru einnig beðnir um að skrá hverjum þeir væru að 

senda netpóst.  

Viðtölin fóru fram á vettvangi þátttakenda og voru það sem kallað er 

„hálf-opin viðtöl“ (e. semi-structured interview) (Hitchcock og Hughes, 

1995).  Lagt var upp með ákveðnar spurningar (viðauki 3, bls. 91) sem reynt 

var að fá skýr svör við, en svör þátttakenda voru látin ráða framvindu 

viðtalsins. Viðtölin voru öll hljóðrituð. 

Við gagnaöflun var leitast við að greina stöðu skólastjóra og lykilstarfs-

manns í þeim aðstæðum sem hann er í þegar um notkun UST/RS er að ræða 

í starfi hans. Þannig er samspili orðræðu og aðstæðna gefinn gaumur. 

Orðfæri og lýsingum viðmælenda er veitt athygli og hvað er sagt og hvað er 

látið ósagt með markmið rannsóknarinnar í huga.  

Meðan rannsóknin fór fram er rétt að geta þess að starfsmannaviðtöl 

voru yfirstandandi í skólunum sem fylgir þessum árstíma og felast í að gera 

ráðstafanir fyrir og skipuleggja næsta skólaár. Þar voru bæði á ferðinni 

viðtöl vegna hugsanlegra sameiningar skóla í sveitarfélögunum, en 

jafnframt var um venjubundin viðtöl að ræða. Greina má einkenni óöryggis 

meðal viðmælenda í rannsókninni sem ef til vill má rekja til þessara 

aðstæðna.   

Allir skólastjórnendur áttu mjög annríkt á rannsóknartímanum og allir, 

nema sá í dreifbýlinu, báru við miklu vinnuálagi. Yfirleitt báru þeir fyrir sig 

hefðbundnum viðfangsefnum skólastjóra sem tengdust m.a. tímabundinni 

þemavinnu, skýrsluvinnu, skipulagsvinnu eða væntanlegri árshátíð. 

Rannsakandi var ekki í aðstöðu til að meta hvort óvenju mikið álag á 

stjórnendur var þarna á ferð enda ekki viðfangsefni rannsóknarinnar. Í 

einhverjum tilvikum er ekki ólíklegt að upplifun skólastjórnenda um aukið 

álag geti hafa stafað af því ástandi sem ríkti í samfélaginu á þessum tíma.  

Í báðum sveitarfélögunum var merkjanleg krafa á stjórnendur stofnana 

um að skera niður í rekstri sem mjög líklega má rekja til þeirrar efnahags-

lægðar sem Ísland hefur verið að glíma við frá árinu 2008. Þar sem rekstur 

skóla er mjög stór þáttur í rekstri sveitarfélaga er ekki ólíklegt að svo hafi 

verið, en um leið var krafan mjög áberandi í íslenskum fjölmiðlum og í 

samfélagsumræðunni á meðan á rannsókn stóð. Í rannsóknarniðurstöð-

unum má greina möguleg áhrif þessa í ummælum þátttakenda.  
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3.4 Gagnagreining 

Viðtöl. Við gagnagreininguna var reynt að varpa ljósi á hvaða 

hugmyndafræði skólastjórnunar er mótandi í textanum um leið og 

valdatengsl eru greind innan skólasamfélagsins. Slík nálgun er nefnd 

orðræðugreining sem á sér rætur í póststrúktúralískri hefð. Með slíkri 

nálgun er tungumálið notað sem lykilþáttur í greiningu á félagslegum 

veruleika og sjálfsskilningi eintaklinga. Athyglin beinist að þeim möguleikum 

sem felast í tjáningunni og tungumálinu. Samkvæmt hinum póststrúktúra-

líska skilningi er tungumálið ekki orðasafn sem við veljum úr til að tjá 

hugsanir okkar. Tjáning er talinn fremur vera lærð á ákveðinn máta eða með 

ákveðinni orðræðu sem byggir á vissri orðnotkun, líkamsmáli, hljómblæ, 

svipbrigðum, látbragði og hreyfingum(Kristín Björnsdóttir, 2003).  

Tjáning getur verið ólík eftir því í hvaða aðstæðum við erum. Þannig er 

okkur kennt að skilja heiminn á ákveðinn hátt og túlka atburði frá ákveðnu 

sjónarhorni. Mikilvægt atriði í þessu sambandi er að þekking mótast ávallt 

af þeim aðstæðum og tíma sem hún verður til í. Sjálfskilningur einstaklinga 

er einnig talinn hafa áhrif þar á (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

Í stuttu máli má segja að þegar orðræðugreiningu er beitt, er reynt að 

setja frásögn einstaklingsins í ákveðið samhengi við aðstæður og skoða um 

leið þá möguleika sem einstaklingurinn hefur til að tjá reynslu sína. Ólíkum 

sjónarhornum er telft fram og leitast er við að draga upp fjölbreytta mynd 

af viðfangsefninu með samspili tungumáls og þekkingar. Til að ná þessu 

fram voru gögn afrituð úr hljóðdagbók skólastjóra og þeim hljóðupptökum 

sem fram fóru í viðtölum við alla þátttakendur. Afritunin var færð inn í 

hugbúnað sem nefnist Nvivo9. Hugbúnaðurinn er sérstaklega hannaður fyrir 

greiningu á eigindlegum gögnum og nýtist mjög vel þegar rýnt er í texta og 

kóðun (e.code) er notuð. Prentaðar voru út kóðunarskýrslur sem komu að 

góðum notum bæði við tengingu milli kóða og við leit að hugmyndum, 

mynstrum og þemu. Þó nokkrar upplýsingar fengust úr hugbúnaðinum með 

því að horfa á viðfangsefnið út frá ólíkum sjónarhornum.  

Hljóðdagbók. Aflestur gagna úr hljóðdagbók fór þannig fram að 

rannsakandi hlustaði og skráði inn þær upplýsingar sem þar komu fram. Það 

var gert skipulega og samkvæmt þeim tilmælum sem þátttakendur höfðu 

fengið á þar til gerðu eyðublaði (viðauki 2, bls. 92). Að því búnu var 

flokkunin dregin saman og sett upp myndrænt í súlurit til frekari glöggvunar 

við greiningu. 
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Tölvupóstur. Greining á tölvupósti fór þannig fram að skólastjóri var 

beðinn í fyrstu heimsókn að henda engum tölvupósti á rannsóknartímanum. 

Skólastjóri var að því búnu beðinn að merkja við samkvæmt eyðublaði 

(viðauki 3, bls. 93-94) sem honum var afhent í fyrstu heimsókn. Skólastjóri 

var beðinn að gæta þess að dagsetning greiningar á tölvupóstinum bæri 

saman við dagsetningar hljóðdagbókar.  

Skjalfest gögn. Vefsíður skóla voru skoðaðar gróflega og þær bornar 

saman. Stefna skóla um almenna notkun UST/RS í skólastarfi var ekki til 

skjalfest í neinum af skólunum. Í einum þeirra kom stefna skólans fram sem 

ein setning í skólanámskrá og varðaði nýtingu upplýsingatækni í námi 

nemenda almennt. Skólanámskrá í upplýsingatækninámsgreininni var hins 

vegar til í öllum skólunum. 

3.5 Siðfræði, réttmæti og trúverðugleiki 

Þegar um eigindlega rannsókn er að ræða er mikilvægt að nafnleynd ríki og 

trúnaður sé virtur. Í rannsókninni er leitast við að virða þetta í hvívetna til 

að koma í veg fyrir að fólk verði fyrir óþægindum af þátttöku sinni (Hitchock 

og Hughes,1990). Því er nöfnum skóla breytt og dulnefni notuð í staðinn. 

Starfsheiti þátttakenda eru notað í stað nafns. Starfsheitin eru karlkyns 

nafnorð og verða þau notuð þar sem kyn þátttakenda er ekki talið hafa áhrif 

á markmið og niðurstöður rannsóknarinnar. Hljóðupptökum,  afritum og 

skýrslum er eytt og skrifum hagað þannig að upplýsingar verði ekki 

rekjanlegar til þátttakenda.  

Réttmæti rannsóknarinnar er metin með hliðsjón af því hve sannfærandi 

og trúverðug frásögn þátttakenda þessarar rannsóknar er miðað við þær 

forsendur sem gefnar voru og hvort gerð er fullnægjandi grein fyrir 

viðfangsefninu. Efnið er skoðað út frá sjónarhorni bæði skólastjóra og 

annars starfsmanns sama skóla sem styrkir trúverðugleika. Færð eru rök 

fyrir ályktunum og túlkunum. Réttmæti rannsóknarinnar felst meðal annars 

í þríprófun (e. triangulation) sem snýr að því að nota fleiri en eina aðferð við 

rannsóknina til að auka réttmæti niðurstaðna (Hart, 2005).  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil. Kaflanum er 

skipt í fimm hluta. Sá fyrsti fjallar um það hvernig notkun skólastjóra á 

UST/RS hefur áhrif á daglegt starf skólastjóra. Í öðrum hlutanum er varpað 

ljósi á starfshætti skólastjóra þar sem nýting UST/RS kemur við sögu. Þriðji 

hlutinn fjallar um hlutverk skólastjóra sem rekstrarstjóra skóla. Í fjórða 

hlutanum er fjallað um hlutverk skólastjóra sem faglegur leiðtogi þegar um 

innleiðingu og breytingarferli UST/RS er að ræða í skólastarfi. Að lokum  er 

niðurstaðan tekin saman og sett upp í töflu til frekari glöggvunar.  

4.1 Notkun UST/RS í starfi skólastjóra 

Starf skólastjóra er margþætt og skipar upplýsingatækni stóran þátt í 

starfsháttum þeirra. Það kemur skýrt fram í frásögn skólastjóra Eikarskóla 

þar sem hann telur upplýsingatækni vera nær ómissandi þátt í starfi sínu: 

Ég veit eiginlega ekki hvernig maður ynni í dag ef maður hefði 

ekki þessa upplýsingatækni því maður situr eiginlega við 

tölvuna allan daginn eða sko ef maður situr ekki á fundum eða 

þarf að vera að gera eitthvað annað í skólanum... vegna þess 

að maður vinnur öll sín skjöl þarna, maður sendir þau... Þannig 

að upplýsingatækni er mjög mikilvæg og maður getur fylgst 

með...Ef þig vantar eitthvað þá ferðu í tölvuna og leitar... þetta 

bara ER (með áherslu) ... 

Viðhorf skólastjóra til tölvunotkunar var almennt jákvætt. Það endur-

speglast einkum í svörum skólastjóranna þegar þeir voru inntir eftir því 

hvernig þekking þeirra og reynsla í UST/RS hefur áhrif á starf þeirra. Að öðru 

leyti gerðu skólastjórarnir ekki mikið úr þekkingu sinni og reynslu á þessu 

sviði en lykilstarfsmennirnir voru ekki í neinum vafa um að reynsla og 

þekking skólastjóranna hefði áhrif á framgang tækninnar í skólastarfinu. 

Jákvætt viðhorf skólastjóranna skapast ef til vill líka af því að UST/RS virðist 

einfalda störf þeirra á margan hátt og gera þau skilvirkari. Áður en lengra er 

haldið skulum við líta á hvernig notkun skólastjóra á UST/RS er háttað. 



 

48 

4.1.1  Hljóðdagbækur skólastjóra 

Niðurstöður hljóðdagbóka gáfu til kynna 

skólastjóranna á UST/RS rannsóknardagana

tölvupóstnotkun og verkefni sem tengdust 

var einnig áberandi. 

Niðurstaðan gefur ekki vísbendingu um það sem kalla mætti 

hefðbundinn dag skólastjóra með notkun 

þurft að vara yfir nokkuð lengra tímabil. 

þann margbreytileika sem hér birtist og 

margbreytileika í starfi skólastjóra sem komið hefur fram í fyrri rannsóknum 

á sviðinu og reynslu höfundar af skólastjórastarfi. Með því að leggja þessa 

rannsóknardaga saman má þannig ganga út frá 

skólastjóra á UST/RS sem unnin er á átta dögum

Almennt má segja um niðurstöður hljóðdagbókanna að 

er afar ólík eftir skólastjórum þegar notkun þeirra

glöggt á mynd 3.  

 

Mynd 3 - Heildarnotkun skólastjóra á UST/RS að meðaltali á dag.
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Niðurstöður hljóðdagbóka gáfu til kynna margbreytilega notkun 

skólastjóranna á UST/RS rannsóknardagana. Helstu viðfangsefnin voru 

verkefni sem tengdust skjalavinnslu, en bókhaldsvinna 

Niðurstaðan gefur ekki vísbendingu um það sem kalla mætti 

hefðbundinn dag skólastjóra með notkun UST/RS. Til þess hefði rannsóknin 

lengra tímabil. Hins vegar er freistandi að meta 

birtist og leggja hann að jöfnu þeim 

margbreytileika í starfi skólastjóra sem komið hefur fram í fyrri rannsóknum 

á sviðinu og reynslu höfundar af skólastjórastarfi. Með því að leggja þessa 

ga saman má þannig ganga út frá að náðst hafi fram notkun 

sem unnin er á átta dögum. 

Almennt má segja um niðurstöður hljóðdagbókanna að notkun á UST/RS 

notkun þeirra er borin saman. Það sést 
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Niðurstaðan mótast af þeim viðfangsefnum sem skólastjórarnir tóku sér 

fyrir hendur rannsóknardagana. Viðfangsefnin tengdust einkum starfs-

þróunarsamtölum og vinnu við umsagnir á hugmyndum um sameiningu 

skóla annars sveitarfélagsins. Sameiningarhugmyndir voru lagðar fram á 

þessum tíma í báðum sveitarfélögunum, en framkvæmd þeirra var hins 

vegar lögð fram á ólíkan hátt af hálfu sveitarfélaganna. Það hefur því e.t.v. 

haft mismunandi áhrif á starf skólastjóra þessarar rannsóknar. Í þeim 

viðfangsefnum sem hér koma fram er rafræn skjalavinnsla notuð áberandi. 

Notkun skólastjóra á UST/RS er allt frá því að vara í örfáar mínútur á dag 

upp í það að taka tæpar þrjár klukkustundir, allt eftir viðfangsefnum hverju 

sinni. Notkunin er eins og áður hefur komið fram mest í tölvupósti, 

skjalavinnslu (ritvinnsla, töflureiknir og innra kerfi skóla) og í bókhaldi. 

Tölvupóstnotkunin má segja að sé jafnmest áberandi í þremur skólum af 

fjórum.  

Athygli vekur hversu lítið upplýsingakerfið Mentor er í notkun miðað við 

viðfangsefni skólastjóranna þessa daga. Það kann að skýrast af því sem fram 

kemur síðar í niðurstöðunum, að skólastjórar fari helst í Mentor ef þeir 

þurfa að afla sér upplýsinga um nemendur eða aðstandendur þeirra. Í þeim 

tilvikum sem um ræðir virðist notkunin hafa verið í þá veru. Á hinn bóginn 

má segja að leit að upplýsingum á einstökum vefum þurfi ekki að taka 

langan tíma ef vefurinn er viðmótsþýður og skólastjóri er vanur að 

umgangast hann. Notkun veraldarvefsins og vinna við vefsíðu skóla og 

önnur netnotkun er lítil sem engin hjá þremur skólastjórum af fjórum. Það 

kann að skýrast af forgangsröðun verkefna hjá skólastjórunum rannsóknar-

tímanum og getur hafa mótast af þeim viðfangsefnum sem áður hafa verið 

nefnd og verkaskiptingu innan skólanna. Síðar í niðurstöðunum verður 

frekar fjallað um vefsíðu skóla.  

Ef litið er nánar á heildarnetnotkun skólastjóra (mynd 3) kemur fram að 

hún er talsvert minni í litla skólanum í dreifbýlinu, en að meðaltali er 

notkunin um 60 mínútur á dag í skólunum öllum eða um ein klukkustund.  
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Mynd 4 - Meðaltalsnetnotkun skólastjóra á dag. 

Meðaltalsnetnotkun skólarstjóra á dag var skoðuð. Niðurstaðan gefur 

vísbendingu um það hvernig skólastjórar nýta UST/RS í starfi, en eins og 

áður segir skiptir margbreytileiki starfsins þar mestu og ljóst að dagarnir 

geta verið mjög ólíkir hvað notkun á UST/RS snertir. 

Samkvæmt rannsóknargögnunum vinna skólastjórar mikið með rafræn 

skjöl. Þeir prenta gjarnan út efni sem þeir eru að vinna með hverju sinni sem 

lýsir um leið ákveðnu vinnulagi. Dreifing á skjölum sem skólastjórar vinna 

rafrænt virðist fara þó nokkuð fram í gegnum tölvupóst samkvæmt 

hljóðdagbókum þeirra. Ætla má að slík notkun hafi áhrif á pappírsnotkun 

bæði sendanda og móttakanda. 

Hér hafa verið rakin helstu atriði sem fram komu í hljóðdagbók 

skólastjóranna. Notkunin snýst einkum um rafræna skjalavinnslu, 

tölvupóstnotkun og rafrænt bókhald. Tölvupóstnotkun skólastjóranna var 

heilt yfir áberandi hjá þeim og gaf þar af leiðandi fullt tilefni til nánari 

greiningar.  

4.1.2 Tölvupóstur skólastjóra 

Við nánari greiningu á upplýsingum um tölvupósta skólastjóra kemur fram 

að þeir fá töluvert af tölvupósti sem krafist er svara við (mynd 5). Það eru 

tölvupóstar sem innihalda efni sem flokkast undir að vera samvinna og 

samræða, að svara fyrirspurnum eða bregðast við skipulagsmálum í starfi 

skólans. Tölvupóstur sem inniheldur einhliða tilkynningar, skilaboð og 

auglýsingar og krefjast ekki endilega svara, eru aðeins minna áberandi en þó 

ekki afgerandi.  
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Mynd 5 - Innihald tölvupósta sem skólastjórar senda frá sér. 

Tölvupóstnotkun skólastjóra var mest 1 klst. og 5 mín. að meðaltali á dag 

en minnst 13 mín. á dag sem var hjá skólastjóra minnsta skólans sem 

staðsettur er í dreifbýli. Af greiningunni má sjá (mynd 5) að skólastjórarnir 

eru mjög ólíkir tölvupóstnotendur sem getur verið vísbending um ólíka 

starfshætti þeirra, en einnig að notkunin geti verið misjöfn eftir 

viðfangsefnum þeirra hverju sinni. Margbreytileiki starfs skólastjóra gerir 

það að verkum að ekki er hægt að skera úr um það hér. 

Skólastjórarnir voru ekki beðnir um að segja til um það hvort um fjölpóst 

var að ræða við skráninguna, en gera þarf ráð fyrir að svo sé í einhverjum 

tilvikum þar sem vísbendingar um það koma fyrir í öðrum hluta 

rannsóknarinnar. Tölvupóstur sem skólastjórarnir sendu voru flestir ætlaðir 

samstarfsmönnum skóla og allir sendu þeir foreldrum tölvupóst á 

rannsóknartímanum(mynd 6). 
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Mynd 6 - Viðtakendur tölvupósta skólastjóra. 

UST/RS gefur svigrúm fyrir sveigjanlegan vinnutíma skólastjóra. Í 

hljóðdagbók skólastjóra kom fram nýting á tækni við vinnu heima þar sem 

skólastjóri sinnti skýrslugerð. Þegar sami skólastjóri var staðsettur í skól-

anum kom einnig fram að hann gat leyft sér að sinna tölvupósti sem tengist 

félagsstarfi og persónulegum erindagjörðum eins og að fara í netbanka. Slíkt 

hlýtur að teljast ótvíræður kostur þar sem hann þarf ekki að fara af 

vinnustaðnum þeirra erinda. Athygli vekur einnig að þó nokkuð er um að 

skólastjórar senda tölvupóst sem inniheldur einkamál og póst í tengslum við 

félagsstarfssemi sem þeir tilheyra. Ætla má að það geti jafnframt hafa 

hagrætt tíma viðkomandi skólastjóra þar sem þeir hefðu annars þurft að 

vera fjarri vinnustað. Einn þessara skólastjóra sinnir ábyrgðamikilli stöðu 

innan ótilgreindra félagasamtaka.  

Lítillega var um tölvupóstsamskipti á milli skólastjóra og starfsmanna í 

stjórnsýslu sveitarfélagsins eða annarra af starfsvettvangi sveitarfélagsins.  

Hér að framan hefur komið í ljós að tölvupóstur skólastjóra er nýttur í 

margþættum tilgangi og tekur mislangan tíma skólastjóra eftir daglegum 

viðfangsefnum hverju sinni. Gagnkvæm samskipti eru meira áberandi en 

einhliða samskipti. Skólastjórar eru ólíkir tölvupóstnotendur og þó nokkuð 
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er um að skólastjórar nýti tölvupóst til einkanota á vinnutíma, þar á meðal í 

störfum fyrir félagasamtök.  

4.2 Starfshættir 

Hér verður fjallað um það hvernig starfshættir með notkun UST/RS koma 

fram í starfi skólastjóra. Kaflinn er einkum byggður á niðurstöðum viðtala 

við þátttakendur.  

Skólastjóri Einisskóla segir upplýsingatækniverkefnum vera dreift á 

meðal stjórnenda og kennara, en að þau leysi hvort annað af við einstök 

verkefni ef á þarf að halda: 

Við höfum reynt að hafa það þannig að það eru ákveðnir þættir 

sem eru inni á mínu borði, aðrir inná borði aðstoðar-

skólastjórans og svo deildarstjóranna og ákveðinn hluti kenn-

aranna. Við erum að reyna að hafa þetta svona að við séum 

ekki að fara inn á verksvið hvert hjá öðru. Annað hvort kallar 

það á samvinnu eða það að einhver er ekki við þá leysum við 

það. 

Í hinum skólunum kom einnig fram verkaskipting á einstökum verkefnum 

sem tengjast upplýsingatækni svo sem vinna við vefsíðu skólans, en gerð 

skólanámskrár og starfsáætlana er dæmi um verkefni sem unnin eru í 

samvinnu stjórnenda eða í samvinnu stjórnenda og lykilstarfsmanna. Hér 

síðar í niðurstöðunum verður nánar greint frá þessum verkefnum. 

Samkvæmt því sem fram hefur komið þarf ekki að koma á óvart að 

skólastjórum verði tíðrætt um tölvupóstnotkun í umfjöllun sinni um 

starfshætti með UST/RS. Skólastjóri Einisskóla fjallar til að mynda um 

tölvupóst sem ákveðið vinnutæki: 

Maður notar tölvupóstinn í upplýsingaskyni…tölvupóstur er nú 

bara vinnutæki sem maður notar svona dags daglega. Kannski 

meira svona fyrir sig og í sjálfu sér líka kannski innan skólans. 

Skólastjóra Reynisskóla finnst tölvupóstar einfalda vinnu sína mikið og 

auka skilvirkni þegar kemur að því að eiga samskipti við skólasamfélagið eða 

einstaka aðila innan þess:  

Mér finnst bara frábært að geta nýtt þetta í svona samskipti 

…mér finnst það taka skemmri tíma heldur en að vera alltaf að 

taka upp tólið og hringja. Mér finnst það bara skilvirkara.  
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Skólastjóri Einisskóla tekur í sama streng, en um leið bætir hann við að 

hann hafi á tilfinningunni að fyrirspurnum og erindum hafi fjölgað. Sú 

tilfinning gefur til kynna að aðgengi að skólastjórum sé orðið opnara en 

áður var með tilkomu rafrænnar tækni og þá aðallega í gegnum tölvupósta: 

Þetta er orðið einfaldara í sniðum, sem gerir það að tíðni alls 

kyns fyrirspurna hefur fjölgað. Ég hef að vísu ekki rannsakað 

þetta, en ég ímynda mér að þau tilfelli séu orðin fleiri en var 

áður. Svona formleg erindi. Að vísu kannski erindi sem maður 

fær símleiðis ... þetta er bara tilfinning ég hef ekki haldið þessu 

saman en hins vegar kannski þar sem að eru í gangi rafræn 

samskipti eða…. já mér finnst það ekkert að öðru leyti en 

tölvupóstur...  

Þarna minnist skólastjórinn aðeins á síma í tengslum við fyrirspurnir sem 

honum berast, en gerir þó ekki mikið úr þeim þætti. Skólastjórarnir minnast 

almennt lítið á símanotkun í rannsóknargögnunum. Hugsanlegt er að 

tölvunotkun hafi dregið úr símanotkun, en þó er ekki  hægt að fullyrða það 

samkvæmt rannsóknargögnunum. Fram kom hins vegar að notkun síma er 

viðhöfð í viðkvæmum nemendamálum og þá í samskiptum við foreldra og 

einnig í tilfellum þar sem skólastjórnendur leituðu ráða hjá öðrum vegna 

viðkvæmra starfsmannamála.  

Skólastjóri Einisskóla bætir við að krafan um svörun tölvupósta hafi 

aukist til muna. Meira aðgengi að skólastjóra kalli á meiri svörun:  „Það er í 

rauninni krafan að þú færð tölvupóst og þú getur ekki leyft þér að svara 

honum viku seinna”. Því má segja að mál sem berast með rafrænum hætti 

til skólastjóra feli í sér þá kröfu að brugðist sé við þeim. 

Við dagleg störf reynir á starfshæfni skólastjóra sem felst m.a. í tölvulæsi 

og upplýsingalæsi sem nýtist þeim í starfi. Skólastjórar þurfa að umgangast 

fjölbreyttan hugbúnað sem meðal annars tengist rafrænni stjórnsýslu 

sveitarfélagsins. Stjórnsýsla sveitarfélagsins gerir kröfur um ákveðna notkun 

skólastjóra á UST/RS. Að auki þurfa skólastjórar samkvæmt stefnu 

stjórnvalda og samkvæmt grunnskólalögum að hafa í huga að aðgengi að 

upplýsingum um skólastarfið sé gott og að verkferlar mála sem berast 

stofnuninni rafrænt séu skilvirkir. Samkvæmt Gunnari Einarssyni (2008) 

virðast skólastjórar láta einfaldari verkefni ganga fyrir flóknari störfum sem 

skólastjóri þarf að sinna. Ég geri ráð fyrir samkvæmt niðurstöðunum að 

tölvupóstar flokkist undir þau einfaldari sem getur þar af leiðandi tekið tíma 

frá þeim flóknari.  
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Við greiningu á því hvenær skólastjórar sinna tölvupósti kemur fram að 

þeir byrja og enda vinnudaginn gjarnan á því að fara í gegnum tölvupóst þó 

ekki sé það algilt. Einnig er árberandi hvernig þeir nýta tímann inn á milli 

annarra verkefna til þess að sinna tölvupósti (viðauki 4, bls. 95). Skólastjóri 

getur fallið í þá gryfju að vera sífellt að bregðast við tölvupóstum sem berast 

og látið þar með flóknari verkefni sem eru meira krefjandi sitja á hakanum. 

Vísbendingar um það má sjá í greiningu tölvupósts eftir tíma dags (viðauki 

4, bls. 95).  

Sérhæft upplýsingakerfi fyrir skóla Mentor er notað í nær öllum 

íslenskum grunnskólum. Daglega skrá sig rúmlega tuttugu þúsund notendur 

inn í kerfið, en aðgang að því hafa bæði nemendur, foreldrar og starfsfólk 

skólanna (Mentor, 2011). Skólastjóra Eikarskóla finnst tölvupóstur, 

upplýsingakerfið Mentor og vefsíður  vera hluta af því að opna skólann. 

Skólastjóranum finnst hann geta verið í betri tengslum við foreldra með því 

að nota þessa rafrænu tækni, hann geti með því verið í meiri samvinnu, en 

um leið finnst honum tölvan taka mjög mikinn tíma frá öðru sem hann þarf 

að sinna:  

Mér finnst til dæmis bara þetta að vera svona í sambandi við 

alla af því að það eru allir foreldrar sem geta sent mér 

tölvupóst og ég get svarað honum eða hringt eða haft samband 

í framhaldi. Mér finnst þetta alveg frábært. Já og svona 

skipulag...þú getur verið í sambandi við eiginlega alla sem koma 

að skólanum... þetta er náttúrulega tímasparnaður hvað varðar 

svona ýmsa samvinnu. Þetta er líka töluverður tími...að fara í 

gegnum tölvupóst. Það er töluvert áreiti oft að svara tölvu-

póstum eða annað...  

Hér kemur glöggt fram að skólastjóranum finnst UST/RS vera mikilvæg til 

að vera í góðum tengslum við foreldra, en taki tíma. Það getur hins vegar 

komið á móti því sem skólastjóri telur að UST/RS spari tíma eins og að ná til 

margra í einu. Sem dæmi um það hvernig skólastjóri Eikarskóla hugsar 

tölvupóst sem hann sendir á marga (fjölpóst) er sérstakt vinnulag hans við 

það. Skólastjórinn sendir vikulegan póst til allra í skólasamfélaginu:   

Ég sendi alltaf helgarpósta. Það er þannig að ég sendi bara 

„Þessi vika var ...”svo næsta vika eitthvað, svona „takk fyrir...” 

einhverja kveðju líka. Venjulega þakklæti um það sem hefur 

verið að gerast í síðustu viku. „Gaman að skoða heimasíðuna 

og sjá hvað hefur verið að gerast” því það er regla hjá okkur að 
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allir starfsmanna- eða allir kennarahópar senda helgarpóst til 

foreldra eða setja inn á heimasíðuna og láta foreldra vita 

þannig að það eru fréttabréf á heimasíðunni hjá okkur alveg á 

hverjum föstudegi og ég les það alltaf áður en ég sendi póstinn. 

Þá get ég alltaf „commenterað” á eitthvað sem hefur verið að 

gerast og hrósað. Síðan set ég dagskrá fyrir næstu viku og svo 

enda ég alltaf með einhverju svona smá fallegum orðum, set 

ljóð með og legg eitthvað út af því. 

Þarna nýtir skólastjórinn tölvupóstinn og vef skólans til að vera í 

tengslum við heimilin og starfsmenn skólans í leiðinni. Skólastjórinn segir 

markmiðið með helgarpóstunum vera að hafa starfsmenn og foreldra sem 

best upplýsta um það sem fram fer í skólanum. Sami skólastjóri ætlast til að 

allir starfsmenn lesi tölvupósta daglega og fylgist þannig með því sem er að 

gerast:  

Þannig að þegar fólk kemur svo og segir sko „Hvað ætluðum 

við aftur að tala um núna?” Þá get ég sagt: „Bíddu en varstu 

ekki búinn að lesa póstinn?” Þú veist hvernig það er. Fólk les 

ekkert alltaf póstana, en þetta er bara alveg fast. Ég ætlast til 

þess að þau lesi póstinn og þarna eru þær upplýsingar sem 

starfsfólkið þarf fyrir næstu viku.  

Það má segja að skólastjórinn noti tölvupóstinn sem ákveðna tryggingu fyrir 

því að starfsfókið sé upplýst og um leið gerir hann starfsmennina sjálfa 

ábyrga fyrir því að fylgjast með. Hann gerir þarna óbeina kröfu um að 

starfsmenn nýti sér rafræna tækni til samskipta og er sjálfur fyrirmynd í því. 

Athygli vekur að skólastjórinn segist gjarnan nota tækifærið þegar hann 

sendir tölvupóst til að hrósa starfsfólki skólans.  

Eitt af því sem skólastjóri Eikarskóla notar líka til að hafa starfsfólk með á 

nótunum í því sem framundan er í skólastarfinu er að gefa út dagatal á 

rafrænu formi sem sent er út með tölvupósti:  

Mánaðarlega fá [starfsmenn] svona dagatal þar sem fram 

kemur hvað er á dagskrá í mánuðinum. Auðvita getur það 

náttúrulega breyst, en þá getur maður líka tilkynnt það í 

þessum helgarpóstum. Ég meina eins og þemað núna þessa 

viku. Þá gat maður sagt frá því hvernig því yrði háttað hér 

innanhúss. 
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Lykilstarfsmaður Eikarskóla segist nota tölvupóstinn einkum fyrir rafræn 

samskipti innanhúss sem er vísbending um að stefna skólastjórans er að 

virka. 

Skólastjóri Einisskóla er elsti viðmælandinn í hópnum. Hann er þess 

fullviss, líkt og fleiri viðmælendur, að öll miðlun upplýsinga taki styttri tíma 

með tilkomu tækninnar. Hann orðar þetta svona: „Svona heilt yfir…mér 

finnst allt taka skemmri tíma varðandi ýmsar upplýsingar. Þetta er einföldun 

…þessi gagnkvæmu samskipti“. 

Þegar skólastjóri Eikarskóla sendir fjölpóst til foreldra þá upplýsir hann 

starfsmenn alltaf um það: 

Þegar ég er að senda foreldrum póst þá sendi ég líka á 

starfsmenn þannig að þeir vita skiluru hvað er að gerast. 

Þannig að allir eru upplýstir um það eins og ef það er eitthvað 

sem maður er að senda eins og þessa umsögn sem við vorum 

að vinna núna um sameiningarhugmyndir skólanna. Ég sendi 

hana á alla foreldra og alla starfsmenn um leið og ég sendi það 

til fulltrúa sveitarfélagsins. 

Með þessu nær skólastjórinn að halda starfsmönnum og foreldrum 

upplýstum jöfnum höndum og með einföldum hætti. Skólastjóri sama skóla  

sendir einnig póst til foreldra þegar eitthvað nýtt er sett inn á vefsíðu 

skólans svo sem eins og niðurstöður úr könnunum: „Við sendum venjulega 

póst til foreldra þegar komið er nýtt efni inn á síðuna. Eins og núna þurfum 

við að fara setja inn lesskilning og talnalykilinn og niðurstöðurnar úr því”. 

Skólastjórarnir nota allir upplýsingakerfið Mentor í starfi sínu. Skólastjóri 

Eikarskóla segist fá betri yfirsýn með því að fylgjast með skráningum 

starfsfólks í Mentor: „Ef mig vantar upplýsingar um nemendur og námið þá 

fer ég bara í Mentor… og ef mig vantar upplýsingar um foreldri þá fer ég líka 

í Mentor”. Skólastjórinn segir það veita sér ákveðið öryggi gagnvart 

foreldrum að sýna fram á að hann sé upplýstur um málefnið sem um ræðir 

hverju sinni: „Ég fer alltaf inn ef kennarinn er að skrá eitthvað um 

nemendur. Þá fæ ég tölvupóst og get farið inn á Mentor og tékkað hvað er. 

Það hefur aukist mikið bara núna…Þú nærð einhverri svona yfirsýn”. Það 

kemur einnig fram hjá skólastjóranum að það hafi alls ekki dregið úr því að 

vera meira „á gólfinu” eins og hann orðar það: „Í svona litlum skóla þá er 

maður meira bara á gólfinu…”. Skólastjóranum finnst það gefa enn betri 

yfirsýn en gefur um leið til kynna mikilvægi skráninganna:  
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Það er nú meira þessi nemendur sem maður er hvort sem er að 

vinna með. Við höfum lagt áherslu á að það sé allt skráð í 

Mentor til þess að við getum þá sýnt fram á það að það eru 

skráningar í gangi. Við höfum reynt að hafa skráningarnar 

hlutlausar. Þetta er mjög gott utanumhald. 

Lykilstarfsmaður Bjarkarskóla fullyrðir að notkun á dagbókinni í Mentor 

muni breytast vegna laga um meðferð trúnaðarskjala:  

Við höfum notað dagbók mikið í Mentor til þess að skrá inn 

einstök atvik og annað. Það gerum við okkur til stuðnings til að 

halda utan um ferlið og til að senda upplýsingar til foreldranna. 

En nú er það komið að við eigum að…afhenda það 

þjóðskjalasafni. Og hver vill hafa öll sín bernskubrek á bakinu 

þegar hann verður fullorðinn? Þetta er bara hræðilegur 

hlutur...mér finnst þetta hálf óhuggulegt…Þetta mun breyta 

notkun á dagbókinni…sem er miður. Af því maður gat sett inn,  

þetta var trúnaður, maður gat stillt hverjir máttu sjá 

það…þannig að maður hélt að maður væri að setja þarna inn 

trúnaðarupplýsingar og nú á bara að afhenda þetta og það er 

alveg ferlegt… ég sem deildarstjóri fer oft inn í dagbókina ef ég 

heyri einhverja umræðu þá fer ég í dagbókina og kanna hvað 

er.  

Þarna vísar starfsmaðurinn til þess að lögin muni hugsanlega draga úr 

skráningu. Skráningarnar eru upplýsandi fyrir foreldra,kennara og 

stjórnendur sem vinna með viðkomandi nemendur og eins og áður hefur 

komið fram eru þær gott utanumhald um nemendur. Það er hins vegar eitt 

af hlutverkum skólastjóra að þekkja vel lög um meðferð trúnaðarupplýsinga 

og persónuvernd og gæta þess vel að farið sé eftir þeim í skólastarfinu. 

Þetta þarf skólastjóri sérstaklega að hafa í huga við skráningu í rafræn kerfi 

og um leið að gæta þess að öryggisatriði séu í lagi og að varðveisla sé trygg.  

 

4.2.1 Vefsíða skóla 

Niðurstöður hljóðdagbóka gefa til kynna að skólastjórar sinni lítið vefsíðu 

skóla, en það segir þó ekkert um það hvort efnið sem þar er birt er frá 

skólastjórum eða öðrum starfsmönnum skólans. Einnig hefur komið fram að 

skólastjórum finnst vefsíður skóla vera leið til að opna skólann meira.  
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Fram kemur í viðræðum við þátttakendur að í þremur skólum af fjórum 

er vefsíða skóla í umsjón starfsmanns sem hefur verið þátttakandi í að 

byggja síðuna upp og ritstýra henni. Í fjórða tilvikinu sér skólastjóri um 

vefsíðu skólans sem stofnuð var af öðrum aðila en skólastjóri uppfærir 

þegar þörf krefur. Í öllum tilvikum nema einu eru vefsíður skólanna 

uppfærðar af einum starfsmanni. Í tveimur tilvikanna er enginn sem leysir 

ritstjóra síðunnar af. Það kemur til vegna þess að viðkomandi einstaklingar 

hafa byggt síðuna upp frá grunni og annar starfsmaður ekki verið þjálfaður í 

að uppfæra hana. Dæmi um það er haft eftir lykilstarfsmanni Einisskóla:   

Vandamálið er líka það að ég bjó til þessa síðu og hún er 

náttúrulega ekki fullkomin. Það eru tæknilegir gallar í henni 

sem ég veit alveg um og ef aðrir fara að uppfæra hana þá þyrfti 

ég sjálfsagt alltaf að fara inn og laga það, það er gallinn við 

hana.  

Segja má að skólastjórar þriggja skóla séu að vissu leyti háðir samstarfi við 

ritstjóra vefsíðanna þegar kemur að því að uppfæra efni sem þeir um leið 

bera ábyrgð á sem skólastjórar.  

Misjafnt er hvernig ritstjórar vefsíðu skólanna viða að sér efni. Lykil-

starfsmaður Bjarkarskóla hefur umsjón með vefsíðu skólans og reynir með 

margvíslegu móti að fá kennara til að senda sér efni. Hann aðstoðar einnig 

kennara sem vilja byggja upp sínar eigin vefsíður. Þar kemur sérþekking og 

hlutverk starfsmannsins sem deildarstjóri tölvumála að góðum notum: 

Ég hef byggt [vefsíðuna] upp frá grunni og ég er búinn að sjá 

um hana alltaf þannig að smám saman kemur efnið. Allar 

upplýsingar um skólann er eitthvað sem við höfum unnið í 

sameiningu, við sem stöndum að stjórnun skólans. Við erum 

með rosalega virkan [starfsmann] sem hefur sett inn mjög 

mikið efni og svo bið ég kennarana að senda mér línu og býðst 

til að koma og taka myndir eða bið þá að senda mér myndir 

eða línu. Ég er auðvita með allar klær úti. Auðvita get ég ekki 

skrifað þetta allt saman og séð um þetta, en svona ... ég bara 

sé um að safna efninu og setja það út og hef svo stutt þá 

kennara sem hafa viljað setja upp eigin vefsíður. 

Í Eikarskóla er vefsíðu haldið úti með svipuðum hætti og gert er í 

Bjarkarskóla. Ritstjóri síðunnar er í þessu tilviki kennari sem hefur 

sérþekkingu í UST/RS. Skólastjórinn segir vefsíðuna vera skólanámskrá 



 

60 

skólans: „Við höfum lagt áherslu á að skólanámskráin er heimasíðan hjá 

okkur. [Skólanámskráin]  er þar starfsáætlun…þetta á allt að vera þar”.  

Skólastjóri Eikarskóla segir vefsíðu skólans bæta aðgengi að upplýsingum úr 

skólastarfinu og að mikill tími fari í að birta upplýsingar með aðstoð 

UST/RS:   

Það er þáttur í að fá [foreldra]  meira inn í skólann... þetta sem 

við höfum verið að gera á heimasíðunni...að hafa meira 

aðgengi fyrir [heimilin]  þannig að þetta er svo margt...  

Skólastjórinn virðist ekki í nokkrum vafa um það hvernig vefsíðan á að 

virka fyrir foreldra og nemendur, en um leið er ekkert sem segir til um það 

hvort svo sé og er í raun efni í aðra rannsókn. Hins vegar er ljóst að 

skólastjórinn telur upplýsingarnar á síðunni bæta aðgengið að skólanum. Í 

Reynisskóla virðist vefsíða skóla hafa minna hlutverki að gegna en í stærri 

skólunum, ef tekið er mið af innihaldi og uppfærslum síðunnar. 

Skólastjóri Einisskóla telur skólastjórnendur almennt trúa enn of mikið á 

pappírinn. Hann veltir því fyrir sér hvort það sé jákvætt að hafa öll gögn 

sýnileg, en hann finnur sterkt fyrir auknum kröfum fyrir betra aðgengi að 

upplýsingum í skólastarfinu. 

 

Hlutverk skólastjóra um notkun UST/RS samkvæmt framansögðu birtist 

einkum í rafrænum samskiptum með tölvupósti en einnig nýtir skólastjóri 

tölvupóstinn til miðlunar upplýsinga um skólastarfið meðal foreldra og 

starfsmanna. Dæmi eru um að skólastjóri sendir upplýsingar um skipulag 

starfsins fram í tímann til allra starfsmanna skólans og reynir þannig að 

tryggja að starfsmenn séu vel upplýstir og vel undirbúnir. Þannig gerir 

skólastjóri starfsmenn sjálfa ábyrga fyrir því að afla sér upplýsinga sem 

sendar eru til þeirra með tölvupósti.  

Upplýsingakerfið Mentor heldur utan um upplýsingar um nemendur og 

veitir skólastjórum góða yfirsýn yfir ferli mála og námsframvindu nemenda. 

Lög um skjalastjórnun og aukin meðvitund um þau geta mögulega dregið úr 

skráningum starfsmanna skóla í Mentor. 

Samkvæmt rannsókninni eru símar einkum notaðir af skólastjórum í 

viðkvæmum málum og þegar þeir þurfa að leita sér ráða.  

Vefsíður skóla eru taldar opna og bæta aðgengi að upplýsingum um 

skólastarfið. Mikil vinna liggur oft á tíðum að baki vefsíðunum en efni þeirra 

kemur jafnan frá fleirum en ritstjóra vefsíðunnar. Birting efnisins er gjarnan  
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háð ákveðnum starfsmanni sem sinnir ritstjórn síðunnar. Skólastjóri ber 

ábyrgð á útgáfu vefsíðu og þarf því að vera í góðu samstarfi við ritstjóra. 

Bent er á að sennilega trúi skólastjórar enn of mikið á pappírinn og talið 

að þar megi gera enn betur í að nýta sér rafræna tækni. 

 

4.3 Fjármál og rekstur 

Skólastjóri grunnskóla gegnir meðal annars hlutverki rekstrarstjóra skóla. 

Rekstrarstjóri skólans er bundinn af þeim fjárhagsramma sem skólanum er 

úthlutað af sveitarfélaginu en einnig af ríkinu sem einkum felst í úthlutun 

fjármagns til námsgagnakaupa. Þetta hlutverk skólastjórans birtist meðal 

annars í beinni notkun hans á rafrænu bókhaldskerfi sveitarfélagsins eins og 

komið hefur fram, en ekki síður í skipulagi og stjórnun hans í skólastarfinu á 

notkun UST/RS sem varðar kaup á búnaði.  

4.3.1 Bókhaldskerfi 

Miðlægt bókhaldskerfi kom við sögu í hljóðdagbókum skólastjóra annars 

sveitarfélagsins. Kerfi þessi eru miðlæg og samþætt bókhaldi sveitarfélag-

anna þar sem stuðst er við ákveðna bókhaldslykla til að einfalda yfirsýn 

skólastjórans og stjórnsýslunnar í heild. Notkunin á kerfinu samkvæmt 

rannsókninni gefur til kynna að þar sé ekki um daglega notkun að ræða, en 

ætla má að notkunin fylgi þó ákveðnum dagsetningum í hverjum mánuði 

þegar mánaðaruppgjör fer fram.  

Í Reynisskóla, sem tilheyrir dreifbýli, var áberandi hversu hæg nettenging 

truflaði vinnu skólastjórans við bókhaldskerfið. Það gerði vinnuna bæði 

seinlegri en ella og um leið setti hún tímastjórnun skólastjórans úr skorðum:  

Mér finnst neikvætt þegar ég er mjög lengi...það er leiðinglegt 

að vera kannski hálftíma að bóka einhverja reikninga eða 

eitthvað. Mér finnst það fara illa með tímann minn. 

4.3.2 Búnaður 

Búnaður í skólunum er almennt að ganga úr sér og þátttakendur eru 

sérstaklega áhyggjufullir yfir því. Þessi staða skólanna er rakin til 

niðurskurðar sveitarfélaganna í kjölfar efnahagslægðar. Skólastjórar standa 

frammi fyrir erfiðu verkefni. Skólarnir eiga að sinna kennslu og nýtingu 

UST/RS í skólastarfi, en hafa ekki nóg fjármagn til að sinna því samkvæmt 

niðurstöðunum.  
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Í sveitarfélagi Einisskóla er öllum starfandi kennurum sveitarfélagsins 

afhent fartölva til afnota: 

Þetta var ákveðin fjárfesting sem menn fóru í á sínum tíma sem 

var gott mál. Þessu var kannski ekki fylgt nægilega vel eftir 

vegna þess að peningur sem við höfum til endurnýjunar á 

tækjabúnaðinum er ekki til staðar. Það er búið að klippa hann 

út.  

Þarna kemur fram að skólastjórinn telur að meira fjármagn þurfi til að 

framfylgja fjárfestingunni í fartölvunum eftir. Velta má fyrir sér hvort 

fjármagn sé það eina sem þurfi til og hvort þessi fjárfesting hafi verið að 

skila nemendum einhverju. Lykilstarfsmaður sama skóla hefur til umráða 

tíma til að sinna upplýsingatækniverkefnum í skólanum. Sá tími fer aðallega 

í umsjón með vefsíðu skólans. Starfsmaðurinn er ekki sáttur. Svo virðist sem 

lélegur búnaður eigi þar einnig hlut að máli: „…stundum hefur maður 

jafnvel hugsað að það væri gott að komast bara aðeins til baka. Kannski 

gerist það bara þegar maður er pirraður út í tímaskort og annað slíkt...þetta 

er líka allt svo háð búnaði”.  

Í hinu sveitarfélaginu er svipað uppi á teningnum. Lykilstarfsmaður 

Bjarkarskóla kvartar mjög undan fjármagnsskorti: 

Búnaður undanfarin ár hefur farið versnandi og það er ekki 

hægt að fá að kaupa hugbúnað og annað slíkt. Þetta verður 

alltaf erfiðara og erfiðara þannig að þetta er algjörlega á skjön 

við það sem er að gerast, þar sem hlutirnir eru í virkilegri 

framþróun.   

Við nánari eftirgrennslan rannsakanda kemur í ljós að lykilstarfsmaður 

Bjarkarskóla á þarna við þá framþróun sem á sér stað bæði í skólanum og í 

samfélaginu. Lykilstarfsmaður í Eikarskóla tekur í sama streng og bendir 

fyrst og fremst á niðurskurð þegar hann er spurður hvort hann telji 

einhverja neikvæða þætti tengjast UST/RS í skólastarfinu:  

Já fullt! (hlær) en svo er bara eins og er að koma núna þessi 

niðurskurður og þetta sem þarf að koma. Mér finnst þetta ALLT 

(með áherslu) bitna á upplýsingamennt. Öllum gögnum. Það 

eru að hrynja allar þessar tölvur hérna og það er ekkert 

endurnýjað. Þær vinna mjög illa. Það var niðurskurður í upp-

lýsingamennt í fyrra og það á aftur að vera niðurskurður… ég er 



 

63 

að tala um kennslumagnið. Og næsta vetur skilst mér að það 

verði bara einn árgangur sem fái kennslu í upplýsingamennt 

sem mér finnst bara algjörlega út úr kú á þessum tímum.  

Skólastjóri sama skóla virðist svektur út í niðurskurðarkröfu 

stjórnsýslunnar og veltir fyrir sér forgangsröðinni. Skólastjórinn sér 

ennfremur ekki fram á að geta endurnýjað fartölvur sem voru keyptar fyrir 

kennara til afnota í starfi þegar skólinn var byggður: 

Ég veit ekki hver forgangsröðun er í dag. Við fengum á tímabili 

alltaf eitthvað á hverju ári. Við gátum skipt út, fengum kannski 

3-4 tölvur og gátum skipt út og fengið til dæmis fartölvu í 

staðinn. Nú fáum við bara ekki neitt... Þegar verið var að byggja 

nýju skólana hér þá keyptum við fartölvur fyrir kennarana. Þá 

tölvuvæddum við skólana í staðinn fyrir að kaupa eitthvað 

annað. Það er held ég eitthvað annað í gangi í hinum skólunum 

í [sveitarfélaginu] þó ég þori ekki að fullyrða það. Þar hefur þú 

bara þennan búnað á staðnum, getur ekki verið með tölvuna 

með þér hvar sem er og ég held að þetta sé bara tæki sem hver 

og einn kennari þarf að vera með. Við getum ekki ætlast til 

þess að kennarar noti sitt eigið. 

Skólastjórinn segir að ekki vanti upp á að stjórnsýslan geri kröfur til 

kennslu og stjórnunarstarfsins.  

Okkur er ætlað að vera vel tengd, vera með þessa tækni bæði 

hvað varðar stofnbúnað og hugbúnað. Við eigum að vera inni í 

þessu, en svo höfum við ekki fjármagn til þess að endurnýja 

þennan búnað sem við erum með og það virðist ekki vera neitt 

á döfinni þannig að ég veit ekki alveg... sko það er ætlast til 

þess. 

Í ummælum lykilpersónu Bjarkarskóla kemur fram að tölvubúnaður 

virðist geta verið ákveðinn hvati til að nýta tæknina í skólastarfinu. Sé 

búnaðurinn til staðar og í þokkalegu standi, þá er hann nýttur. „Við 

keyptum skjávarpa fyrir alla og fólk er að nota þá”.  

Í skólunum almennt er búnaður hins vegar að ganga úr sér og svo virðist 

sem kominn sé ákveðinn hnútur á stefnu sveitarfélagsins sem þarf að leysa 

með einhverjum ráðum. Skólastjórinn veltir fyrir sér hver stefna 

sveitarfélagsins er í dag varðandi fjármagn til búnaðarkaupa: 
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Það sem ég held er það, að hér í [sveitarfélaginu] er búið að 

vera að byggja upp þetta tölvukerfi...þeir voru með þá stefnu 

að eiga tölvurnar og geta þá skipt út í skólunum. En við höfum 

keypt allar þessar tölvur. [Eikarskóli] á þessar tölvur af því að 

við ákváðum að gera það svoleiðis á sínum tíma. En nú þyrftum 

við virkilega að fara að skipta þessu út því þetta er orðið í svo 

miklu lamasessi...en við fáum ekki fjármagn í það. Ég veit ekki 

hvort það er hugsunin að hver og einn kennari sé með tölvu en 

skólinn hér er byggður upp fyrir það.  

Skólastjórinn virðist svektur og ráðalaus. Stefna skólans er að auka 

tölvunotkun við úrvinnslu verkefna á fjölbreyttan hátt og kenna nemendum 

verklag sem fylgir því að nýta tækni í námi. Nú stefnir allt í að hægja verður 

verulega á þróuninni.  

 

Ljóst er að skólastjórar skólanna standa frammi fyrir vandamáli í 

tengslum við búnaðarkaup til notkunar á UST/RS í skólastarfi. Sveitarfélögin 

hafa fjárfest í tæknibúnaði til að nýta UST/RS, en hann er síðan að ganga úr 

sér. Skólastjórar sjá ekki leið út úr vandanum vegna fjármagnsskorts og 

aðhaldsaðgerða sveitarfélaga í kjölfar efnahagslægðar. Þeir virðast því vera 

„milli steins og sleggju“. Fjárfesting sveitarfélaga á fartölvum til starfandi 

kennara er í dag ekki sjálfsögð og nú er komið að því að endurnýja þarf 

búnaðinn ef fylgja á stefnu skólayfirvalda. Ástandið skapar neikvætt 

andrúmsloft og óöryggi hefur grafið um sig meðal þátttakendanna. Í þessu 

sambandi þarf skólastjóri með einhverjum tiltækum ráðum að sannfæra 

skólayfirvöld að endurnýjun sé brýn fyrir framþróun UST/RS í skólastarfinu. 

Á sama tíma þarf skólastjóri að leita allra leiða til að réttlæta þá kröfu á 

niðurskurðartímum og benda á mögulegar leiðir til hagræðingar innan þess 

fjárhagsramma sem skólanum er settur. Þar reynir ef til vill á samspil 

faglegrar þekkingar á UST/RS og rekstrarstjórnunar skólastjórans. 

 

4.4 Faglegur leiðtogi 

Skólastjóri er lykilstarfsmaður þegar kemur að breytingum á skólastarfi. Það 

á einnig við þegar fylgja þarf eftir nýjum áherslum með nýtingu UST/RS í 

skólastarfinu. Það getur verið erfitt þegar fjármagn er af skornum skammti 

eins og komið hefur fram. Þá er mikilvægt fyrir skólastjórann að halda 

tilgangi þess að nýta UST/RS í skólastarfi á lofti og sjá til þess að aðstæður 

skapist í skólanum til þess að stefna skólayfirvalda nái fram að ganga. Hann 
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þarf að fara fyrir starfsmannahópnum með góðu fordæmi og nýta tæknina í 

starfi sínu og hafa trú á að tæknin geti verið nemendum til hagsbóta. 

Innleiðing og þróun á UST/RS er komin misjafnlega á veg í skólunum ef 

marka má ummæli þátttakenda.  

Skólastjóri Einisskóla segir til að mynda stjórnendur ekki alveg nógu 

ánægða með framgang tækninnar í kennslu.„Kennslan er þáttur sem við 

erum að ræða soldið mikið og við erum... ekki alveg nógu sátt hversu 

upplýsingatæknin sem slík er lítið nýtt”. Ekki náðist fram í viðtalinu hvaða 

lausn skólastjórinn sá fyrir sér til að leysa vandann, en skólastjórinn hafði 

samt áhyggjur af þessu og virtist í þó nokkrum vanda staddur með 

viðfangsefnið. „Nú hefur verið stefna hjá okkur undanfarin ár að svona 

hvetja kennarana að nota tæknina og auðvita er það bara þannig að fólk er 

mishæft og með mismikla þekkingu kannski líka”. Þarna kemur fram að 

hvatning ein og sér dugar ekki til.  

4.4.1 Innra skipulag skóla og endurmenntun 

Skólastjóri er ábyrgur fyrir gerð stundaskrár sem er ytri rammi fyrir skipulag 

kennslu í skólanum. Skipulag kennslu er háð úthlutuðum kennslustunda-

fjölda sveitarfélagsins miðað við metna þörf. Kennslustundafjöldinn hefur 

verið skorinn niður vegna samdráttar í rekstri í kjölfar efnahagslægðar og 

skólastjórnendur fá það vandasama verkefni að reyna að tryggja 

nemendum lögbundna kennslu miðað við úthlutað magn kennslustunda. 

Taka þarf tillit til margra þátta og með þessum skipulagsgrunni sem 

stundaskrá er, er kennsla í UST/RS í raun mörkuð ákveðin stefna. 

Lykilstarfsmaður Eikarskóla kennir upplýsingatækni við skólann. Hann 

segir skólastjórnendur bera því við að upplýsingtækninámsgreinin passi ekki 

inn í skipulagið á stundaskrá: 

Þeim er skipt í fimm hópa og tölvur er bara einn hópur af því. 

Hinir árgangarnir eru bara skiptir í fjóra hópa. Ég kemst ekki inn 

í það neitt…ætli það sé ekki bara auðveldast að kippa þessu út.  

Starfsmaðurinn er greinilega mjög ósáttur við breytt fyrirkomulag.  

Við höfum þurft að draga úr að vera með upplýsingtækni alveg 

niður í 1. bekk eins og við vorum með. Við eigum ekki peninga 

til þess og þá er ætlast til að umsjónarkennararnir geri það... 

Starfsmaðurinn segir þau hafa reynslu af því að umsjónarkennarar sjái 

um upplýsingatæknikennsluna:  
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Margir af þessum kennurum höfðu bara ekki þekkingu til 

þess…svo er okkur léð svo slæm tól þannig að þú veist 

bekkjakennarar geta bara voða lítið nýtt sér þessa tækni... 

þegar það fer að taka korter að logga sig inn á tölvu þá nenniru 

ekki að setjast við þá tölvu. 

Þarna bendir lykilstarfsmaðurinn á að ákveðna þekkingu þurfi til að sinna 

kennslu með upplýsingatækni en einnig mikilvægi þess að búnaðurinn sé í 

lagi. Þetta þarf skólastjóri að hafa í huga ef hann ætlar umsjónarkennurum 

að sjá um kennsluna. Lykilstarfsmaður Bjarkarskóla hefur sérþekkingu í 

greininni og hefur fylgst með þróuninni í gegnum tíðina: 

Ég mundi svo gjarnan vilja sjá kennarana betur menntaða í 

þessu ég verð að segja það... Mér finnst að það vanti rosalega 

mikla upplýsingatæknimenntun. Ég mundi vilja sjá menntun 

kennara miklu, miklu betri… en fólk er samt alveg að gera eins 

vel og það getur. 

Starfsmaðurinn segir einnig mikið vanta upp á endurmenntun í greininni 

og gefur til kynna um leið, að skólinn komi ekki nógu sterkt þar inn. Þar geta 

skólastjórar haft áhrif á. Starfsmaðurinn hefur sérfræðiþekkingu í greininni 

og er einnig einn af stjórnendum skólans: 

Endurmenntun er bara allt of lítil. Það er bara ekkert framboð. 

Þau þurfa ekki endilega að sækja það í tölvur…sko ég til dæmis 

í vetur hef ég boðið upp á eins og ég kalla það „örnámskeið“. 

Það er meira svona eins og bara svona stutt námskeið. Við 

höfum boðið upp á 5 - 6 slík námskeið í vetur og ég geri þetta á 

hverjum vetri. Ég reyni að bjóða alltaf ef það kemur eitthvað 

nýtt þá reyni ég að bjóða upp á það …nú svo er einstaka fólk 

sem sækir sér námskeið út í bæ og tekur það bara út á 

endurmenntun en það fer eftir áhugasviði fólks.  

 

4.4.2 Sérfræðiþekking og framtíðarsýn 

Framtíðarsýn skólastjóranna um UST/RS í skólastarfi er fremur neikvæð  

sem einkum ræðst af niðurskurði stjórnsýslunnar eins og fram hefur komið. 

Þeir virðast ekki koma auga á leið til úrbóta. Þegar skólastjóri Einisskóla er 

inntur eftir því hvort hann hafi engin ráð til að leysa stofnunina úr þessari 
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klípu er svarið: „Ég sé bara ekki nánast yfir höfuð að menn séu að setja 

beina peninga í þetta”. Þó eru ljósir punktar í orðræðu þátttakendanna sem 

gefa von. Lykilstarfsmaður Bjarkarskóla sem jafnframt er deildarstjóri og 

með tölvumálin á sinni könnu bendir á leið til að hagræða í rekstrinum: 

Til dæmis í valgreinum. Þú getur verið með valáfanga á 

unglingastigum þar sem er bara eins og við þekkjum 

staðbundnar lotur og svo fer kennslan bara fram í gegnum 

Netið. Auðvita þarf staðbundnar lotur fyrir unglinga. Það er 

ekki hægt að sleppa þeim bara lausum. Þarna getum við 

hagrætt virkilega. Við getum verið að spara rosalega mikla 

peninga með því að nýta þennan möguleika. Við erum til 

dæmis með alveg framúrskarandi góðan kennara sem heldur 

úti [námsefni á vef] og nemendur nýta það mjög mikið. Þarna 

er kennarinn búinn að útbúa efni sem mætti nýta í mörgum 

skólum. Upplýsingatækni getur virkilega sparað peninga í 

kerfinu. Þetta er bara eitt af mörgu.  

Skólastjóri Reynisskóla sem er staðsettur í dreifbýli sér einnig ákveðna 

möguleika:   

Svona fjardæmi í svona litlum skólum þar sem við getum ekki 

boðið upp á allt þá sé ég alveg fyrir mér að við gætum aukið 

fjölbreytni með fjarkennslu og mér finnst það alveg vel geta 

komið til greina. 

Lykilstarfsmaður Eikarskóla er tæknimenntaður kennari sem ekki er í 

nokkrum vafa um að upplýsingatækni auki fjölbreytni í kennslu. Hann segir 

suma kennara í dag ekkert nota tækni í kennslu: 

Upplýsingatækni eykur fjölbreytni fyrir marga nemendur og ég 

meina þetta hjálpar mörgum nemendum sem geta gert 

ýmislegt á tölvur sem þeir geta ekki gert neitt annars staðar. 

Þannig að þetta er stuðningur við marga nemendur.  Ég sé 

fjölbreyttari leiðir í bæði stærðfræði og ensku og það er hægt 

að nýta þetta á svo margan hátt þannig að um leið og þú ert 

farinn að nota meiri tækni þá nærðu til fleiri nemenda. Þú 

lætur þau í hendur fleiri tól og þau finna þú veist einhverja sýn 

sem opnast fyrir þeim þegar þau fá þessi tæki í hendurnar. En 

sumir kennarar koma ekki nálægt þessu. 
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Skólastjóri Bjarkarskóla segist mjög jákvæður gagnvart UST/RS í 

skólanum sínum og virðist þakka það því að hann er með góðan sérhæfðan 

starfsmann sem er deildarstjóri tölvumála og tilheyrir stjórnendateyminu. 

Merkja má í rannsókninni að viðkomandi starfsmaður hefur haft áhrif á 

ýmsar ákvarðanir sem teknar hafa verið í tengslum við UST/RS innan 

stjórnendateymisins. Skólastjórinn hefur þetta að segja:  

Ég er bara mjög jákvæður vegna þess að…ég er reyndar með 

mjög góðan tölvuumsjónarmann og [starfsmaðurinn]  hefur 

náð að byggja þetta þannig upp að og við notum Mentor mikið 

og notum upplýsingar mikið. Við keyptum skjávarpa fyrir alla 

og fólk er að nota þá.  

Skólastjóri Reynisskóla er í annarri stöðu þar sem enginn sérmenntaður 

kennari er við skólann. Hann telur mikilvægi jákvæðni skólastjóra gagnvart 

UST/RS vera forsenda innleiðingar. „Mér finnst ég bara vera mjög jákvæður. 

Ég held að þó ég kannski kunni það ekki þá er ég til í að innleiða nýja tækni“.  

Samkvæmt framansögðu kemur skýrt fram að þó svo skólastjóri sjálfur 

hafi ekki sérfræðiþekkingu í UST/RS þá geti hann sótt sér hana innan skólans 

eða utan hans. Skólastjóri þarf að gera sér grein fyrir þörfinni og byggja upp 

þekkingu sem styður við notkun starfsmanna á UST/RS í skólastarfi.  

Reynisskóli glímir við neikvæðni starfsmanna gagnvart tækninotkun í 

kennslu. Skólastjórinn segir neikvæðnina hamla því að hann geti dreift 

verkefnum sem tengjast UST/RS á kennarana. „…kannski gæti maður deilt 

fleiri verkefnum [ef kennararnir] væru jákvæðari gagnvart því að læra inn á 

þetta”. Skólastjórnendur hinna skólanna þriggja eru ekki að glíma við 

almennt áhugaleysi kennara líkt og skólastjóri Reynisskóla. Þeir viðurkenna 

þó að innan um séu einstaklingar sem hafa allt á hornum sér varðandi 

tæknina:  

Svo er alveg einn og einn og hérna sem hefur allt á móti þessu. 

Vill bara ekki læra þetta, en kemst ekkert upp með það í dag, 

ekki í þessu skólakerfi…eins og ég segi það er ætlast til að við 

vinnum með þetta.  

Þarna er mikilvægt að skólastjóri sýni starfsmönnum fram á tilgang þess að 

nýta tæknina og vera sjálfur góð fyrirmynd í þeim efnum. 

Lykilstarfsmaður Bjarkarskóla kemur inn á það í umfjölluninni hvernig 

neikvæðni getur brotist út hjá kennurum og er alveg með ákveðna skoðun á 

því að UST/RS hefur miklu meira jákvætt í för með sér. 
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Fram kemur í viðtölunum að tækniþjónusta komi inn í skólana. Þetta eru 

sérhæfðir starfsmenn sem starfa hjá stjórnsýslu sveitarfélaganna. Þörfin 

fyrir þjónustuna hefur breyst í gegnum tíðina. Skólastjóri Eikarskóla segir 

tæknimanninn veita ákveðið öryggi þrátt fyrir að þörfin verði sífellt minni: 

Auðvita þarf samt að vera einhver eins og [tölvuumsjónar-

maður] en það er bara orðið brotabrot af því sem var. Það er 

betra kerfi núna og svo kemur [tæknimaður] líka tvisvar í viku 

fast. [Tæknimaðurinn]  vinnur líka fyrir aðra skóla og getur 

unnið hvar sem er í bænum... Hann er bara tvisvar í viku, það 

er allt annað en var.  

Lykilstarfsmaður Bjarkarskóla virðist fylgjast vel með gangi mála annars 

staðar í heiminum hvað varðar nýtingu upplýsingatækni í skólastarfi. Hann 

nefnir aðrar þjóðir sem eru að setja talsvert fjármagn í málaflokkinn: 

Danir voru að setja alveg... sko, þeir eru alveg í einhverri 

kreppu líka, en menntamálaráðuneytið þar setti 500 milljónir 

danskar í upplýsingatæknikennsluna.  Frakkar eru að gera 

eitthvað svipað. Þú veist bara þeir sem eru að horfa fram á 

við… þeir eru að setja virkilegan pening í þetta og efla þessa 

kennslu og þessa möguleika og þessa vinnu alla á meðan hér er 

allt dregið niður.  

Starfsmaðurinn er ekki í neinum vafa um að áhugi skólastjórnenda og 

reynsla þeirra hafi áhrif á framgang tækninnar í skólastarfinu. Hann segir 

það hafa áhrif á forystu skólastjóra sem birtist fyrst og fremst í frumkvæði 

þeirra í kaupum á búnaði fyrir skólann: 

Ég horfi á samanburðinn í skólunum í [sveitarfélaginu] að þá 

kemur það í ljós að þar sem skólastjórar hafa mikinn áhuga… 

þar hefur verið lagt meira í búnað og annað slíkt [Inngrip: Er 

það mismunandi eftir skólum?]  já það fer ekkert á milli mála... 

ég held að þekking þeirra hafi mjög mikið að segja og ég hef 

dáldið gaman af því þegar skólastjórinn hérna fer á einhvern 

stað og sér eitthvað nýtt... þá er miklu auðveldara að fá hlutina 

í gegn (hlær) þetta er bara mannlegt. Og reynslan skiptir máli, 

ekki spurning.  

Lykilstarfsmaður Reynisskóla er á sama máli:  
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Ég held að ef [skólastjórinn] hefði meiri þekkingu...að þá 

værum við ekki að sætta okkur við þessa nettengingu þá væri 

skólinn beittara afl um bætta nettengingu á [svæðinu]. Líka 

með innkaupin á tölvunum og þannig...Svo kom kreppa og 

þannig að þú veist...skólastjóri sem hefði þá sýn að þetta væri 

bara ekki nógu gott mundi krefjast þess að fá betri tölvubúnað. 

 

Ljóst er að UST/RS er misjafnlega nýtt af kennurum eftir skólum og 

skólastjórar hafa fá bjargráð til að leysa úr því. Meira þarf að koma til en 

hvatning skólastjóra.  

Niðurskurður í fjárveitingu til skóla bitnar á UST/RS í skólastarfinu. Það 

kemur helst fram í því að búnaður sem er að ganga úr sér er ekki 

endurnýjaður og upplýsingatækninámsgreinin er tekin út af stundaskrám 

skóla. Kennarar eiga sjálfir að sinna kennslunni en fá misjafnan stuðning til 

þess ef nokkurn. Ljóst er að sérþekkingu þarf innan skóla til að leiða 

þróunina og efla þarf endurmenntun á sviðinu. Fram koma jákvæð áhrif 

þess að hafa stjórnanda með sérþekkingu í UST/RS í nánu samstarfi við 

skólastjóra þegar litið er til uppbyggingar USTR/RS í skólastarfi. Mikilvægt er 

því að líta til uppbyggingar sérþekkingar á sviðinu innan skóla. Þekking á 

tækni veitir ákveðið öryggi, en sífellt verður minni þörf fyrir tæknimann 

innan skólans þar sem þróun á búnaði hefur orðið til þess að hægt er að 

leysa tæknileg verkefni annars staðar frá. Þekking og reynsla skólastjóra og 

áhugi hans á UST/RS er talið hafa áhrif á kaup á tæknibúnaði til skóla. 

Starfsmaður með sérþekkingu í UST/RS fylgist gjarnan með þróun annars 

staðar í heiminum á sviði UST/RS í skólastarfi og hefur ákveðnar skoðanir 

um það hvar í forgangsröðinni UST/RS í skólastarfi eigi að vera. 

Framtíðarsýn skólastjóra er fremur neikvæð sem einkum virðist mótast 

af niðurskurðarkröfum sveitarfélaga. Þeir eiga í erfiðleikum með að eygja 

lausn á viðhaldi búnaðar og þekkingarskortur og reynsluleysi á nýtingu 

upplýsingatækni í kennslu er einnig talið draga úr notkun tækninnar við 

kennslu. Vísbending er um að ef búnaður er til staðar og er í lagi, að þá nýti 

kennarar hann frekar. Sé nýtanlegur búnaður til staðar, geta stjórnendur 

frekar gert kröfur til þess að búnaðurinn sé nýttur. Jákvætt viðhorf til 

UST/RS er hins vegar talin forsenda þess að UST/RS sé nýtt í skólastarfinu. 

Hugmyndir eru uppi meðal þátttakenda rannsóknarinnar um það hvernig 

tæknin getur verið leið til hagræðingar í rekstri skóla. Hugmyndir um 

samþættingu valgreina í elstu bekkjunum og um fjarkennslu eru dæmi það. 

Áhersla upplýsingatæknikennara um að styðja þurfi við notkun upplýsinga-
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tækni í kennslu segir hann helsta kostinn vera meiri fjölbreytni í aðferðum 

náms og kennslu. 

 

4.5 Samantekt á niðurstöðum 

Í þessum kafla eru niðurstöður teknar saman í töflu til einföldunar. Í töflunni 

má sjá hvernig hlutverk skólastjóra sem faglegur leiðtogi annars vegar og 

rekstrarstjóri skóla hins vegar togast á í starfi hans þegar litið er til UST/RS í 

skólastarfi. Sérfræðiþekking á sviðinu dansar á milli þessar hlutverka og 

getur mögulega verið lykillinn að innleiðingu og þróun UST/RS í skólastarfi.  

Tafla 2 - Sérfræðiþekking í UST/RS og hlutverk skólastjóra 

Skólastjóri: Faglegur leiðtogi  
 
Skólastjóri: Rekstrarstjóri  
 

 
Forgangsröðun verkefna út frá 
faglegum sjónarmiðum:  
·  Stefnumótun og áætlanir 
·  Framtíðarsýn 
·  Þróun og umbætur 
·  Símenntun 
·  Uppbygging starfshæfni 
·  Skipulag kennslu  
·  Aukin samskipti 
·  Dreifstýring verkefna 
·  Bætt verklag 
 
Nám og kennsla: 
·  Aukin fjölbreytni 
·  Hagnýting fyrir nemendur 
·  Einstaklingsmiðun 
·  Bætt samskipti við foreldra 
 
Upplýsingar um skólastarfið: 
·  Einföldun samskipta 
·  Bætt aðgengi 
·  Skilvirkni 
·  Tímasparnaður 
 
Framtíðarsýn um UST/RS: 
·  Óöryggi 
·  Ráðaleysi 
 

 
Sérfræðiþekking UST/RS meðal 

starfsmanna skóla: 
 

·  Búnaður er að ganga úr sér 
·  Óöryggi meðal starfsmanna 

vegna ráðaleysis skólastjóra 
·  Lítið framboð á símenntun 
·  Skortur á þekkingu og 

reynslu í UST/RS  
·  Starfsfólk með sérþekkingu 

í UST/RS er mikilvægt fyrir 
skólastarf 

·  Starfsfólk í hópi 
skólastjórnenda sem er 
með sérþekkingu í UST/RS 
getur haft jákvæð áhrif á 
hlutverk skólastjóra 

·  Búnaður sem er til staðar 
og er í lagi er frekar nýttur 

·  Hvatning ein og sér um 
notkun UST/RS í skólastarfi 
dugar ekki til 
 

Framtíðarsýn: 
·  Jákvæðni 
·  Leitum leiða með UST/RS 
·  Tæknin er komin til að vera 
·  Horft til þess sem aðrar 

þjóðir eru að gera 
·  Öflugri símenntun 
·  Leiðir til hagræðingar geta 

falist í tækninni sjálfri 
 

 
 

Forgangsröðun verkefna út frá 
fjárhagslegum sjónarmiðum:  
·  Veita lögbundna þjónustu 
·  Viðhalda þjónustu eins og 

kostur er 
·  Hagræðing í rekstri skóla 
 
Fjárhagslegur ávinningur: 
·  Fækkun kennslustunda 

(niðurskurður) 
·  Bætt nýting kennslustunda. 

Fá mest fyrir sem minnst. 
 
Tímasparnaður: 
·  Tímastjórnun skólastjóra 
·  Sveigjanleiki í vinnutíma 
·  Góð nettenging 

 
Umhverfisþættir: 
·  Minni pappír/námsbækur 
·  Færri ferðir  
·  Minni kostnaður 
·  Minni sóun 
 
Framtíðarsýn um UST/RS: 
·  Óöryggi 
·  Ráðaleysi 
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5  Umræða 

Eftir að hafa gert grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar verða hér 

dregin saman nokkur atriði sem kunna að skipta máli varðandi framþróun á 

sviði UST/RS í skólastarfi. Atriðin verða skoðuð í ljósi fyrri rannsókna og 

fræðilegrar umfjöllunar. Að auki verður gerð grein fyrir hagnýtri þýðingu 

niðurstaðna rannsóknarinnar.  

Umfjöllunin tekur mið af þeirri rannsóknarspurningu sem lagt var af stað 

með: Hvernig hefur UST/RS áhrif á hlutverk skólastjóra í grunnskóla? Reynt 

verður að draga fram skýra mynd af viðfangsefninu og þannig leitast við að 

festa hendur á hvernig áhrifin geta varpað ljósi á þær bjargir sem skólastjóri 

getur laðað fram með jákvæðum vilja og framsýnni hugsun. 

 

5.1 Notkun UST/RS í starfi skólastjóra 

Líkt og tæknin er margbreytileg í starfi skólastjóra er nokkuð ljóst að 

skólastjóri þarf að takast á við áhrif UST/RS á margvíslegan hátt. Samkvæmt 

niðurstöðunum er skjalavinnsla, tölvupóstnotkun og vinna við bókhald 

meginviðfangsefni UST/RS notkunar skólastjóra á sama tíma og hann sinnir 

starfsþróunarsamtölum og vinnur umsagnir fyrir stjórnsýsluna. Tæknin 

hefur þannig áhrif á daglegt starf skólastjóra við ýmsa gagnavinnslu og í 

samskiptum, en eins og einn þátttakandinn gefur sterkt til kynna, er tölva 

að hans mati talin ómissandi. Þetta er í samræmi við rannsókn Allyson 

McDonald og Þorsteins Hjartarsonar (2005) þar sem einnig kemur fram 

margbreytileiki starfs skólastjóra en hann staðfestist hér mjög ákveðið í 

hljóðdagbókum skólastjóra sem tóku þátt í þessari rannsókn.  

Tölvupóstur skólastjóra samkvæmt rannsóknarniðurstöðunum er 

aðallega nýttur til samskipta og samvinnu við samstarfsmenn innan skólans, 

aðra skólastjóra eða foreldra. Því getur verið nauðsynlegt fyrir skólastjóra 

að ætla sér tíma í að sinna tölvupósti nokkuð reglulega þannig að þeir sem 

vilja ná sambandi geti reitt sig á svörun innan tiltekins tíma. Fram kemur í 

niðurstöðunum að skólastjóri komist ekki upp með annað en að svara 

tölvupósti og því mikilvægt fyrir hann að áætla tíma í að sinna því verkefni.  

Upplifun skólastjóra við fyrstu sýn er að tölvupóstur einfaldi vinnu þeirra 

mjög mikið, en um leið kemur fram að viðfangsefnum sem berast með 

tölvupóstum hafi fjölgað. Þá vaknar sú spurning hvort aukin 

tölvupóstnotkun bæti skilvirkni í starfi þeirra og hvort sá ávinningur telst 

kostur miðað við það sem tapast eins og persónulegar samræður, færri 

símtöl og færri komur foreldra í skólann. Velta má fyrir sér við hvaða 
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aðstæður foreldrar sem leita til skóla eru þá helst að koma í skólann. 

Rafræn samskipti hljóta aftur móti að teljast ótvíræður kostur í dreifbýli þar 

sem fjarlægð heimila frá skóla er meiri en í þéttbýli.  

Þar sem tölvupóstnotkun virðist nokkur getur verið brýnt að skóla-

stjórinn marki sér stefnu og skilgreini verkferla um tölvupóstnotkun í starfi 

sínu. Skólastjóri sem vill hafa stjórn á notkuninni ætti að forgangsraða 

verkefnum eftir mikilvægi hverju sinni og veita flóknari verkefnum þannig 

meðvitað svigrúm innan starfstíma dagsins. Með því getur skólastjóri um 

leið haft áhrif á það hvort hann láti einföld verkefni hafa forgang í starfi sínu 

líkt og kom fram í rannsókn Gunnars Einarssonar (2008). Skólastjóri nýtir sér 

þannig möguleika tækninnar sem felst í því að geyma aðsend gögn eða 

viðfangsefni til þess tíma sem skólastjórinn hefur ætlað í að leysa þau. 

Skólastjóri getur þannig haft sjálfur stjórn á áhrifum þeirra viðfangsefna 

sem berast með tölvupósti. Slík tímastjórnun getur einnig átt við um tölvu-

póstnotkun annarra starfsmanna skólans.  

Samfélagið eins og það er byggt upp í dag kallar eftir góðu aðgengi 

upplýsinga. Samskipti eru orðin meira rafræn en áður var og út frá 

sjónarhóli foreldra getur það almennt varla talist verri kostur. Það getur 

einnig átt við um einhliða upplýsingar sem birtar eru á vef skóla eða í 

fjölpósti. Vefsíða skóla og tölvupóstnotkun er samkvæmt niðurstöðu hér 

talið ein af aðferðunum við að „opna“ skólann. Hlutverk vefsíðu skóla er 

sögð vera til að veita betra aðgengi að upplýsingum um skólastarfið. 

Foreldrar vinna oft langan vinnudag og finnst orðið sjálfsagt að geta nálgast 

upplýsingar um skólastarfið á Netinu hvar og hvenær sem er. Skólastjóri ber 

ábyrgð á þeim upplýsingum sem settar eru fram á vef skóla samkvæmt Karli 

Frímannssyni (2010) og því er mikilvægt fyrir skólastjóra að vera í góðu 

samstarfi við ritstjóra síðunnar. Hann þarf einnig að sjá til þess að fleiri en 

einn aðili innan skólans geti uppfært efni síðunnar, þó ekki sé nema af 

öryggisástæðum. Niðurstöðurnar gefa til kynna að minna sé lagt upp úr 

vefsíðu skóla í dreifbýli sem kemur nokkuð heim og saman við rannsókn 

Arnar Alexanderssonar (2005). Þar ætti vefsíða þó að gegna síst minna 

hlutverki en í þéttbýlinu, en ef til vill má skýringa leita í þeirri staðreynd að 

oftast er um fámennan hóp starfsmanna að ræða og þar af leiðandi minna 

svigrúm til að deila verkefnum á fleiri en einn aðila. 

Markvissum rafrænum skráningum í upplýsingakerfi skóla er ætlað að 

einfalda innri verkferla í skólastarfinu og samræma upplýsingar. Skólastjórar 

geta nýtt sér upplýsingarnar, samkvæmt ummælum eins skólastjóra 

þessarar rannsóknar, til að fylgjast með málum og fá yfirsýn yfir einstök 

viðfangsefni. Það kemur heim og saman við Telem og Butwitski (1995), þar 



 

74 

sem skólastjórar eru sagðir nýta sér yfirsýnina til að bregðast við þar sem 

þeir sjá að skóinn kreppir hverju sinni.  

Rafræn skráning upplýsinga í skólastarfinu kallar á þekkingu skólastjóra 

til skjalastjórnunar og laga þar um. Mikilvægt er að skólastjóri gæti þess að 

starfsmenn uppfylli kröfur stofnunarinnar um ritfærni og framsetningu 

texta í upplýsingakerfi, þar sem lög gera ráð fyrir að upplýsingarnar tilheyri 

viðkomandi einstaklingi og fylgi honum um ókomna framtíð. Samkvæmt 

rannsókninni kemur fram sterk vísbending um að kennarar séu farnir að 

veigra sér við að skrá upplýsingar um nemendur í kerfið vegna þessara laga. 

Í stað þess að horfa upp á það að skráningum fækki þarf skólastjóri að vega 

það og meta með samstarfsfólki sínu hvaða upplýsingar taldar eru 

mikilvægastar að séu skráðar inn í kerfið og hvernig staðið skuli að 

skráningunum. Samkvæmt Telem og Butwitski (1995) er líklegt að 

upplýsingarnar sem fara inn í kerfið verði með því móti staðlaðri en áður 

sem kemur heim og saman við það sem Haukur Arnþórsson (2008) kemur 

inn á. Hann segir stöðlun upplýsinga þróast í stofnunum þar sem rafræn 

skráning er viðhöfð sem leiði til betri samþættingar á upplýsingum. Skýrt 

dæmi um það getur átt við um einkunnir og einkunnarorð sem notuð eru í 

upplýsingakerfinu. Stöðlun upplýsinga í því dæmi getur til að mynda 

einfaldað samþættingu milli skólastiga í landinu ef svo ber undir. Samkvæmt 

niðurstöðum Bryndísar Ástu Böðvarsdóttur (2010) gera kennarar ráð fyrir 

að skólastjórar taki upplýsta ákvörðun um innleiðingu og þróun á 

upplýsingakerfinu Mentor, sem vert er að hafa í huga í þessu sambandi. 

Skólastjórar nýta sér fremur hefðbundinn hugbúnað við gagnavinnslu 

sem við kemur skipulagi og stjórnun. Má þar helst nefna hugbúnað sem 

tilheyrir Microsoft office hugbúnaðarpakkanum en einnig veraldarvefnum 

þar sem skólastjórar fara inn á bókhaldskerfi og upplýsingakerfi. Lítið sem 

ekkert benti til þess að skólastjóri noti hugbúnað sem hann sjálfur hefur 

komið sér upp til að auðvelda sér störfin, en umfang og lengd 

rannsóknarinnar gaf heldur ekki endilega tilefni til að það kæmi fram.  

Með því að rýna í gögnin er óhætt að fullyrða að UST/RS hefur skýran 

tilgang og er viðurkennd sem ákveðið verkfæri sem hjálpar til við að bæta 

skólastarfið líkt og Rúnar Sigþórsson ofl. (2005) fjalla um. Það á hvort heldur 

við þegar rýnt er í gögn skólastjóranna eða lykilstarfsmannanna. 

Rannsóknargögnin gefa hins vegar til kynna að mikið hafi verið rætt um 

fjármagnsskort í skólastarfinu og áhyggjur starfsmanna eru augljósar í þeim 

efnum. Samkvæmt Conger (1998) er líklegt að það dragi úr áhuga og vilja 

kennara til að nýta tæknina ef þeir sjá fram á það að ekki verði hægt að 

framfylgja stefnu skólayfirvalda. Það vinnur gegn þeim tilgangi sem 
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starfsmenn eru farnir að sjá með notkun á UST/RS í skólastarfinu. Verkefni 

skólastjóra í þessu sambandi er að leitast við að viðhalda áhuga 

starfsmanna á eigin sýn um málefni UST/RS og gera áætlun um það hvernig 

best er að vinna úr stöðunni. Hins vegar virðist geta orðið erfiðara fyrir þá 

að sjá fyrir sér framhaldið ef þeir eru sjálfir sannfærðir um að UST/RS skapi 

einungis kostnað og geti ekki verið hagræðing í sjálfri sér.  

5.2 Áhrif skólastjóra á framgang UST/RS í skólastarfi 

Viðhorf skólastjóra til UST/RS virðist samkvæmt niðurstöðunum hafa áhrif á 

framgang tækninnar í skólastarfi. Jákvætt viðhorf skólastjóra er að þeirra 

mati lykilatriði. Skólastjórar virðast meðvitaðir um að þrátt fyrir að vera ekki 

endilega færir um að leiða sjálfir þróunina þá skipti jákvæðni þeirra meira 

máli en menntun þeirra og reynsla á sviðinu. Fram kemur að viðhorf 

skólastjóranna er talin birtast í ólíkum aðbúnaði til kennslu í skólum innan 

sama sveitafélags. En það er ekki nóg að skólastjóri hafi jákvætt viðhorf til 

UST/RS heldur hefur viðhorf kennara einnig áhrif þar á. Þetta kemur sterkt 

fram í Reynisskóla. Skólastjóri skólans á erfitt með að virkja kennarana í að 

nýta UST/RS í kennslu og þarf ef til vill utanaðkomandi stuðning og ráðgjöf 

til þess þar sem enginn upplýsingatæknimenntaður kennari er starfandi við 

skólann. Skólastjórinn þarf að reyna að koma í veg fyrir að þessi neikvæða 

menning gagnvart upplýsingatækninni festist frekar í sessi innan skólans. 

Áður hefur komið fram að hæg nettenging hafi áhrif á starf skólastjórans og 

því má spyrja sig í þessu sambandi hvort áhrifanna sé einnig að gæta meðal 

kennaranna af þeim sökum. Skólastjórinn þarf að sannfæra kennarana um 

að upplýsingatækniverkefni hafi tilgang samkvæmt Rúnari Sigþórssyni ofl. 

(2005) og vera sjálfur góð fyrirmynd í notkun UST/RS í skólastarfi líkt og kom 

fram í rannsókn Telem og Butvitski (1995). Til þess að svo megi verða er 

lykilatriði að nettenging sé stöðug og búnaður í góðu ásigkomulagi. 

Lykilstarfsmenn skólanna voru í mismiklu samstarfi við stjórnendur og 

virtust hafa afar misjöfn áhrif á framgang UST/RS-mála innan síns skóla. Þó 

má segja að sá starfsmaður sem virtist hafa hvað mest áhrif á innleiðingu og 

þróun í UST/RS var deildarstjóri tölvumála í Bjarkarskóla sem jafnframt 

tilheyrir stjórnendateymi skólans. 

Fram kemur nokkuð ákveðið að lykilstarfsmenn telja reynslu og þekkingu 

skólastjóra á sviði UST/RS skipta miklu máli. Skólastjórarnir sjálfir gerðu hins 

vegar minna úr því og eins og það birtist í orðræðu þeirra sögðust þeir allir 

vera bara frekar jákvæðir fyrir notkun UST/RS. Skólastjórarnir virðast einnig 

jákvæðir fyrir að deila UST/RS-verkefnum á aðra starfsmenn skóla sem er 

mjög mikilvægt þegar hugmynd Makkawi (2010) um teymisvinnu kennara 



 

76 

um UST/RS er höfð í huga. Það sama má einnig segja um hugmyndir 

Sergiovanni (2009) um heildarsýn skólastjóra á breytingarferli og Fullan 

(2007) um að ekki sé hægt að tala um breytingar í skólastarfi án þess að tala 

um UST/RS. Þá er mikilvægt að skólastjóri líti til stofnanauppbyggingu skóla 

samkvæmt Mintzberg (1993) þar sem millistjórnandi virðist geta gegnt 

lykilhlutverki í að miðla sérfræðiþekkingu milli aðgerðakjarna og 

stjórnendatopps. Hugmyndir Mintzberg (1993) um mikilvægi símenntunar 

starfsmanna í faggreinaskipulagi styðja einnig vel við fullyrðingu þátttak-

enda rannsóknarinnar um sama efni, en þátttakendurnir og þá sérstaklega 

lykilstarfsmennirnir hafa verulegar áhyggjur af þeim þætti. 

5.3 Áhrif UST/RS á hlutverk skólastjóra í innra skipulagi skóla 

Ráðaleysi er afar áberandi gagnvart endurnýjun búnaðar í öllum skólunum 

fjórum. Framtíðarsýn skólastjóra um framþróun á sviði UST/RS í 

skólastarfinu má því segja að sé neikvæð, sem augljóslega var farið að hafa 

áhrif á lykilstarfsmennina. Neikvæðnin tengist einkum fjárskorti til að 

endurnýja búnað skólanna. Þessar áhyggjur starfsmanna skólanna geta 

mögulega valdið því að þeir treysta ekki lengur þeirri framtíðarsýn sem búið 

var að byggja upp um UST/RS í skólastarfinu. Starfsmennirnir sjá e.t.v. fram 

á það ef marka má ummæli þeirra, að geta ekki framfylgt þeim áherslum 

sem aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir og það veikir um leið trúverðug-

leika skólayfirvalda. Samkvæmt því sem Börkur Hansen og Smári S. 

Sigurðsson fjalla um (1998) er mikilvægt fyrir skólastjórana að byggja upp 

traust gagnvart starfsmönnum í þessu sambandi því það sé lykillinn að því 

að viðhalda skýrri framtíðarsýn og stefnu. Hughes, Ginnett og Gurphy 

(2005) segja einnig sérþekkingu skipta miklu máli og því er ekki úr vegi að 

skólastjórarnir líti til þeirra einstaklinga sem sérþekkingu hafa á sviðinu og 

leiti leiða með þeim til að byggja upp traust að nýju gagnvart framtíðarsýn 

um þróun UST/RS í skólastarfi.  

Samstarf virðist vera nokkuð meðal stjórnenda innan þátttökuskólanna 

um ýmsa þætti sem tengjast ákvörðunum um UST/RS í skólastarfi. Einnig 

eru merki um að þeir dreifi ábyrgð UST/RS-verkefna á milli sín. Þetta 

samstarf getur verið mikilvægur stuðningur og ráðgjöf til skólastjóra og til 

að dreifa álaginu.  

Í rannsókninni birtist ákveðin þróun sem átt hefur sér stað í upplýsinga-

tæknikennslu. Hún felst í því að skólastjórar fela í auknum mæli umsjónar-

kennurum kennsluna. Þessar breytingar virðast hafa komið til vegna 

fækkunar úthlutaðra kennslustunda og að sérstakir upplýsingatækni-tímar 

hafa verið felldir inn í almenna bekkjarkennslu. Eggers (2007) segir að 
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kennslustarfið komi til með að breytast smám saman í þá átt að kennarinn 

verði meira leiðbeinandi í námi barna með tilkomu tækninnar. Það að 

umsjónarkennarar eru farnir að sinna upplýsingatæknikennslunni má líta á 

sem jákvætt skref í þeirri þróun og til þeirrar ábendingar sem fram hefur 

komið að tæknin auki fjölbreytni í námi. Þær breytingar sem eru að eiga sér 

stað í upplýsingatæknikennslunni hafa skapað ákveðið uppnám meðal 

sérfræðimenntuðu upplýsingatæknikennaranna samkvæmt ummælum 

þeirra, en eins og kemur fram í greiningunni telja þeir umsjónarkennara ekki 

ráða eins vel við verkefnið því að þeir hafi ekki þekkinguna til að sinna því. 

Þeir hafa áhyggjur af því að kennararnir séu óöruggir og að kennslan sé ekki 

nógu markviss. Þeir hafa einnig áhyggjur af því að ekki sé hugsað nóg fyrir 

stuðningi og ráðgjöf til þessara kennara. Makkawi (2011) bendir á að 

stuðningur og ráðgjöf þurfi að vera til staðar og að vel hafi gefist að láta 

teymi sérfræðimenntaðra kennara sjá um það. Sérfræðimenntuðu 

kennararnir í rannsókninni virðast gera sér grein fyrir þessu en telja sig hafa 

lítil sem engin ítök innan síns skóla til að hafa áhrif þar á. Helst er það sá 

kennari sem jafnframt er hluti af stjórnendateymi skóla sem virðist hafa 

hvað mest áhrif á hlutverk skólastjóra í þessu sambandi, en þó er hann alls 

ekki sáttur við ákvarðanir um fyrirkomulag kennslunnar. Samkvæmt 

Mintzberg (1993) gegnir hann sem millistjórnandi því hlutverki að koma á 

flæði milli skólastjóra og kennara. Því má velta fyrir sér hvers megnugur 

slíkur stjórnandi er þegar kemur að fjármálum skóla. 

Í Reynisskóla kom fram að ekki hafi gengið vel að virkja kennara til 

verkefna sem tengjast UST/RS, en þar eru engir millistjórnendur og ekkert 

tæknistjórnunarsvið, samkvæmt Mintzberg (1993), er til innan skólans. 

Skólastjórinn þarf því að reyna að virkja sérhæfða starfsmenn í UST/RS utan 

skólans til verkefna sem að öðru jöfnu tilheyra tæknistjórnunarsviðinu. 

Fram hefur komið að sá þátttakandi sem hefur mestu sérfræðimenntunina í 

tengslum við UST/RS tilheyrir stjórnendateymi eins skólans. Ef áhrif hans 

eru greind nánar kemur í ljós að hann virðist í fyrsta lagi hafa hvað mest um 

UST/RS að segja. Í öðru lagi hefur hann áhrif á ákvarðanatöku skólastjóra 

varðandi kaup á búnaði og innleiðingu á nýrri tækni í skólastarfinu. Í þriðja 

lagi hefur hann skýra framtíðarsýn og sér möguleika tækninnar nýtast til 

hagræðingar í skólastarfi með því að líta heildrænt á viðfangsefnið. Í fjórða 

lagi er starfsmaðurinn virkur þátttakandi í aðgerðakjarnanum þar sem hann 

sinnir kennslu að einhverju leyti. Að lokum er hann millistjórnandi og styður 

við kennara með örnámskeiðum og veitir þeim ráðgjöf. Samkvæmt 

Mintzberg (1993) er staða millistjórnanda ákjósanleg staða fyrir starfsmann 

eins og þennan til að hafa áhrif á kjarnastarfsemi skólans, kennsluna. 

Skólastjórinn treystir á sérfræðiþekkingu deildarstjórans og er ánægður 
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með störf hans. Tilfinning mín er sú að deildarstjórinn létti störf 

skólastjórans og ekki nóg með það heldur létta sérfræðingar í UST/RS hjá 

stjórnsýslu sveitarfélagsins skólastjóranum einnig störfin með því að vera í 

góðu samstarfi við deildarstjórann og veita málefnum UST/RS forystu. Þessi 

greining kemur að nokkru leyti heim og saman við hugmynd Makkawi 

(2011) um mikilvægi teyma sérfræðinga sem vinna að framþróun á tækni í 

skólastarfi.  

Það kemur margsinnis fram að þátttakendum finnst UST/RS einfalda 

vinnu þeirra. Mintzberg (1993) segir UST/RS hafa með einfölduninni áhrif á 

uppbyggingu stofnana. UST/RS hefur t.d. áhrif á samskipti, bæði þau 

formlegu og óformlegu. Dæmi um það er hvernig skólastjóri nýtir rafræn 

samskipti til að koma framkvæmdaáætlun og skipulagi til starfsmanna sinna 

og vera í tengslum við alla í skólasamfélaginu. Að sama skapi opnar rafræna 

tæknin á samskipti milli einstaklinga og hópa innan skólans. Rafræna tæknin 

kemur þó eflaust ekki til með að koma í stað persónulegra samskipta þrátt 

fyrir að geta einfaldað ýmsa verkferla innan stofnana. Til að hægt sé að 

reiða sig á rafræn samskipti og að þau verði skilvirk er mikilvægt að setja 

skýrar verklagreglur um notkunina. Ein leiðin getur verið að gera starfsmenn 

sjálfa ábyrga fyrir því að fylgjast með rafrænum upplýsingum líkt og 

skólastjórar gera samkvæmt þessari rannsókn. 

 

5.4 Áhrif stjórnsýsluákvarðana og stefnu skólayfirvalda á 
hlutverk skólastjóra 

Í rannsókninni kemur fram að kennurum hafi verið afhentar fartölvur til 

afnota í starfi í þremur af fjórum þátttökuskólunum. Í öðru sveitarfélaginu 

var það ákvörðun sem kom frá skólayfirvöldum í stjórnsýslu sveitarfélagsins. 

Fartölvuvæðingu kennara í viðkomandi sveitarfélagi var hins vegar ekki fylgt 

eftir að mati skólastjóra, sem velta má fyrir sér hver hefði átt að sinna þegar 

hlutverk skólastjóra er haft í huga. Þarna eru skólastjórar í sveitarfélaginu 

settir í aðstöðu sem þeir sjálfir hafa e.t.v. ekki þekkingu til að veita faglega 

forystu. Kennararnir eru ekki að nýta tölvurnar í kennslu að neinu marki og 

því má draga þá ályktun að fartölvuvæðingin í því sveitarfélagi hafi ekki 

skilað sér inn í nám nemenda. Í hinu sveitarfélaginu samkvæmt niðurstöð-

unum tekur skólastjóri sjálfur ákvörðun um að kaupa fartölvur fyrir 

kennarana. Þar virðist skólastjóri einnig hugsa rafræn samskipti skipulega og 

að markviss notkun UST/RS fari fram innan skóla. Þannig nær skólastjórinn 

að nýta tæknina þannig að hún verði skilvirk. Þessi atriði koma ekki fram hjá 
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skólastjórum hins sveitarfélagsins en ekki er hægt að útiloka að þeir hafi 

skipulagt notkun á fartölvunum að einhverju leyti með kennurum. 

Bókhalds og rekstrarkerfi skóla eru háð ákvörðun stjórnsýslu sveitar-

félaga hverju sinni. Áhrif slíkra kerfa byggist einkum á því að góð nettenging 

sé á milli stofnana sveitarfélagsins. Þannig hafði kerfið til dæmis áhrif á starf 

skólastjóra þar sem nettenging var hæg með því móti að skólastjórinn var 

mjög lengi að lykla reikninga, en samkvæmt tímamælingu hljóðdagbókar er 

ekki hægt að greina að sama hafi verið upp á teningnum í hinum skólunum 

sem allir voru í þéttbýli og með hraðvirka nettengingu. Góð nettenging er 

því vissulega mikilvæg fyrir hagnýta tímastjórnun skólastjóra í dreifbýli. 

Óhentugleikann við að taka upp rafræn upplýsingakerfi skóla í dreifbýlum 

landsins samkvæmt rannsókn Auðar B. Kristinsdóttur og Hildar B. Svavars-

dóttur (2005)má e.t.v. rekja til kostnaðarsamra nettenginga sem að öllu 

jöfnu ætti að vera fyrir hendi ef jöfnuður til náms er hafður að leiðar-ljósi. 

Hröð og góð nettenging á landsbyggðinni er forsenda þess og ætti að vera 

keppikefli stjórnsýslunnar í landinu.  

Ákvörðun skólayfirvalda hjá stjórnsýslu sveitarfélaga um að skerða 

fjármagn til búnaðarkaupa veldur óöryggi meðal starfsmanna skóla. Stefna 

skólayfirvalda verður um leið ótrúverðug og verður ekki það leiðarljós fyrir 

skólana sem henni er ætlað að vera. Þessi staðreynd hefur áhrif á hlutverk 

skólastjóra bæði sem faglegs leiðtoga og rekstrarstjóra skóla að því leyti að 

skólastjórinn upplifir sig með litlar bjargir til að leiða þróun UST/RS áfram í 

skólastarfinu. Það dregur úr trúverðugleika hans.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar hafa starfsmenn, aðrir en 

skólastjórar hugmyndir um að í tækninni sjálfri felist miklir hagræðingar-

möguleikar. Það getur gefið skólastjórum og skólayfirvöldum byr undir báða 

vængi ef þeir eru tilbúnir til þess að hlusta eftir hvað starfsmennirnir hafa til 

málanna að leggja. Einn starfsmannanna nefnir námsefni á vef sem fleiri 

geta nýtt. Hann nefnir einnig samþættingu í tengslum við valgreinar þar 

sem tæknin gerir skólastjórnendum kleift að stækka námshópa. Annar 

starfsmaður nefnir fjarkennslu í greinum sem annars eru ekki kenndar í 

viðkomandi skóla sem staðsettur er í dreifbýli. Þessar hugmyndir geta verið 

dýrmætar þegar til framtíðar er litið. Því er mikilvægt að virkja sérfræði-

þekkingu í UST/RS til að greina möguleika til hagræðingar í skólastarfinu. 

Það kemur heim og saman við Makkawi (2010) sem telur skólastarf sem 

nær góðum árangri með tækni felast í teymi sérfræðinga innan skóla. 

Teymið hins vegar eitt og sér leysir ekki úr fjárhagsvanda skóla, en getur 

e.t.v. bent á mögulegar leiðir við lausn vandans. Þarna er skólastjórinn 

mikilvægur hlekkur í að koma á framfæri sérþekkingu til stjórnsýslu 
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sveitarfélaga. Slík vinnubrögð geta haft áhrif á þá upplifun kennara og 

stjórnenda um að sérhæfðir starfsmenn stjórnsýslunnar líti í auknum mæli á 

tölvur sem verkfæri til náms og sjái möguleikana sem þær hafa upp á að 

bjóða. 

5.5 Samfélagsleg áhrif 

Áhrif efnahagslægðar koma augljóslega fram í rannsóknarniðurstöðunum. 

Enn sér ekki fyrir endann á þeim afleiðingum sem efnahagslægðin kann að 

hafa á skólastarf á Íslandi. Það er þó nokkuð ljóst miðað við hve sterk áhrifin 

voru í ummælum þátttakenda að þetta hreyfir við starfsfólki skólanna. 

Fjármagn er af skornum skammti og búnaður ekki keyptur eða endur-

nýjaður. Áhrifin geta í sjálfu sér verið bæði jákvæð og neikvæð eftir því 

hvernig á það er litið og til hversu langs tíma ástandið varir. En eitt er þó víst 

að fjármagn til reksturs skóla þarf áfram að sækja til stjórnsýslu sveitar-

félaga. Þar er skólastjóri lykilstarfsmaður sem rekstrarstjóri og faglegur 

leiðtogi skóla. Fjárhagsbeiðnir líkt og þær sem Mikesell (2011) gefur 

leiðbeiningar um og vísað er í hér áður, geta ef til vill reynst skólastjórum 

vel í þessu samhengi.  

Skólasamfélagið mun vafalítið áfram gera kröfur um opið aðgengi 

upplýsinga og rafræn samskipti til að leysa hin ýmsu viðfangsefni sem 

tengjast skólastarfi. Nýjar kynslóðir alast upp í tæknivæddu samfélagi og 

skólunum er ætlað að aðstoða almenning við að aðlagast breyttu umhverfi 

samkvæmt aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Kröfur til skólanna eru bundnar í námskrár af hálfu fræðsluyfirvalda og 

sveitarfélögum gert að uppfylla þær.  

Fjárveitingavaldið þarf að greina mikilvægi UST/RS fyrir skólastarf og 

gera áætlun um það hvernig það hyggst styðja við þróun á krepputímum. 

Án fjármagns er nokkuð ljóst að skólarnir viðhalda ekki þróun í kennslu 

nemenda. 

 

5.6 Hagræðingarkröfur  

Sveitarfélög glíma við rekstrar- og fjárhagsvanda í kjölfar efnahags- 

lægðarinnar. Skuldir hafa hækkað, tekjur hafa dregist saman og útgjöldin 

aukast um leið. Mörg sveitarfélög hafa því gripið til niðurskurðar og gert 

kröfu um aðhald í rekstri skóla líkt og kemur fram í þessari rannsókn. 

Sveitarfélög reyna að nýta tekjumöguleika sína til hins ýtrasta en á sama 

tíma og atvinna dregst saman og kaupmáttur rýrnar skilar það takmörk-
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uðum árangri. Úrræði sveitarfélaganna eru af þessum sökum oft að 

skornum skammti. 

Skólastjórar standa af þessum sökum frammi fyrir kröfu um hagræðingu 

í rekstri og að fjármunir séu nýttir sem best og að sem mest fáist fyrir þá. Í 

þeirri stöðu er mikilvægt að skólastjóri hafi heildarsýn yfir skólastarfið í 

breytingaferli líkt og Sergiovanni (2009) leggur áherslu á. Skólastjóri þarf 

vissulega að gæta þess að fara eftir lögum og taka tillit til kjarasamninga 

sem um leið getur þrengt að þeim hagræðingarmöguleikum sem hann hefur 

í huga. Hann þarf að gæta þess að láta það þó ekki útiloka framsæknar 

hugmyndir sem kunna að koma fram. Skólastjórinn þarf að meta hvort hann 

telji það hlutverk sitt að hafa áhrif á þróunina. Hann þarf einnig að meta 

hvort hann telji sig geta haft áhrif á stjórnsýsluaðgerðir sem leiða til betri 

þróunar tækni í skólastarfi og um leið betri þjónustu við nemendur. Það 

kann einnig að vera að hugmyndir sem koma frá starfsmönnum skólans eða 

teymi sérfræðinga skólans kalli fram viðbrögð í samfélaginu sem þarfnast 

skilnings og viðurkenningar til að þær nái fram að ganga.  

Hugmyndir á borð við blandað nám sem Picciano og Seaman (2009) 

greina frá benda til þess að fjöldi þeirra nemenda sem nýta sér kosti 

rafræns náms í Bandaríkjunum fari ört vaxandi. Slík reynsla getur styrkt þær 

hugmyndir sem hér hafa komið fram um möguleika til hagræðingar með 

UST/RS. Framsæknar hugmyndir sem byggja á því nýta tækni til að 

samþætta kennslu og fjarkennslu er mikilvægt að skólastjórar meti bæði út 

frá fjárhagslegum rekstri skóla og út frá faglegum sjónarmiðum. Samkvæmt 

Gunnari Einarssyni (2008) er mikilvægt að hugsa slík verkefni til langs tíma. 

Þannig er hægt að greina hvenær viðfangsefnið kemur til með að skila 

hagræðingu fyrir skólastarfið og hve miklu. Framsækin verkefni sem hugsuð 

eru til langs tíma geta mögulega greitt fyrir öðrum einfaldari verkefnum og 

þannig haft áhrif á daglegt starf skólastjóra m.t.t. tímastjórnunar og 

forgangsröðunar. 

Skólastjóri gæti þurft að beita sannfæringarkrafti sínum til að koma 

framsækinni hugmynd í framkvæmd innan skólastofnunar. Á sama hátt 

getur verið að skólastjóri eða sérfræðingar í UST/RS innan skóla hafi ólíkan 

skilning á því hvernig stafræn tækni getur virkað í kennslu. Þá getur verið 

heppilegt að koma fram með dæmi sem kveikt geta áhuga á viðfangsefninu 

líkt og Conger (1998) bendir á.  

5.7 Til móts við nýja tíma.  

Eins og fram hefur komið er í mörg horn að líta í starfi skólastjóra og áhrif 

tækninnar koma víða fram. Það reynir á skólastjóra sem mikilvægan hlekk í 
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forystu á þróun starfshátta sem tengjast UST/RS. Á hinn bóginn reynir 

einnig á skólastjóra sem rekstrarstjóra skóla. Það er nokkuð ljóst að tæknin 

er komin til að vera og viðmælendur rannsóknarinnar virðast gera sér fulla 

grein fyrir því. Þróun tækni í samfélaginu mun halda áfram og skólarnir eiga 

samkvæmt nýrri aðalnámskrá að aðstoða samfélagið við að læra að nýta sér 

tæknina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Skólayfirvöld draga 

saman seglin vegna efnahagsástandsins og skólastjórar upplifa að þeir 

standi eftir með fá bjargráð. Það kemur skýrt fram í ummælum allra 

viðmælenda að fjármagnsskortur kemur í veg fyrir að þróuninni sé fylgt 

eftir. Leiða má að því líkur að þar liggi vandi skólastjóra helst, en um leið 

stjórnsýslunnar. Skoðum aðeins hvernig ferli breytingarstjórnunar 

samkvæmt Sergiovanni (2009) getur komið að gagni. 

Ferli breytingastjórnunar samkvæmt Sergiovanni (2009) sýnir glöggt 

hvernig skólastjóri getur hugsað þróunina heildrænt og hvar hann getur 

reynt að hafa áhrif á ferlið. Hann getur nýtt sér myndina (Mynd 1, bls. 28) til 

að greina hvar flöskuhálsinn er þrengstur í ferlinu og beint kröftum sínum 

að þeim þætti. Í þessu tilfelli er vandinn talinn liggja hjá stjórnsýslu 

sveitarfélaga sem sker niður fjármagn til skólastarfs. Samkvæmt því liggur 

beinast við að skólastjóri beini kröftum sínum í rökstudda fjárhagsáætlun og 

leggi niður fyrir sig alla þá þætti sem kunna að hafa áhrif á betri 

fjárhagsstöðu skóla og skerðir sem minnst þjónustu við nemendur. Tæknin 

er komin til að vera. Því er ekki úr vegi fyrir skólastjóra að byggja stefnu 

skólans á þeim grunni t.d. með því að skoða hvar sjálfvirkni tækninnar getur 

komið að notum við kennslu líkt og í blönduðu námi. Skólastjóri þarf 

jafnframt að skoða vel hvaða gildi hann telur að tæknin hafi fyrir skólastarf 

og líta til þeirra ríkja sem hafa verið að nýta rafræna tækni í auknum mæli í 

menntun nemenda. Í framhaldi af því getur hann ákveðið hvert skal stefna 

og reynt að sannfæra starfsmannahópinn og hrífa hann með sér til góðra 

verka. Það er síðan alltaf skólastjórans að viðhalda neistanum þegar það 

hefur tekist (Sergiovanni, 2009). Skoðum að lokum töflu ( tafla 3, bls. 83) 

sem sýnir hvernig UST/RS hefur áhrif á hlutverk skólastjóra samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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Tafla 3 Áhrif UST/RS á hlutverk skólastjóra 

Faglegur leiðtogi Áhrif UST/RS 
 
Rekstrarstjóri  
 

Trúverðugleiki: 
·  Traust 
·  Tilgangur 
·  Sannfæring 
·  Þekking og reynsla af 

UST/RS 
 

Forgangsröðun verkefna 
út frá faglegum 
sjónarmiðum:  
·  Stefnumótun og 

áætlanir 
·  Framtíðarsýn 
·  Þróun og umbætur 
·  Símenntun 
·  Uppbygging starfshæfni 
·  Skipulag kennslu  
·  Aukin samskipti 
 

Nám og kennsla; 
·  Aukin fjölbreytni 
·  Hagnýting fyrir 

nemendur 
·  Einstaklingsmiðun 

Ákvarðanataka, samstarf, 
þróunarstarf og 
áætlanagerð; 
·  Styðjandi 
·  Markviss 
·  Mótandi 
·  Leiðbeinandi 
·  Ráðgefandi 
 

Hagræðing: 
·  Nýjar aðferðir 
·  Markvissari notkun 
·  Kennsla við símenntun 

starfsfólks 
 

Aukin gæði: 
·  Bætt stýring 
·  Skilgreining ferla og 

verklags 
·  Öryggi gagna 
·  Samnýting gagna 
·  Samræmdar upplýsingar 

Fjárhagslegur ávinningur: 
·  Að halda sig innan 

fjárhagsramma 
·  Að fá sem mest fyrir sem 

minnst.  
·  Stærri námshópar 

(einingar) 
·  Færri greiddar 

kennslustundir 
(niðurskurður) 

 
Forgangsröðun verkefna 
út frá fjárhagslegum 
sjónarmiðum:  
·  Spara fé 
·  Viðhalda þjónustu eins 

og kostur er 
·  Hagræðing í rekstri skóla 

 
Tímasparnaður: 
·  Færri ferðir nemenda og 

foreldra t.d. í dreifðum 
byggðum  

·  Tímastjórnun skólastjóra 
 

Upplýsingar um 
skólastarfið; 
·  Einföldun samskipta 
·  Bætt aðgengi 
 

 
 
 
 

 
 

Umhverfisþættir; 
·  Minni pappír 
·  Færri ferðir  
·  Minni kostnaður 
·  Minni sóun 
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6  Lokaorð 

Það er alltaf umhugsunarvert hvað vinnst og hvað tapast með nýjungum. 

Þegar hjólið var fundið upp breyttust aðferðir byggingaframkvæmda og 

þróun hjólsins einfaldaði og jók hraða framkvæmda. Áður en hjólið kom til 

sögunnar höfðu menn ýmis önnur ráð til að leysa sömu verkefni sem 

kröfðust samhæfingar og samstarfs. En uppfinningin gaf mönnum byr undir 

báða vængi og menn fóru að vera stórhuga í byggingu mannvirkja. Kraftar 

samhæfingar, samstarfs og aukinnar þekkingar og reynslu, þróuðust jafnt og 

þétt. Menn urðu framsæknir og höfðu háleitar hugmyndir, framkvæmdu og 

í dag standa merkar byggingar víðs vegar í heiminum sem vekja aðdáun og 

athygli manna.  

Stafræna breytingin er ein þeirra byltingakenndu uppfinninga sem 

mannkynið lærir að tileinka sér. Með upplýsinga- og samskiptatækni og 

rafrænni stjórnsýslu má líta til hagræðingar, samþættingar og faglegrar 

þekkingar. Nýjar aðferðir skapast við lausn verkefna og verkferlar eru 

einfaldaðir. Búnaður og hugbúnaður þróast hratt og í sumum stofnunum 

leysir tölvan mannafl af hólmi. Í skólum er ekki útilokað að möguleiki 

sjálfvirkni tækninnar verði meira nýtt í skólastarfinu til framtíðar. Þá er 

mikilvægt fyrir skólastjórnendur að gæta þess að hagsmunir nemenda verði 

hafðir að leiðarljósi. Skólastjóri dagsins í dag getur ekki lokað augunum fyrir 

þeirri þróun sem á sér stað víða um heim þar sem blandað nám er farið að 

hafa áhrif á uppbyggingu og skipulag skólastarfs. Til þess að sú þróun nái 

fram að ganga hér á landi þarf að efla skilning skólayfirvalda og 

skólastjórnenda á því hvernig stafræn tækni virkar í námi og kennslu. Við 

námsgagnagerð þarf að taka mið af slíkri þróun en einnig við breytingar og 

þróun á kennaramenntun. Leiða má gildum rökum að því að með tækninni 

megi skapa enn meiri fjölbreytni í námi og enn fleiri tækifæri.  
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8 Viðaukar 

Viðauki 1 

Viðtalsrammi  

– spurningar til stuðnings í hálfopnu viðtali 

 

Spurning beinist að skólastjóra 

Spurning beinist að lykilpersónu. 

 

1a og b. Hver er reynsla þín og þekking af UST/RS í starfi?  

2a og b. Hvað finnst þér neikvætt/jákvætt við nýtingu UST/RS í starfi þínu?  

3a. Hver er sýn þín á viðhorfi starfsmanna gagnvart nýtingu UST/RS í skólastarfi 
og hvernig bregst þú við þeim? 

3b. Hver er sýn þín á viðhorfi skólastjóra og annarra starfsmanna gagnvart 
nýtingu UST/RS í skólastarfi? 

4a. Hefur þekking og reynsla þín af nýtingu UST/RS í starfi haft áhrif á 
valddreifingu innan skólans? 

4b. Telur þú að þekking og reynsla starfsmanna af UST/RS hafi áhrif á 
valddreifingu innan skólans? 

5a og b. Hver tekur ákvörðun og er mest leiðandi varðandi innleiðingu og þróun 
UST/RS í skólastarfinu? (Stefnumótun, upplýsingakerfi, vefsíða, kennsluefni, 
kynningarefni, trúnaðarskjöl,...) 

6a. Hvernig er samvinnu og samskiptum háttað meðal stjórnenda skólans 
varðandi nýtingu á UST/RS við störf sín? 

6b. Hvernig er samvinnu og samskiptum háttað meðal stjórnenda og 
starfsmanna skólans varðandi nýtingu á UST/RS í skólastarfinu? 

7a. Telur þú reynslu og þekkingu þína á sviði UST/RS hafa áhrif á ákvarðanatöku 
varðandi stefnumótun og þróun á UST/RS í skólastarfinu?  

7b. Telur þú reynslu og þekkingu skólastjóra á sviði UST/RS hafa áhrif á 
ákvarðanatöku varðandi stefnumótun og þróun á UST/RS í skólastarfinu? 

8a og b. Hefur notkun UST/RS í skólastarfi áhrif á sýn þína um skóla 
framtíðarinnar? 

9a og b. Að hvaða leyti hefur stjórnsýsla hins opinber áhrif á þróun og 
innleiðingu á UST/RS í skólastarfi? 

10a og b. Hvaða megináhrif telur þú að UST/RS hafi á starf þitt? 
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Viðauki 2 

UPPTAKA 
 
Taktu upp á 30 – 60 mín. fresti og oftar ef kostur er. Betra er oftar en ekki. 

 
1. Tími: Hvað er klukkan? 

 
2.  Í upphafi eða frá því síðast upptaka fór fram: Hvað varstu að starfa við (gera) sl. 30 

– 60 mín.?  
 

3. Nýttir þú upplýsinga- og tölvutækni? Tölvur, skjávarpa, prentara....eða „enga“ 
 
4.  Ef tækni var notuð: Hvaða hugbúnaður var notaður?  

Word, excel, outlook, vefsíða skóla, Mentor (og þá hvaða eining í 
mentor),......o.s.frv.  
 

5. Hvað tók það langan tíma? 

 
Hvað er 
klukkan 

núna? 

Hvert var 
viðfangsefnið / 
hvað gert? 

Nýtir þú UST/RS 
við viðfangsefnið / 
athöfnina? (já/nei) 

Ef já. Hvaða 
hugbúnaður / 
tæki? 

Hvað tók 
það langan 
tíma?  
(mínútur) 

 
 

    

 
 

    

 
Leiðbeiningar með digital hljóðupptökutæki 

 

1. Hafðu tækið á áberandi stað til að muna eftir því að taka reglulega upp 

2. Kveikt er á tækinu á vinstri hlið 

3. Til að hefja upptöku er þrýst á „REC“ hnappinn neðan við skjáinn. Hver upptaka fær 

númer á skjánum. 

4. Til að stöðva upptöku er „stop“hnappur valinn sem er með ferningi. 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

5. Ef upptaka mistekst er hægt að eyða henni með því að velja rétt númer og velja 

síðan „Erase“ sem er gulur hnappur. Þá kemur spurning um hvort þú vilt örugglega 

eyða og til að samþykkja það velur þú „Enter“ lengst til hægri.  

6. Þú ert vinsamlegast beðin/-n að endurtaka upptökuna 
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Viðauki 3 

Greining tölvupóstsamskipta 
Vinsamlegast safnaðu öllum netpóstsamskiptum í tölvupóstforritinu í tvo 
daga. 

Tímabil könnunar: _________________________________ 2011. 

Gefðu hverjum sendum tölvupósti „prik“. Farðu í „Sent“ hólfið (e. sent 
items). Athugaðu vel að dagsetningar netsamskiptanna eigi við tímabil 
könnunarinnar. 

Póstur sendur til: 

Gefðu sendum tölvupósti „prik“ í þann reit sem best á við. Reitirnir eiga 
bæði við eintölu og fleirtölu móttakanda. 

 

Foreldri 
nemanda í 
skólanum 

Starfsmanns  í 
skólanum 

Stjórnanda 
(stjórnenda) 
innan skólans 

Skólastjóra 
innan sama 
sveitarfélags 

Starfsmanns í 
stjórnsýslu 
sveitarfélagsins 

Einkamál. Innan 
fjölskyldu, vinahóps, 
félagahóps, 
áhugafélags o.s.frv. 

      

Nemenda 
skólans 

Starfsmanns úr 
atvinnulífi 
sveitarfélagsins 

Einstaklings úr 
nærsamfélaginu 

Kennara 
skólans 

Starfsmanns hjá 
sveitarfélagsinu 

Annað, hvað? 

      

 

Hluta starfsmanna skólans (hvaða hluta/deildar/teymis/hóps?) 

 

 

Innihald: 
Gefið hverjum sendum tölvupósti „prik“ í þá reiti sem eiga best við.  

Ákvörðun Samvinna Fyrirskipun Valddreifing Beiðni Samræður Fyrirspurn 

       

Áreiti Skipulag Dreifibréf  Tilkynning Auglýsing Fundarboð Skilaboð 

       

 

Annað, hvað?: 
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Greining tölvupóstsamskipta 
Vinsamlegast safnaðu öllum netpóstsamskiptum í tölvupóstforritinu í tvo 
daga. 

Tímabil könnunar: _________________________________ 2011. 

Gefðu hverjum mótteknum tölvupósti prik í þá reiti sem eiga best við. Þú 
finnur móttekinn tölvupóst í innhólfinu (e. inbox). Athugaðu vel að 
dagsetningar netsamskiptanna eigi við tímabil könnunarinnar. 

 

Ákvörðun Samvinna Fyrirskipun Valddreifing Beiðni Samræður Fyrirspurn 

       

Áreiti Skipulag Dreifibréf  Tilkynning Auglýsing Fundarboð Skilaboð 

       

 

Annað, hvað?: 

 



 

95 

 

Viðauki 4 

  Dökklituðu fletirnir sýna hvenær innan dagsins tölvupótnotkunin fellur. 


