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Útdráttur 

Vinnustaðamenning er kjarni allrar starfsemi skipulagsheilda og hefur áhrif á 

frammistöðu þeirra. Í gegnum samskipti á vinnustað mynda undirliggjandi hugmyndir og 

skoðanir starfsfólks þennan kjarna.  

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á vinnustaðamenningu Háaleitisskóla og 

mæla hvort munur væri á henni milli starfsstöðva skólans. Einnig var kannað hvert viðhorf 

starfsmanna væri til frammistöðu skólans og samanburður gerður á milli starfsstöðva hans. 

Spurningakönnun var lögð fyrir starfsfólk Háaleitisskóla sem byggir á spurningalista 

Denison. Spurningalistanum er ætlað að mæla undirliggjandi skoðanir og viðhorf sem að 

liggja til grundvallar fjórum menningarvíddum; þátttöku, samræmi, aðlögunarhæfni og 

markmiði. Einnig mælir hann áhrif vinnustaðamenningar og þá þætti hennar sem 

tengjast frammistöðu í samanburði við aðrar skipulagsheildir. Rannsóknir hafa sýnt að 

menningarvíddirnar hafa talsverð áhrif á frammistöðu skipulagsheilda. 

Niðurstöður sýna að helsti styrkleikinn sem einkennir vinnustaðamenningu 

Háaleitisskóla er það góða samkomulag sem ríkir á meðal starfsmanna skólans. Sá 

veikleiki sem helst einkennir vinnustaðamenningu skólans er andstaða starfsmanna við 

breytingar. Miklu munar á framtíðarsýn starfsmanna starfsstöðvanna, við Álftamýri er 

hún ekki skýr en við Stóragerði er hún mjög óskýr. Einnig er áberandi munur á milli 

starfsstöðvanna á samvinnu starfsmanna, hún er góð í starfsstöðinni við Álftamýri en 

hins vegar er hún það ekki í starfsstöðinni við Stóragerði. Af þeim árangursþáttum sem 

starfsfólk skólans lögðu mat á mældust tengsl á milli menningarvíddanna og gæða 

stjórnunar og stoðþjónustu og ánægju nemenda og starfsfólks, en starfsfólki fannst 

minnst til gæða stjórnunar og stoðþjónustu skólans koma. Niðurstöður benda því til 

þess að tengsl séu á milli vinnustaðamenningar Háaleitisskóla og frammistöðu hans. 

Helstu takmarkanir á rannsókninni voru þær að fullyrðingar og spurningar voru 

lokaðar, því gátu þátttakendur ekki komið öðrum skoðunum sínum á framfæri. Einnig 

hefur huglægt mat þátttakenda og upplifun þeirra á þeim þáttum sem mældir voru, 

hugsanlega haft áhrif á niðurstöður. Þrátt fyrir þessar takmarkanir gefur rannsóknin 

góða mynd af vinnustaðamenningu Háaleitisskóla.  
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Abstract 

Organizational culture refers to the set of values, beliefs and behaviour patterns that lie 

in the heart of organizations and influence their performance.  

The goal of this study was to describe what characterize the organizational culture of 

Háaleiti elementary school (Háaleitisskóli) as well as to measure if there were difference 

between its working places. The study also analyzes the staff‘s attitude of the school 

performance as well as to measure if there were difference between the working places. 

The school‘s staff were surveyed with a questionnaire, based on Denison Organiza-

tional Culture Survey. The questionnaire is ment to measure the underlying beliefs and per-

ceptions that is based on four cultural traits; involvement, consistency, adaptability and 

mission. Also it measures the influence of organizational culture and its factors that are 

connected with performance in comparison with other organizations. Studies have shown 

that these cultural traits substantially influence the performance of organizations. 

The study‘s conclusions show the primary strengths that characterize the culture of 

Háaleiti elementary school is good agreement which is between the school‘s staff. The 

weakness that mostly characterize the culture of the school is the staff‘s resistance to 

changes. A large difference is between working places of the staff‘s vision, in Álftamýri it 

is not clear but in Stóragerði it is very cloudy. Also there is a signally difference between 

working places of the staff‘s teamwork, it is good in the working place in Álftamýri but it 

is not good in the working place in Stóragerði. Out of the performance factors the 

school staff evaluated a relationship were found between all the cultural traits and the 

quality of management and support services and satisfaction of students and staff, but 

the staff found the quality of management and support service most lacking. Therefore 

the study‘s conclusions indicate that there is a relationship between the organizational 

culture of Háaleiti elementary school and its performance. 

The primary limits of the study were that the statements and questions were closed, 

therefore the participants could not express their other opinions. The subjective 

evaluation of the participants and their experience of the factors that were measured, 

could also possibly have influenced the conclusions. In spite of these limits the study 

gives a clear picture of the organizational culture of Háaleiti elementary school.  
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1 Inngangur 

Íslensk vinnustaðamenning hefur þó nokkuð verið rannsökuð síðustu árin en fróðlegt 

væri að rannsaka hana enn frekar. Árið 2006 setti Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands 

á fót rannsóknarverkefnið INTICE til að rannsaka útrás íslenskra fyrirtækja. Fljótlega var 

viðfangsefnið afmarkað enn frekar og verkefninu skipt upp í tvö megin rannsóknarefni; 

ferli alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja og fyrirtækjamenningu í íslenskum fyrirtækjum 

(Viðskiptafræðistofnun, e.d.). Þetta verkefni varð síðan hvati að fleiri rannsóknum og 

sem dæmi má nefna rannsókn Erlu Maríu Árnadóttur (2008), Lenu Heimisdóttur (2008), 

Guðmundar Á. Skarphéðinssonar, Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar og Þórhalls 

Guðlaugssonar (2009) og Þórunnar Ansnes Bjarnadóttur (2010).  

Rannsakandi hefur lengi haft áhuga á vinnustaðamenningu og þess vegna varð 

rannsókn á menningu Háaleitisskóla fyrir valinu. Að hluta til er hvati þessarar 

rannsóknar aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið um vinnustaðamenningu hérlendis 

og erlendis, en þessi rannsókn er þó ekki á vegum Viðskiptafræðistofnunar Háskóla 

Íslands eða tengd rannsóknarverkefninu INTICE á neinn hátt. Ástæða þess að 

Háaleitisskóli varð fyrir valinu er sú að í febrúar 2011 var samþykkt i Borgarstjórn 

Reykjavíkur að Álftamýrarskóli og Hvassaleitisskóli yrðu sameinaðir í árslok 2011 í einn 

skóla með tvær starfsstöðvar í Álftamýri og við Stóragerði (Reykjavíkurborg, 2011a). 

Rannsakanda fannst áhugavert að fá tækifæri til þess að rannsaka vinnustaðamenningu 

sameinaðs skóla í upphafi breytinga- og sameiningarferlis. 

 

1.1 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á vinnustaðamenningu Háaleitisskóla og 

mæla hvort munur er á henni á milli starfsstöðva skólans við Álftamýri og Stóragerði. 

Einnig var viðhorf starfsmanna kannað með tilliti til frammistöðu Háaleitisskóla og 

samanburður gerður á milli starfsstöðva skólans. Því voru settar fram tvær 

rannsóknarspurningar sem að skiptast í tvo liði hvor. Þær eru eftirfarandi: 
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1. Er munur á vinnustaðamenningu starfsstöðva Háaleitisskóla? 

a. Hvað einkennir vinnustaðamenningu starfsstöðvar við Álftamýri? 

b. Hvað einkennir vinnustaðamenningu starfsstöðvar við Stóragerði? 

2. Er munur á viðhorfi starfsmanna starfsstöðva Háaleitisskóla til frammistöðu 

skólans? 

a. Hvert er viðhorf starfsmanna starfsstöðvar við Álftamýri til frammistöðu 

skólans? 

b. Hvert er viðhorf starfsmanna starfsstöðvar við Stóragerði til 

frammistöðu skólans? 

 

Til að kanna og greina vinnustaðamenningu Háaleitisskóla í tengslum við 

árangursþætti var stuðst við skilgreiningu Denison á vinnustaðamenningu sem byggir á 

undirliggjandi hugmyndum, gildum og viðhorfum. Notaður verður spurningalisti Denison 

(Organizational Culture Survey, DOCS), en hann tekur á mörgum hegðunarþáttum og 

mati á árangri sem mörg önnur mælitæki vinnustaðamenningar gera ekki (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í kafla tvö verður fjallað um hvað 

vinnustaðamenning er og stig, flokkar og þættir hennar skoðaðir. Einnig verður varpað 

ljósi á íslenska vinnustaðamenningu og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis. 

Þá verður fjallað um tengsl vinnustaðamenningar við árangur. 

Í kafla þrjú verður umfjöllun um nokkur mælitæki vinnustaðamenningar en fjallað 

verður á ítarlegan hátt um mælitæki Dension, DOCS þar sem stuðst er við það í þessari 

rannsókn. Þá verður umfjöllun um mótsagnir í DOCS mælitækinu.  

Í kafla fjögur verður fjallað um hlutverk og stjórnskipan grunnskóla 

Reykjavíkurborgar. Þá verður umfjöllun um Háaleitisskóla, uppruna hans og sameiningu 

Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla. 
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Í kafla fimm verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferð, framkvæmd rannsóknar, 

þátttakendum hennar og mælitæki. 

Í köflum sex og sjö verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar, umræðum 

og ályktunum af niðurstöðum, takmörkunum rannsóknarinnar og tillögum að frekari 

rannsóknum. Að síðustu, í kafla átta verða lokaorð. 
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2 Vinnustaðamenning 

Í þessum kafla verður fjallað um og gefið ítarlegt fræðilegt yfirlit yfir það hvað 

vinnustaðamenning er og stig, flokkar og þættir hennar skoðaðir. Þá verður varpað ljósi 

á íslenska vinnustaðamenningu og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis. Að 

síðustu verður fjallað um tengsl vinnustaðamenningar við árangur.  

 

2.1 Hvað er vinnustaðamenning? 

Menning er órjúfanlegur hluti af lífi allra og hún litar líf allra hvar sem er í heiminum, 

hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Hún endurspeglast í því hvernig fólk hegðar 

sér, hvernig það skilur aðgerðir hvers annars og hvers það væntir hvert af öðru (O'Dell 

og Greyson, 1998). Hún hefur verið skilgreind sem sambland af sameiginlegri sögu, 

væntingum, óskrifuðum reglum og félagslegum gildum sem hafa áhrif á hegðun fólks 

(Kohli og Jaworski, 1990; Kotters og Hesketts, 1992; Schein, 2010). Menning er hugtak 

sem var upphaflega notað um félagslega hópa sem voru landfræðilega aðskildir (Keyton, 

2005). Merking hugtaksins hefur þróast en í dag á hún ekki alltaf við um landfræðilega 

aðskilda hópa heldur vísar hún einnig í reglur, gildi, hefðir, hugmyndafræði og viðmið 

sem að samfélagshópar eiga sameiginlega (Denison og Neale, 1996).  

Á áttunda áratug síðustu aldar var farið að heimfæra hugtakið menning yfir á 

starfsmenn og stjórnendur skipulagsheilda. Umræðan um hana var miðlæg í allri 

umræðu um tilurð, hegðun og þróun skipulagsheilda. Þessar nýju hugmyndir fjölluðu um 

að vinnustaðamenning endurspegli starfsemi, hegðun og skilning á daglegum störfum í 

skipulagsheildum (Allaire og Firsirotu, 1984). Á þessum tíma voru bandarísk fyrirtæki 

uggandi um sinn hag vegna aukinnar samkeppni frá japönskum fyrirtækjum en talið var 

að velgengni þeirra í alþjóðaviðskiptum fælist í vinnustaðamenningunni og því ekki 

eingöngu hægt að skýra hana út frá þjóðmenningu og menningarmismun. Það sem 

aðgreindi bandarískar og japanskar skipulagsheildir var menning þeirra og innviðir en í 

Japan var meiri áhersla lögð á hin mjúku gildi eins og velferð starfsmanna og lítið var um 

stigveldi og skrifræði (Ouchi, 1981). Jafnframt var því almennt haldið fram að 
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skipulagsheildir með sterka vinnustaðamenningu nái betri árangri en þær sem hafa 

veika menningu (Pacanowsky og O‘Donnel-Trujillo, 1982). 

Hugtakið sterk vinnustaðamenning (strong organizational culture) er sögð vera þegar 

að flestir starfsmenn eru sammála um að fylgja þeim gildum, aðferðum og viðhorfum 

sem er í skipulagsheildinni. Veik vinnustaðamenning hefur að sama skapi ekki þessa 

eiginleika. Sterk vinnustaðamenning sem hvetur starfsmenn skipulagsheilda til þátttöku 

og aðildar er ein af mikilvægustu auðlindum skipulagsheildarinnar (Denison, 1984; 

Kotter og Heskett, 1992). 

Schein (2010) skilgreinir menningu hópa, skipulagsheilda og samfélaga sem mynstur 

af sameiginlegum grunngildum sem að hópurinn lærir þegar hann leysir sín vandamál 

sem eru tilkomin vegna ytri breytinga og innri samþættingar. Jafnvel þó að menning 

byggist á sýnilegri hegðun, venjum og samskiptamynstri þá er undirstaðan sameiginleg 

grunngildi sem eru ósýnileg, en þó er hægt að bera kennsl á þau. Styrkur og dýpt 

menningar í skipulagsheild endurspeglast í skýrleika og dýpt stofnanda hennar og magni 

og krafti sameiginlegrar reynslu sem að starfsmenn hafa. Lausnirnar á vandamálunum 

hafa virkað nógu vel til þess að vera taldar góðar og gildar og því eru þær kenndar nýjum 

aðilum sem hin rétta leið til að skynja, skilja og finna í tengslum við þau vandamál sem 

eru til úrlausnar. Menning er því afurð af samfélagslegum lærdómi því hugsunarháttur 

innan skipulagsheildarinnar og hegðun er sameiginleg og starfið verður hluti af 

menningunni. Með áframhaldandi starfsemi, þróun og aldri skipulagsheildarinnar þá 

verða hin sameiginlegu grunngildi að venjum, siðum og verklagi, að því hvernig hlutirnir 

eru og ættu að vera (Schein, 1999). 

Denison (1990) skilgreinir vinnustaðamenningu sem þá menningu sem vísar til 

undirliggjandi gilda, hugmynda, hegðunar og lögmála sem er kjarni skipulagsheildarinnar 

og stjórnunarhátta hennar. Þessi kjarnamennning (core culture) myndast af 

undirliggjandi hugmyndum og skoðunum starfsfólks hennar og virkar eins og stjórntæki 

um hvað sé æskileg hegðun og hvað ekki. Þessar hegðunarreglur sem reynst hafa vel og 

mótast hafa í fortíðinni festa sig síðan í sessi vegna þess að þær hafa merkingu fyrir 

starfsfólk skipulagsheildarinnar (Denison, 1990; Denison og Neale, 1996).  

Hugtakið kjarnamenning á við um þau gildi og hegðun sem eru sameiginleg öllum 

hópum innan skipulagsheildarinnar. Mikilvægt er að hún sé í samræmi við stefnu og 
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stjórnunarhætti skipulagsheildarinnar. Hver skipulagsheild er með sína sérstöku 

kjarnamenningu og byggist hún á sameiginlegum grunngildum, aðferðum og viðhorfum. 

Stórar skipulagsheildir og þær sem eru með margar starfsstöðvar geta verið með margar 

gerðir af menningu (subculture) en síðan er það kjarnamenningin sem er sameiginleg 

öllum hópum innan hennar (Hofstede, 1991; Kotter og Heskett, 1992; Schein, 2010; 

Schneider, 2000).  

Vinnustaðamenning er félagsleg smíð sem skapar meðlimum skipulagsheilda 

vettvang og leið til að skilja og setja atburði eða tákn í samhengi (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2009). Vinnustaðamenning er margslungið og óskýrt hugtak og er 

fyrirbæri sem er til líkt og menning í samfélaginu en flestir fræðimenn eins og Hofstede 

(1980), Kohli og Jaworski (1990), Kotters og Hesketts (1992) og Schein (2010) segja hana 

uppbyggða á þáttum eins og gildum, trú, viðhorfum, skynjun, sýnilegum táknum, 

samskiptamynstri og hegðun (Schein, 2010).  

Skilgreiningar á hugtakinu vinnustaðamenning eru fjölmargar og sýnir það hversu 

flókið og loðið hugtakið er. Í töflu 1 eru nokkrar skilgreiningar á hugtakinu 

vinnustaðamenning. 
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Tafla 1. Nokkrar skilgreiningar á hugtakinu vinnustaðamenning 

 

 

 

Fræðimenn Skilgreiningar

Jaques, 1952

Vinnustaðamenning er samansafn af hefðum, gildismati, stefnum, 

hugmyndum og viðhorfum sem mynda gegnheilt samhengi fyrir allt sem 

er gert í skipulagsheildinni og er kynnt nýliðum sem hin eina rétta menning.

Hayakawa, 1953 Tákn, tungumál og listir.

Blake og Mouton, 1969
Mynstur samskipta, gilda og viðhorfa sem 

eiga rætur að rekja til hefða, fordæma og fyrri athafna.

Clark, 1970 Gildi, viðmið og þekking.

Jongeward, 1976
Eðli vinnustaðamenningar ræðst af 

stofnendum eða áhrifamiklum leiðtoga hennar.

Pettigrew, 1979 Tákn, tungumál, hugmyndafræði, hefðir og goðsagnir.

Ouchi, 1981; 

Pascale og Athos, 1981
Sú hugmyndafræði sem leiðir stefnu skipulagsheildarinnar.

Peters og Waterman, 1982 Skuldbinding og trú á framúrskarandi árangur.

Sathe, 1985
Menning vísar til sameiginlegra hugmynda einstaklinga ákveðins sam-

félags. Vinnustaðamenning er menning skipulagsheildarinnar sem heildar.

Schein, 1985

Menning er mynstur undirliggjandi hugmynda sem fundin er upp eða 

þróuð af hópi sem lærir að koma til móts við vandamál sem steðja að 

honum bæði frá ytri og innri aðstæðum. Þegar því hefur verið náð er nýjum 

meðlimum skipulags heildarinnar kennt á þann hátt að það er rétt leið til 

að skilja, hugsa og upplifa í þeim aðstæðum sem þau vandamál koma upp.

Morgan, 1986

Menningarmyndlíking beinist einnig að annars konar 

uppbyggjandi og skipulagðri starfsemi sem hefur meðal 

annars áhrif á tungumál, gildi, þjóðsögur, athafnir og aðrar félagslegar 

athafnir sem móta hugmyndafræði, gildi og væntingar í gegnum samskipti.

Denison, 1990

Menning vísar til undirliggjandi gilda, hugmynda og 

lögmála sem þjóna undirstöðum stjórnunarhátta skipulags-

heildarinnar og einnig þeirrar hegðunar og framkvæmdar á þessum 

stjórnunarháttum sem bæði skýrir og styrkir þessa grundvallarþætti.

Hofstede, 1991 Sameiginleg forritun hugans.

Drennan, 1992

Menning er eins og það hvernig hlutirnir eru gerðir hér (how 

things are done around here) . Hún er það sem er einkennandi 

fyrir skipulagsheildina, venjurnar, ríkjandi hegðun, uppbyggilegt 

mynstur af hegðun sem er bæði samþykkt og það sem ætlast er til af fólki.
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2.2 Flokkun vinnustaðamenningar  

Margir fræðimenn hafa flokkað vinnustaðamenningu niður í mismunandi gerðir eftir 

ákveðnum áherslum sem að byggjast á fræðilegum grunni. Hér verða talin upp stig 

vinnustaðamenningar og nokkrir flokkar hennar. 

 

2.2.1 Stig vinnustaðamenningar 

Sálfræðingurinn Edgar H. Schein (2004) skilgreininir menningu samfélaga, 

skipulagsheilda og hópa sem mynstur af sameiginlegum grunngildum og að hún sé 

uppbyggð á þáttum eins og meðvituðum gildum, trú, viðhorfum, skynjun, sýnilegum 

táknum, samskiptamynstri og hegðun. Hann greinir frá því að hópurinn lærir ákveðin 

sameiginleg grunngildi til að leysa sín vandamál og þær lausnir sem virka vel og eru 

taldar gildar eru kenndar nýjum aðilum sem hin rétta leið til úrlausnar vandamálum 

hverju sinni. Jafnframt greinir hann frá því að vinnustaðamenningin sé grunnur að öllum 

árangri skipulagsheilda og það sé hún sem erfiðast er að breyta innan 

skipulagsheildarinnar. Schein skiptir vinnustaðamenningu í þrjú stig; sýnileg tákn 

(artifacts), yfirlýst gildi (espoused beliefs and values) og undirliggjandi hugmyndir (basic 

underlying assumptions) (Schein, 2010). Sjá mynd 1 um stig vinnustaðamenningar. 

 

Mynd 1. Stig vinnustaðamenningar (Schein, 2010, bls. 24). 

Sýnileg tákn eru fyrsta stigið, þau tákn sem að starfsmenn jafnt sem utanaðkomandi 

aðilar sjá, heyra, skynja og upplifa í skipulagsheildinni. Þessi sýnilegu tákn eru þættir eins 

og uppbygging þess umhverfis sem að skipulagsheildin starfar í eins og tungumál, tækni 
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og vörur. Einnig koma þessi sýnilegu tákn fram í stíl skipulagsheildarinnar, eins og 

klæðnaði, siðum og þeim sögum sem eru sagðar um hana (Schein, 2010).  

Annað stigið eru yfirlýst og útgefin gildi ásamt skipulagi skipulagsheildarinnar, 

verkferlum og skráðum vinnureglum, en það er auðvelt að sjá og skynja þessa þætti. 

Hins vegar er erfitt að ráða fram úr því hvað þessir þættir þýða í skipulagsheildinni og 

hvort þeir endurspegli mikilvægar undirliggjandi hugmyndir eða forsendur. Yfirlýst gildi 

eru hugmyndafræði sem skipulagsheildin stendur fyrir og starfsmenn eru meðvitaðir 

um, eins og stefnu, starfsmannastefnu og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar (Schein, 

2010). 

Þriðja stigið eru undirliggjandi hugmyndir en þær eru ósýnilegar, óskrifaðar reglur 

sem eru rætur þeirrar menningar sem að ríkir í skipulagsheildinni. Þær skiptast í 

samskipti, hugmyndir, skynjun, viðhorf og tilfinningar sem verða til og mótast í 

starfseminni, eru ómeðvitaðar og útskýra hegðun starfsmanna skipulagsheildarinnar 

(Schein, 2010). 

Innan skipulagsheilda er erfiðast að breyta vinnustaðamenningunni og jafnframt er 

menningin grunnur að öllum árangri skipulagsheilda. Þá er átt við hvernig 

stjórnunaraðferðir tengjast undirliggjandi skoðunum og hugmyndum sem síðan hafa 

áhrif á árangur skipulagsheilda en talið er að árangur þeirra megi rekja til sambands 

gilda, skoðana, stefnu og verklags (Denison og Mishra, 1995; Schein, 2010). 

 

2.2.2 Flokkun Deal og Kennedy 

Deal og Kennedy (1982) skilgreina vinnustaðamenningu sem það háttalag sem er við lýði 

innan skipulagsheildar (the way we do things around here). Þeir rannsökuðu 

vinnustaðamenningu í meira en 100 fyrirtækjum og mældu hana samkvæmt tveimur 

þáttum, áhættu og endurgjöf og umbun. Áhættan segir til um óvissuþætti í starfsemi 

skipulagsheilda og hröð endurgjöf og umbun þýðir snögg viðbrögð. Samkvæmt þessum 

tveimum þáttum skipta þeir vinnustaðamenningu í fjóra flokka; vinnusama menningu 

(work-hard, play-hard culture), harðskeytta menningu (tough-guy macho culture), 

ferlamenningu (process culture) og áhættumenningu (bet-the-company culture) (Deal og 

Kennedy, 2000a). Sjá mynd 2 um fjóra flokka menningar. 
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 Áhætta 

Lítil Mikil 

Endurgjöf og 
umbun 

Hröð 

Vinnusöm menning 
(Work-hard, play-hard 

culture) 

Lítil áhætta og hröð 
endurgjöf og umbun 

Harðskeytt menning 
(Touch-guy macho 

culture) 

Mikil áhætta og hröð 
endurgjöf og umbun 

Hæg 

Ferlamenning 
(Process  
culture) 

Lítil áhætta og hæg 
endurgjöf og umbun 

Áhættumenning 
(Bet-the-company 

culture) 

Mikil áhætta og hæg 
endurgjöf og umbun 

Mynd 2. Fjórir flokkar menningar (Deal og Kennedy, 1982, bls. 106). 

Fyrsti flokkurinn er vinnusöm menning og er hún einkennandi fyrir vinnustaði þar 

sem umhverfi er skemmtilegt og vinnusemi er mikil. Áhersla er lögð á gæðastjórnun, 

virkni og liðsvinnu og endurgjöf og umbun er hröð og lítil áhætta er tekin (Deal og 

Kennedy, 2000b). 

Annar flokkurinn er harðskeytt menning og er hún einkennandi fyrir vinnustaði þar 

sem áhersla er lögð á skjótar ákvarðanir, mikla áhættu og skammtíma markmið. Mikil 

innbyrðis samkeppni er milli starfsmanna. Endurgjöf og umbun er hröð og mikil áhætta 

er tekin (Deal og Kennedy, 2000b). 

Þriðji flokkurinn er ferlamenning og er hún einkennandi fyrir vinnustaði þar sem 

skrifræði er mikið og áhersla er lögð á ferla en ekki fólk. Endurgjöf og umbun er hæg og 

lítil áhætta er tekin (Deal og Kennedy, 2000b). 

Fjórði flokkurinn er áhættumenning og er hún einkennandi fyrir vinnustaði þar sem 

áhersla er á framfarir, stöðugleika og horft er til framtíðar. Endurgjöf og umbun er hæg 

og mikil áhætta er tekin (Deal og Kennedy, 2000a, 2000b). 

Ekki er einfalt að breyta vinnustaðamenningu en hún breytist og þróast vegna 

utanaðkomandi breytinga, eins og í umhverfi skipulagsheilda og vegna samkeppni (Deal 

og Kennedy, 2000b). 
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2.2.3 Flokkun Handy 

Heimspekingurinn Handy setti fram mælitæki um vinnustaðamenningu byggt á líkani 

eftir Harrison (1972). Handy (1985) lýsir ferns konar menningu; valdamenningu (power 

culture), hlutverkamenningu (role culture), verkmenningu (task culture) og 

einstaklingsmenningu (person culture).  

Valdamenning byggist á því að valdið er oft í kringum öflugan leiðtoga og meðal fárra 

innan skipulagsheildarinnar. Einn eða fáir stjórnendur eru við völd og eru samskipti alla 

jafna milliliðalaus og mikill sveigjanleiki ríkir. Þessi gerð menningar er einkennandi fyrir 

frumkvöðlafyrirtæki eða litlar skipulagsheildir (Handy, 1985). 

Hlutverkamenning byggist á miklu skrifræði, reglum og skýrum verkferlum innan 

skipulagsheildarinnar. Völd einstakra starfsmanna er tengt stöðu þeirra í skipuriti og 

mikið er lagt upp úr formlegum samskiptum. Þessi gerð menningar er einkennandi fyrir 

skipulagsheildir þar sem umhverfi er stöðugt (Handy, 1985). 

Verkmenning byggist á mikilli hópvinnu og áhersla er lögð á viðfangsefni starfsmanna 

innan skipulagsheildarinnar. Vald starfsmanna sprettur af sérþekkingu þeirra. Í 

skipulagsheildum þar sem verkmenning er ríkjandi er oft um fléttuskipulag að ræða 

(Handy, 1985). 

Einstaklingsmenning byggist á sjálfstæði og sérstöðu starfsmanna innan 

skipulagsheildarinnar þar sem hver einstaklingur er mikilvægur. Allt snýst um 

einstaklinginn og hann telur sig vera ofar skipulagsheildinni, en hún er til fyrir 

einstaklingana innan skipulagsheildarinnar en ekki þeir fyrir hana. Þessi gerð menningar 

er einkennandi fyrir litlar eða nýjar skipulagsheildir. Einnig er hún einkennandi fyrir 

skipulagsheildir þar sem athyglin beinist að einstaklingnum og lágmarks stjórnskipulag 

er fyrir hendi (Handy, 1985). 

 

2.2.4 Flokkun Schneider 

Schneider (2000) greinir frá því að allar skipulagsheildir eru í grundvallaratriðum lifandi 

félagslegar lífrænar heildir. Að menning sé áhrifameiri en nokkurt annað afl innan 

skipulagsheilda og að hún tengist því hvernig stefnumótun skipulagsheildarinnar er 

uppbyggð. Hann skiptir vinnustaðamenningu í fjóra flokka; stjórnmenningu (control 
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culture), samvinnnumenningu (collaboration culture), samkeppnismenningu 

(competence culture) og uppbyggingarmenningu (cultivation culture). 

Stjórnmenning snýst öll um öryggi. Hún er í grundvallartriðum byggð á því að skapa 

öryggi og tryggja stöðugleika, vera fyrirsjáanleg, áreiðanleg og nákvæm. Þessi menning á 

rætur að rekja til stjórnkerfis líkt og er í hernaði þar sem vald er undirliggjandi hvati. Í 

þeim skipulagsheildum þar sem stjórnmenning er ríkjandi er meginmarkmiðið að 

viðhalda velferð og vexti þeirra. Það er fyrst og fremst skipulagsheildin, sem ákveðið 

kerfi (system) og þess vegna er mótun og uppbygging hennar fyrir upplýsingar og 

þekkingu byggð í kringum markmið skipulagsheildarinnar og það að ná þeim (Schneider, 

2000). 

Samvinnumenning snýst öll um samvinnu. Hún er í grundvallaratriðum byggð á því að 

tryggja samheldni og einingu innan skipulagsheildarinnar og samskipti við viðskiptavini. 

Þessi menning á rætur að rekja til fjölskyldu eða íþróttahóps þar sem tengsl og samband 

eru undirliggjandi hvati. Þar sem samvinnumenning er ríkjandi er meginmarkmiðið 

tengingin sem er milli reynslu og raunveruleika en skipulagsheildin þróast áfram vegna 

mismunandi uppsafnaðrar reynslu fólks, bæði innan og utan hennar. Áhersla er lögð á 

viðskiptavini og að uppfylla þarfir þeirra (Schneider, 2000). 

Samkeppnismenning snýst öll um auðkenni. Hún er í grundvallaratriðum byggð á því 

að tryggja aðgreiningu vöru og þjónustu frá samkeppnisaðilum og því er menningin 

einstök. Þessi menning á rætur að rekja til háskólakerfis þar sem framkvæmdir og afrek 

eru undirliggjandi hvati. Þar sem samkeppnismenning er ríkjandi byggist meginmarkmið 

skipulagsheildarinnar á því að vera með yfirburði í vörum og þjónustu, sérhæfingu, 

nýsköpun og stöðugum endurbótum (Schneider, 2000). 

Uppbyggingarmenning snýst öll um vöxt. Hún er í grundvallaratriðum byggð á því að 

tryggja vöxt og eflingu núverandi og væntanlegra viðskiptavina. Þessi menning á rætur 

að rekja til trúarlegs kerfis þar sem sjálfsþroski er undirliggjandi hvati. Þar sem 

uppbyggingarmenning er ríkjandi er áhersla lögð á þá tengingu sem er á milli gilda, æðri 

markmiða og hugsjóna sem eru við lýði innan skipulagsheildarinnar. Tryggð er við stefnu 

skipulagsheildarinnar og hvatt er til nýrra hugmynda (Schneider, 2000). 

Schneider (2000) greinir frá því að það séu stjórnendur skipulagsheildarinnar sem að 

skapi kjarnamenninguna, meðvitað eða ómeðvitað í gegnum sína eigin persónulega 
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sögu, persónuleika og félagsmótun. Þá skapar einnig kjarnamenninguna sá skilningur 

stjórnenda á því hvað þurfi til svo að skipulagsheildin nái árangri. Hins vegar benda 

Kotter og Heskett (1992) á að ef sterk vinnustaðamenning er til staðar innan 

skipulagsheildar þá virðast gildi og stíll breytast lítið þótt að nýr stjórnandi taki við. 

Ástæðuna skýra þeir með því að sterkar og djúpar rætur menningar hafa þegar myndast 

innan hennar, sérstaklega á þetta við um rótgrónar og þroskaðar skipulagsheildir. 

 

2.3 Þættir sem hafa áhrif á vinnustaðamenningu 

Mótun vinnustaðamenningar byggist á þáttum eins og sögu, aldri, hefðum, venjum og 

umhverfi skipulagsheilda og stofnendum þeirra. Hugmyndafræði, gildi og sýn stofnenda 

skipulagsheildar getur haft áhrif á eðli vinnustaðamenningarinnar og mótað hana til 

langs tíma. Því eldri og árangursríkari sem skipulagsheildin er því sterkari menninng, eðli 

og einkenni hefur hún (Schneider, 2000). Peters og Waterman (1982) greina frá 

rannsókn þar sem fundnar voru best reknu skipulagsheildirnar í Bandaríkjunum. Þeir 

greindu hvaða menningarþættir einkenndu helst stjórnun skipulagsheilda sem höfðu 

náð góðum árangri. Árangur þeirra byggðist á átta sameiginlegum þáttum hjá 62 

skipulagsheildum. Síðar voru þeir harðlega gagnrýndir fyrir óvísindaleg vinnubrögð en 

þeir höfðu engan samanburðarhóp í rannsókn sinni og meira en helmingur þeirra 

skipulagheilda sem þeir skoðuðu áttu í fjárhagserfiðleikum (Carroll, 1983). 

Fyrsti þátturinn, að hrökkva eða stökkva (a bias for action) snýr að ákvarðanatökum 

og framkvæmdum. Áhersla er lögð á athafnir og að framkvæma hlutina í stað þess að 

bíða með þá (getting on with it) (Peters og Waterman, 1982). 

Annar þátturinn, að vera nálægt viðskiptavininum (close to the customer) snýr að 

hlustun og lærdómi. Áhersla er lögð á að hlusta og læra af viðskiptavinum og þekkja vel 

til þarfa þeirra (learning from the people served by the business) (Peters og Waterman, 

1982). 

Þriðji þátturinn, frumkvæði og nýsköpun (autonomy and entrepreneurship) snýr að 

sjálfstæði og frumkvæði. Áhersla er lögð á nýsköpun og að þora að taka áhættu 

(fostering innovation and nurturing 'champions') (Peters og Waterman, 1982). 
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Fjórði þátturinn, framleiðniaukning (productivity through people) snýr að 

mannauðnum og að sjá tækifæri í starfsfólki óháð stöðu þeirra. Virkja þarf starfsfólkið til 

athafna svo framleiðniaukning verði í skipulagsheildinni (treating rank and file 

employees as a source of quality) (Peters og Waterman, 1982). 

Fimmti þátturinn, gildi (hands-on, value-driven) snýr að stefnumótun 

skipulagsheildarinnar. Að hafa vel skilgreind gildi sem farið er eftir í daglegum rekstri 

skipulagsheildarinnar og að stjórnendur gefi fordæmi og sýni ábyrgð (management 

philosophy that guides everyday practice - management showing its commitment) 

(Peters og Waterman, 1982). 

Sjötti þátturinn, færni (stick to the knitting) snýr að þekkingu og kjarnafærni. Að 

stjórnendur einbeiti sér að þeirri atvinnugrein og starfsemi sem þeir þekkja best (stay 

with the business that you know) (Peters og Waterman, 1982). 

Sjöundi þátturinn, einfalt starfaskipulag (simple form, lean staff) snýr að uppbyggingu 

skipulagsheildarinnar og dreifstýringu. Að hafa einfalt skipulag sem byggir á fáum 

stjórnunarlögum og tryggu starfsfólki (some of the best companies have minimal HQ 

staff) (Peters og Waterman, 1982). 

Áttundi þátturinn, sveigjanleiki (simultaneous loose-tight properties) snýr að 

eiginleikum skipulagsheildarinnar. Að hafa sveigjanleika í starfseminni og sjálfstæði í 

starfi, en samtímis að hafa miðlæg kjarnagildi (autonomy in shop-floor activities plus 

centralised values) (Peters og Waterman, 1982). 

Deal og Kennedy (1982) telja vinnustaðamenningu byggjast upp á þáttum eins og 

umhverfi skipulagsheildarinnar. Það hefur áhrif á vöruúrval og þá tækni sem þarf til við 

framleiðsluna og hverjir viðskiptavinir og samkeppnisaðilar eru. Mikilvægir þættir eins 

og lög og reglur stjórnvalda er varða markaðinn og starfsgreinina hafa áhrif sem og gildi 

skipulagsheildarinnar og sameiginlegar hefðir og skoðanir. Verklag og venjur starfmanna 

hennar eru einnig mikilvægir þættir og það sem hefur gefið góða raun er nýjum 

starfsmönnum kennt. Fyrirmyndir sem eru oftast stjórnendur innan 

skipulagsheildarinnar skapa venjur og gildi með samskiptum sínum við aðra starfsmenn 

og þannig berast gildin, hefðirnar og venjurnar áfram til nýrra starfsmanna. 
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2.4 Tengsl vinnustaðamenningar við árangur 

Vinnustaðamenning er vanalega mjög rótgróin í skipulagsheildum og þróast á löngum 

tíma og erfitt er að breyta henni (O'Dell og Greyson, 1998). Skipulagsheildir þurfa að búa 

að sterkri vinnustaðamenningu og er gott innra markaðsstarf lykilþáttur í öflugri 

vinnustaðamenningu. Því er nauðsynlegt fyrir stjórnendur skipulagsheilda að vera 

meðvitaðir um hvernig vinnustaðamenning þeirra er, áhrifavalda, eðli og virkni til þess 

að hámarka sem best árangur sinna skipulagsheilda (Kotler, Armstrong, Saunders og 

Wong, 2001; Schein, 2010). Með því að kanna og greina vinnustaðamenningu getur það 

hjálpað skipulagsheildum að skilja betur hvernig aðgerðir og ferlar hafa áhrif á 

grunnþætti árangurs. Nákvæm greining á styrkleikum og veikleikum er fyrsta skrefið í 

breytingaferli skipulagsheilda og beinir þeim í rétta átt að fyrirfram skilgreindum 

markmiðum sínum. Greiningin gefur þeim síðan tækifæri til þes að mæla og bæta 

menningu sína og hámarka virði hennar þannig að það leiði til aukins árangurs í stað 

þess að vera á einhvern hátt hamlandi fyrir velgengni þeirra (Denison Consulting, e.d.). 

Eins og áður hefur komið fram var það velgengni Japans í alþjóðaviðskiptum sem að 

kveikti áhuga bandarískra fræðimanna á vinnustaðamenningu. Niðurstöður Ouchi 

(1981) sýndu að það sem aðgreindi bandarískar og japanskar skipulagsheildir var 

menning þeirra og innviðir. Starfsfólk japanskra skipulagsheilda var samhent og stefndi 

samstíga í eina átt að markmiðum skipulagsheildarinnar, lögð var meiri áhersla á mjúk 

gildi eins og velferð starfsmanna og lítið var um stigveldi og skrifræði.  

Pascale og Athos (1981) komust að því í rannsóknum sínum og samanburði á 

bandarískum og japönskum skipulagsheildum að til þess að þær nái árangri þá þurfa 

ákveðnir þættir að vera þannig skipulagðir í starfsemi þeirra að þeir stuðli að góðri 

frammistöðu og þar með árangri þeirra. Þeir notuðu The McKinsey 7-S mælitækið sem 

að greinir áhrifaþætti vinnustaðamenningar. Til að ná árangri þurfa þættirnir sjö, stefna 

(strategy), uppbygging (structure), kerfi (system), kunnátta (skills), stíll (style), starfsfólk 

(staff) og sameiginleg gildi (shared values) að vera þannig í tilhögun í starfsemi 

skipulagsheilda að þeir stuðli að góðri frammistöðu þeirra og þar með árangri. Sjá mynd 

3 um McKinsy 7-S mælitækið. 
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Mynd 3. McKinsey 7-S mælitækið (Pascale og Athos, 1981, bls. 16). 

Mælitækið skiptist í harða og mjúka þætti. Hörðu þættirnir eru stefna, uppbygging og 

kerfi en mjúku þættirnir eru sameiginleg gildi, kunnátta, stíll og starfsfólk. Mælitækið er 

hannað til að skilja hvernig áhrifaþættir vinnustaðamenningar tengjast. Skipulagsheildir 

geta notað tækið til að stjórna breytingum á skilvirkan og áhrifaríkan hátt með það að 

markmiði að bæta frammistöðu sína og þar með árangur (Pascale og Athos, 1981). 

Pascale og Athos (1981) komust að því að japanskar skipulagsheildir lögðu meiri 

áherslu á mjúku þættina, sameiginleg gildi, kunnáttu, stíl og starfsfólk heldur en þær 

bandarísku en hörðu þættirnir, stefna, uppbygging og kerfi voru sambærileg. Ástæðuna 

fyrir þessum mun töldu Pascale og Athos vera sá að Japanir legðu meiri áherslu á 

mannauðsstjórnun heldur en bandarískar skipulagsheildir. Þegar lögð er rækt við 

starfsfólk, sameiginleg gildi, kunnáttu þeirra og stíl leiðir það til þess að starfsfólk fær 

sameiginlegan skilning á skipulagsheildinni og veit betur hvers er vænst af þeim. Einnig 

er hollusta starfsfólks meiri við skipulagsheildina en því finnst það skipta miklu máli fyrir 

skipulagsheildina og árangur hennar. 

Kotters og Hesketts (1992) gerðu rannsókn sem stóð yfir í 11 ár á rúmlega 200 

skipulagsheildum. Þar komust þeir að því að þær skipulagsheildir sem þróuðu með sér 

sterka menningu, sem að studdi vel við stefnu þeirra, náðu betri árangri en önnur til 

lengri tíma litið. Það sem skipti mestu máli og var mikilvægast var að menningin passaði 

við starfsemi skipulagsheildarinnar og það umhverfi sem hún starfaði í. 
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Denison mælir vinnustaðamenningu með því að tengja saman tiltekna hegðunarþætti 

við frammistöðu og þar með árangur skipulagsheilda (Denison, Haaland og Goelzer, 

2003; Fey og Denison, 2003). Hann hannaði DOCS mælitækið en það mælir 

vinnustaðamenningu og leggur mat á menningarvíddir (Denison, 1984; Denison og 

Mishra, 1995). Rannsóknir Denison sýndu að frammistaða 34 skipulagsheilda fór eftir því 

hvernig þær komu út þegar lagt var mat á þessar menningarvíddir (Denison, 1984; 

Denison og Mishra, 1995). Ennig má sjá skýra tengingu árangurs og menningar í 

rannsókn sem að Denison gerði og innihélt gögn frá 161 skipulagsheild en niðurstöður 

sýndu að þær skipulagsheildir sem að sýndu styrkleika í menningarvíddunum voru að 

meðaltali með mikla arðsemi. Þær skipulagsheildir sem voru með lága einkunn á 

víddunum sýndu hins vegar lága arðsemi. Þegar ánægja viðskiptavina var skoðuð var 

niðurstaðan svipuð en þær skipulagsheildir sem fengu háa einkunn í 

menningarvíddunum voru með ánægða viðskiptavini (Denison og Schlue, 2007). 

 

2.5 Íslensk vinnustaðamenning 

Ísland er eyja í miðju Atlantshafinu með rúmlega 300 þúsund íbúa. Í 1100 ár var Ísland 

lengi einangrað frá alþjóðasamfélaginu og lífsbaráttan var hörð. Samfélagið er einsleitt 

og það einkennist af fámenni, frændsemi og nánum tengslum. Grunnur var lagður að 

samfélagi sem byggðist á stéttleysi og óformlegum samskipum þegar íslenska þjóðin 

ákvað að hafa ákvæði í stjórnarskránni um að sérréttindi sem binda ætti við aðal, 

nafnbætur og lögtign mætti aldrei leiða í lög. Örar breytingar urðu á síðustu öld en 

landið þróaðist úr fátæku landbúnaðar- og fiskveiðisamfélagi í samfélag með þróað 

hagkerfi. Íslensk menning hefur orðið fyrir evrópskum og bandarískum áhrifum og 

útskýrir það að hluta til hina sérstöku íslensku menningu (Eyjólfsdóttir og Smith, 1997; 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 

2010; Snjólfur Ólafsson, Þórhallur Guðlaugsson og Auður Hermannsdóttir, 2007).  

Leiðtogar og stjórnendur móta vinnustaðamenningu en rannsóknir á íslenskum 

stjórnunarstíl benda til þess að íslenskir stjórnendur byggi stjórnunarstíl sinn á 

óformlegum og beinum samskiptum. Einnig leggja þeir áherslu á góð samskipti, 

óformlegheit en tengslanetið í íslensku samfélagi er lítið, nálægðin mikil og boðleiðir 

stuttar. Þá eru íslenskir stjórnendur þekktir fyrir að nota stjórnunarstíl sem líkja má við 
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umbreytingaleiðtoga (G. Dögg Gunnarsdóttir 2007; Sigrún Davíðsdóttir 2006; Snædís 

Baldurdóttir 2007). Það sem einkennir íslenska stjórnunarhætti og skipulagsheildir er 

skjót ákvörðunartaka, flatt stjórnskipulag, áhersla á frumkvæði og ábyrgð og óformleg 

framkoma og umgengnisvenjur starfsmanna. Stjórnendur eru tiltölulega ungir, með 

góða menntun, vilja fá úrlausn mála og þeir leita til þeirra starfsmanna sem hafa 

sérfræðikunnáttu í einstökum málum án tillits til hvar viðkomandi er í virðingarstiganum 

(Sigrún Davíðsdóttir, 2006). Þá eru íslenskir stjórnendur góðar fyrirmyndir, traustsins 

verðir, góðir hlustendur, vingjarnlegir og aðgengi að þeim er gott. Einnig notast 

stjórnendur í fjármálafyrirtækjum mikið við „reddaragenið“, þetta reddast (G. Dögg 

Gunnarsdóttir, 2007). Íslenskir stjórnendur haga sér á margan hátt eins og frumkvöðlar, 

eru áhættusæknir, hvetja til nýsköpunar og þróunar og búa yfir miklu frumkvæði. Þá 

veita þeir samstarfsmönnum sínum skýrt umboð til athafna og þrífast vel í 

samkeppnisumhverfi (Snjólfur Ólafsson, Þórhallur Guðlaugsson og Auður 

Hermannsdóttir, 2007). Íslenskur stjórnunarstíll er mjög líkur þeim stjórnunarstíl sem 

tíðkast meðal norrænna stjórnenda. Það sem einkennir hann er skjót ákvörðunartaka og 

langur vinnudagur (Ásta Dís Óladóttir og Ragnheiður Jóhannesdóttir, 2008). 

Íslenskar skipulagsheildir eiga margt sameiginlegt og hægt er að benda á sameiginleg 

megineinkenni. Þrátt fyrir að íslenskar skipulagsheildir hafi skýra og markvissa stefnu þá 

eru ferlar ekki vel skilgreindir, þeim gengur illa að innleiða stefnuna og samvinna ólíkra 

deilda og starfseininga gengur ekki vel. Sameiginleg gildi skortir innan skipulagsheilda, 

grunngildum er ekki fylgt eftir og lítill villji er fyrir því að taka áhættu og gera breytingar. 

Því er sammerkt með íslenskum skipulagsheildum að þar er skýr og markviss stefna en 

skortur á samhæfingu og samþættingu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). Með 

skilvirkri innri markaðssetningu má hafa áhrif á vinnustaðamenningu sem síðan hefur 

áhrif á frammistöðu og þar með árangur skipulagsheilda. Gott innra markaðsstaf er 

lykilþáttur í öflugri vinnustaðamenningu en það eru jákvæð tengsl á milli innri 

markaðssetningar og árangurs skipulagsheilda á samkeppnismarkaði annars vegar og 

vinnustaðamenningar hins vegar (Sara Þórunn Óladóttir Houe, 2010). 

Þættir eins og tilgangur og hlutverk starfsfólks, hvort þeir eru samstíga öðrum við að 

skila gæðastarfi og hvort það séu tækifæri til að læra og þróast í starfi eru einnig 

mikilvægir þættir í vinnustaðamenningu. Samkvæmt Gallup (2005) sem gerði 
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vinnustaðagreiningu fyrir Fræðslumiðstöð Reykjavíkur og grunnskóla Reykjavíkur þá 

sýnir heildarmat á niðurstöðum kjarnaspurninga að Fræðslumiðstöð Reykjavíkur og 

grunnskólarnir koma heldur betur út í þessum þáttum heldur en skipulagsheildir gera að 

jafnaði. 
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3 Mælitæki vinnustaðamenningar 

Í þessum kafla verður umfjöllun um nokkur mælitæki vinnustaðamenningar sem mæla 

hana með megindlegum aðferðum. Einnig verður fjallað á ítarlegan hátt um mælitæki 

Dension, DOCS, þar sem stuðst er við það í þessari rannsókn. Þá verða mótsagnir í 

mælitæki hans skoðaðar. 

 

3.1 Menningarvíddir Hofstede  

Geert Hofstede rannsakaði vinnustaðamenningu í tengslum við þjóðmenningu og var 

gögnum safnað á árunum 1967-1973 meðal starfsmanna IBM í 40 löndum (Hofstede, 

1980, 1994). Hann leiddi rannsókn á vegum IRIC (The Institute for Research on 

Intercultural Cooperation) sem að greindi mismun á vinnustaðamenningu innan sömu 

landa (Hofstede, Hofstede og Hofstede, 2005). Rannsókninni var beint að tengslum milli 

þjóðmenningar og stjórnunarstíls meðal starfsmannanna en Hofstede komst að því að 

stjórnendur í mismunandi löndum eru ólíkir hvað varðar ýmis gildi og viðhorf. Seinna 

bætti hann við meira en 20 löndum í rannsóknina og náði rannsóknin þá yfir fleiri en 60 

lönd og rúmlega 116.000 starfsmenn (Hofstede, 1980, 1991). Út frá þeim gögnum voru 

greindar fjórar menningarvíddir en síðan var mælitækið þróað áfram af Geert, Gert Jan, 

Misho Minkov og Henk Vinken og inniheldur nú fimm víddir en þær eru valdafjarlægð 

(power distance), einstaklingshyggja – heildarhyggja (individualism – collectivism), 

karllæg – kvenlæg (masculinity – femininity), óvissa – hliðrun (uncertainty – avoidance) 

og langtíma – skammtímaafstaða (long term versus short term orientation) (Hofstede og 

Hofstede, e.d.; Hofstede 1980, 1994).  

Víddin valdafjarlægð segir til um það hvernig valddreifing er innan 

skipulagsheildarinnar. Ef að valdafjarlægð er mikil ríkir ójöfnuður milli starfsmanna og 

stjórnenda en ef hún er lítil ríkir jöfnuður milli þeirra (Hofstede, 1980, 1994). 

Víddin einstaklingshyggja – heildarhyggja segir til um það hversu mikið einstaklingar 

eru uppteknir af eigin hagsmunum og hvort þeir leggi áherslu á hagsmuni 

skipulagsheildarinnar (Hofstede, 1980, 1994). 
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Víddin karllæg – kvenlæg segir til um gildin og eru þau andstæðir pólar. Á meðan 

karllægu gildin fela í sér áherslu á samkeppni, öflun tekna og annarra veraldlegra gæða 

þá fela kvenlægu gildin í sér áherslu á jafnrétti, lífsgæði og hógværð (Hofstede, 1980, 

1994). 

Víddin óvissa – hliðrun segir til um hvernig samfélagið og skipulagsheildir skynja 

ógnun vegna aðstæðna og hversu mikið þau reyna að forðast slíkar aðstæður. Til að 

mynda með því að skapa stöðugleika og setja reglur til að forðast óvenjulegar 

hugmyndir og hegðun (Hofstede, 1980, 1994). 

Víddin langtíma – skammtímaafstaða einstaklinga segir til um ráðdeild og 

þrautseigju, horft er til framtíðar og eru hefðir aðlagaðar að nútímalegum gildum. Fortíð 

og framtíð hafa mikla þýðingu og þar sem skammtímaafstaða er ríkjandi er borin mikil 

virðing fyrir hefðum og áhersla er lögð á sannleikann og skjóta afgreiðslu mála 

(Hofstede, 1980, 1994). 

Mælitæki Hofstede fjallar sérstaklega um ólíka þjóðmenningu eftir löndum og hefur 

mikið verið notað meðal alþjóðlegra skipulagsheilda. Hofstede komst að því að lönd eins 

og Austurríki, Ítalía, Sviss, Japan, Mexíkó og Gvatemala mælast hátt á karllægu víddinni 

en Norðurlöndin, Holland og Kosta Ríka mælast hátt á kvenlægu víddinni. Í mælingum 

fyrir Norðurlöndin er Ísland ekki meðtalið, en þau eru með litla valdafjarlægð og dreifa 

valdi í miklu mæli, þau eru með litla óvissufælni því þau þola óvissu og óþekktar 

aðstæður vel. Þá eru þau með einstaklingshyggju en þau hugsa frekar um eigin hag 

heldur en hagsmuni heildarinnar og eins og áður segir þá eru þau með kvenlæg gildi þar 

sem jafnréttishugmyndir eru ríkjandi og hlutverk kynjanna eru ekki aðgreind (Hofstede, 

2001). 

 

3.2 Mælitæki kennt við Trompenaars 

Trompenaars og Woolliams (2003b) þróuðu mælitæki til að mæla vinnustaðamenningu 

en það byggir á viðamikilli rannsókn á menningu milli landa í þeim tilgangi að fá betri 

skilning á viðskiptum í alþjóðlegu umhverfi. Tekin voru ítarleg viðtöl við 15.000 

starfsmenn í yfir 50 löndum (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009). Út frá þeim gögnum 

voru greindar fjórar gerðir af vinnustaðamenningu og skiptast þær í tvívítt samhengi þar 

sem hvor vídd hefur tvo póla. Í láréttu víddinni eru pólarnir markmiðsáhersla á móti 
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einstaklingsáherslu og í lóðréttu víddinni er stigveldisáhersla á móti jafnræðisáherslu. 

Þessar fjórar gerðir af vinnustaðamenningum eru Súrefniskassinn (The Incubator), 

Flugskeytið (The Guided Missile), Fjölskyldan (The Family) og Effelturninn (The Eiffel 

Tower) (Trompenaars og Woolliams, 2003a). Sjá mynd 4 um fjórar gerðir 

vinnustaðamenningar. 

 

Mynd 4. Fjórar gerðir vinnustaðamenningar (Trompenaars og Woolliams, 2003a, bls. 365-366). 

Vinnustaðamenning sem líkt er við Súrefniskassann leggur áherslu á einstaklinginn. 

Miðstýring og formlegheit eru í lágmarki innan skipulagsheildarinnar og menningin er 

eins og leiðtogalaust teymi þar sem mikið jafnræði og sveigjanleiki er meðal 

starfsmanna. Lögð er mikil áhersla á einstaklinginn, einstaklingsvald, sjálfsþroska og 

sjálfsskuldbindingu. Einnig er sérfræðiviðurkenning áberandi innan skipulagsheildarinnar 

og er tilgangur hennar að þjóna þörfum starfmannanna. Þessi gerð 

vinnustaðamenningar styður við frumkvöðlastarf og er áhersla lögð á nýsköpun 

(Trompenaars og Woolliams, 2003a). 

Vinnustaðamenning sem líkt er við Flugskeytið leggur áherslu á markmiðin. 

Miðstýring er lítil en lögð er áhersla á verkefni og að koma þeim í verk þar sem hver 

starfsmaður hefur sitt verkefni í samræmi við sína sérfræðiþekkingu. Árangur og 

skilvirkni er metið meira heldur en valdboð, ferlar og fólk og er valdi dreift til 

starfsmanna eftir sérfræðiþekkingu hvers og eins. Lögð er áhersla á verkefni, áhrif í 

krafti sérþekkingar, skuldbindingu við verkefni, markmiðsmiðaða stjórnun og umbun í 
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samræmi við árangur. Þessi verkefnamiðaða menning er hönnuð fyrir snögg viðbrögð og 

miklar breytingar (Trompenaars og Woolliams, 2003a). 

Vinnustaðamenning sem líkt er við Fjölskylduna leggur áherslu á miðstýringu. 

Formlegheit eru lítil og völd og ábyrgð í skipulagsheildinni er í höndum leiðtoga sem er 

alla jafna hefur alræðisvald og stjórnar og gegnir hlutverki foreldris. Lítið er um skrifræði 

og reglur eru fáar og starfsmennirnir reyna að komast sem næst leiðtoganum með 

undirferli, ráðabruggi og valdapoti. Lögð er áhersla á valdboð, persónuleg tengsl, 

frumkvöðulsáherslu, fjölskyldutengsl og persónuvald. Þessi miðstýrða menning er 

hönnuð fyrir mjög persónumiðaða skipulagsheild þar sem leiðtoginn heldur einn um 

valdataumana (Trompenaars og Woolliams, 2003a). 

Vinnustaðamenning sem líkt er við Effelturninn leggur áherslu á formlegheit og 

miðstýringu. Mikið er um reglur, ferla og skrifræði og virðing fyrir valdi er byggt á 

formlegri stöðu starfsmanna og er skipulagsheildin uppbyggð með stigveldi. Lögð er 

áhersla á formlegt hlutverk og stöðu, reglur og ferla og aga í vinnnubrögðum. 

Skipulagsheild með þessa menningargerð er ósveigjanleg og sein að bregðast við 

breyttum aðstæðum (Trompenaars og Woolliams, 2003a). 

Trompenaars og Woolliams (2003a) trúa því að skipulagsheildir leiti eftir breytingum 

til þess að viðhalda starfseminni, arðsemi þeirra, markaðshlutdeild og hæfni. 

Skipulagsheildir verða að samræma breytingar við framþróun svo að einkenni þeirra 

þróist áfram. Við það verða árekstrar og vandamál sem þarf að leysa og koma á sáttum 

og hægt er að leysa þessi vandamál á árangursríkan og jákvæðan hátt. 

 

3.3 OCI mælitækið 

Cooke og Rousseau (1988) hönnuðu mælitækið Organizational culture inventory (OCI). 

OCI mælir vinnustaðamenningu sem er byggð á skynjun og væntingum á því hvað sé 

eðlileg hegðun innan skipulagsheildar. Mælitækið greinir einkenni vinnustaðamenningar 

innan skipulagsheildarinnar, hvað ætlast er til af starfsmönnunum hennar og hvernig 

umbun og hvatningu er háttað. Þá hjálpar OCI starfsmönnum að bera kennsl á 

kjörmenningu (ideal culture) og hvernig hún ætti að vera með það að markmiði að 

breyta ríkjandi vinnustaðamenningu í átt að henni (Cooke og Lafferty, 1989). 

Kjörmenning segir til um hvernig jafnvægi milli æskilegra menningargerða eigi að vera 
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innan skipulagsheilda, en hún getur verið ólík eftir umhverfi og aðstæðum (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Mælitækið skiptist í þrjár 

menningargerðir sem innihalda 12 mennningarstíla með 10 spurningum hver, alls 120 

spurningar. Menningargerðirnar eru uppbyggjandi menning (constructive culture), óvirk 

menning (passive/defensive culture) og drottnandi menning (aggressive/defensive 

culture) (Cooke og Rousseau, 1988). Sjá mynd 5 um OCI mælitækið. 

 

Mynd 5. OCI mælitækið (Human synergistics, e.d.). 

Í fyrsta lagi er uppbyggjandi menning en þessi menningargerð byggir á því að 

starfsmenn eru hvattir til að hafa jákvæð og uppbyggileg samskipti svo að verkefni gangi 

vel og hægt sé að ná settum markmiðum og hámarksárangri. Þessi menningargerð 

byggir á fjórum menningarstílum, árangri (achivement), sjálfsþroska (self-actualizing), 

hvetjandi umhyggjusemi (humanistic-helpful) og góðum tengslum (affiliative). Árangur 

byggist á raunhæfum og krefjandi markmiðum þar sem allt kapp er lagt á gæði, eldmóð 

og framsýni með það að markmiði að ná hámarksárangri. Sjálfsþroski byggir á því að 

læra af þeim mistökum sem gerð eru og að starfsmenn finni ástríðu og hafi eldmóð í 

sínum daglegu störfum og verkefnum. Hvetjandi umhyggjusemi byggir á uppbyggilegum 

og jákvæðum samskiptum og samhjálp. Góð tengsl byggjast á mannlegum samskiptum, 

hluttekningu, samvinnu, tillitssemi og hjálpsemi (Cooke og Lafferty, 1989; Cooke og 

Rousseau, 1988). 
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Í öðru lagi er óvirk menning en þessi menningargerð byggir á öryggi, íhaldsömum 

starfsvenjum og að starfsmenn forðist ágreining. Þessi menningargerð byggir á fjórum 

menningarstílum, viðurkenningu (approval), fastheldni (conventional), háðri menningu 

(dependent) og hliðrun (avoidance). Viðurkenning byggir á því að fá samþykki annarra 

starfsmanna vegna sinna ákvarðana og fá þannig viðurkenningu innan 

skipulagsheildarinnar. Fastheldni byggir á því að starfsfólk skipulagsheildarinnar láta ekki 

mikið á sér bera, forðast ágreining og taka ekki áhættu því þeir vilja hafa fyrirsjáanlegt, 

öruggt og áreiðanlegt umhverfi. Háð menning byggir á því að starfsmenn 

skipulagsheildarinnar efist aldrei um vald yfirmanna sinna, beri allar ákvarðanir undir þá 

og samþykki þau markmið sem þeim eru sett athugasemdalaust. Hliðrun byggist á því að 

starfsfólk skipulagsheildarinnar forðast ábyrgð af ótta við mistök og því færa þeir 

ábyrgðina yfir á aðra (Cooke og Lafferty, 1989; Cooke og Rousseau, 1988). 

Í þriðja lagi er drottnandi menning en þessi menningargerð byggir á því að 

starfsmenn skipulagsheildarinnar tryggja öryggi sitt og vernda stöðu sína með því að 

vinna verkefnin af krafti því ekkert svigrúm er fyrir mistök og samkeppni er mikil. Þessi 

menningargerð byggir á fjórum menningarstílum, þverúð (oppositional), valdi (power), 

samkeppni (competitive) og fullkomnun (perfectionistic). Þverúð byggir á því að 

starfsmenn skipulagsheildarinnar eru á varðbergi gagnvart mistökum, neita að 

samþykkja gagnrýni og þeir eru oft á móti hugmyndum annarra. Vald byggir á hörðum 

stjórnunarstíl þar sem stjórnendur stjórna með óskoruðu valdi sem ekki er dregið í efa 

og þeir fara fram á mikla hollustu undirmanna sinna. Samkeppni byggir á því að mikil 

samkeppni er milli starfsmanna, samvinna er lítil og þeir vinna gegn hvor öðrum og 

viðurkenna ekki tap sitt. Fullkomnun byggir á því að starfsmenn skipulagsheildarinnar 

gera miklar kröfur til sína og annarra. Þeir eru haldnir fullkomnunaráráttu, vinna langan 

vinnudag og gera aldrei mistök (Cooke og Lafferty, 1989; Cooke og Rousseau, 1988). 

OCI mælitækið mælir og fylgist með vinnustaðamenningu og metur áhrif aðgerða 

sem miða að því að breyta henni í átt að æskilegri kjörmenningu sem getur verið ólík allt 

eftir umhverfi og aðstæðum skipulagsheilda hverju sinni. Tækið mælir til hvers er ætlast 

af starfsmönnum og hvernig er staðið að umbun innan skipulagsheildarinnar en 

mælitækið býður ekki upp á tengsl við frammistöðu (Cooke og Lafferty, 1989; Cooke og 

Szumal, 1993; Jashapara, 2004).  
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3.4 Mælitæki Denison, DOCS 

Frá árinu 1982 hefur Daniel R. Denison rannsakað vinnustaðamenningu og hannaði 

hann mælitækið Menningarvíddir Denison (Denison Organizational Culture Survey, 

DOCS) (Denison, 1984; Denison og Mishra, 1995). DOCS mælir vinnustaðamenningu og 

leggur mat á menningarvíddir og eru áhrif menningarinnar í skipulagsheildinni skoðuð 

með tilliti til árangurs, en tilteknir hegðunarþættir eru tengdir saman við frammistöðu 

(Denison o.fl., 2003). Rannsóknir Denison hafa sýnt að þær skipulagsheildir sem hafa 

sterka vinnustaðamenningu sýna betri árangur en þær sem hafa veika. Rannsóknir 

Denison (1984) þar sem 34 skipulagsheildir voru rannsakaðar, sýndu að frammistaða 

þeirra fór mikið eftir því hvernig útkoman var þegar lagt var mat á ákveðna 

hegðunarþætti. Seinna meir var gagnagrunnurinn stækkaður upp í 765 skipulagsheildir 

og niðurstöður sýndu að ákveðin menningareinkenni höfðu áhrif á árangur þeirra. Metið 

var að sá árangur væri vöxtur sölu (sales growth), arðsemi eigin fjár (return on assets), 

gæði vara og þjónustu (quality of product and service), hagnaður (profits), starfsánægja 

(employee satisfaction), ánægja viðskiptavina (customer satisfaction) og 

heildarframmistaða skipulagsheildarinnar (overall organizational performance). Í 

rannsókn Denison og Mishra (1995) var mælitækið síðan útfært og þróað enn frekar. Frá 

þessum tíma hefur gagnagrunnurinn farið stækkandi og hefur DOCS verið notað í 

mörgum löndum við mismunandi aðstæður. Þá hefur það verið notað í nokkrum 

alþjóðlegum rannsóknum (Denison Consulting, e.d.; Denison o.fl., 2003; Denison og 

Mishra, 1995). 

DOCS mælitækið byggir á ákveðnum menningareinkennum (cultural traits) og 

grunngildum skipulagsheildar eða undirliggjandi hugmyndum, skoðunum, viðhorfum og 

ályktunum starfsfólks hennar. Grunngildi skipulagsheildar (beliefs and assumptions) 

myndar þá rökhugsun sem að heldur henni saman auk hugmynda og ályktana um 

skipulagsheildina, starfsfólk hennar, viðskiptavini, markaðinn og starfsgreinina í heild. 

Þættir er varða gildi og hegðun eru tengdir hugmyndum starfsmanna um 

skipulagsheildina (Denison og Mishra, 1995; Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996; Narver 

og Slater, 1990; Narver, Slater og Tietje, 1998). DOCS skiptist í fjórar yfirvíddir sem sýnt 

hefur verið fram á að hafi áhrif á frammistöðu og þar með árangur skipulagsheilda 

(Denison o.fl., 2003; Denison og Mishra, 1995; Fey og Denison, 2003). Þessar víddir eru; 

þátttaka (involvement), samræmi (consistency), aðlögunarhæfni (adaptability) og 
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markmið (mission) og skiptist hver vídd í þrjár undirvíddir. Skipulagsheildir þurfa að huga 

að öllum fjórum yfirvíddum mælitækisins til að hámarka frammistöðu og þar með 

árangur sinn (Denison, Haaland og Goelzer, 2004; Denison og Mishra, 1995). 

Grunnrammi DOCS er annars vegar fórnarkostnaður milli sveigjanleika (flexible) og 

stöðugleika (stable) og hins vegar fórnarkostnaður milli fókuss á innri (internal focus) og 

ytri (external focus) aðstæður (Denison og Neale, 1996). DOCS þjónar þeim tilgangi að 

samþætta hugtök og þróa gildar mæliaðferðir til að nota í greiningarferlum (Denison, 

Janovics, Young og Cho, 2006). Sjá mynd 6 um menningarvíddir Denison. 

 

Mynd 6. Menningarvíddir Denison (Fey og Denison, 2003, bls. 689). 

Niðurstöður mælinga segja til um það hvort að skipulagsheildin leggi áherslu á innri 

eða ytri þætti eins og sést á lárétta ásnum á myndinni. Yfirvíddirnar þátttaka og 

samræmi segja til um samskipti og stjórnunaráherslur innan skipulagsheildarinnar. 

Yfirvíddirnar aðlögunarhæfni og markmið segja til um samskipti skipulagsheildarinnar 

við ytra umhverfi sitt. Ef skoðaður er lóðrétti ásinn þá segja mælingar til um hvort að 

skipulagsheildin sé sveigjanleg eða stöðug. Yfirvíddirnar þátttaka og aðlögunarhæfni 

segja til um hve fljótt skipulagsheildir aðlagast breytingum í umhverfi sínu og hversu 

sveigjanlegar þær eru. Yfirvíddirnar samræmi og markmið segja til um hvort að 
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skipulagsheildin hafi ákveðna og skýra stefnu sem fylgt er eftir og hvort að stöðugleiki 

ríkir (Denison og Mishra, 1995). 

 

3.4.1 Þátttaka 

Yfirvíddin þátttaka snýr að skilvirkum skipulagsheildum sem að veita starfsfólki sínu 

umboð til aðgerða, til að skipuleggja sig í kringum liðsheildir og hópa auk þess að þróa 

og efla getu starfsmanna sinna til að leysa verkefni. Starfsfólki finnst framlag þess metið 

að verðleikum og sér beina tengingu með verkum sínum og markmiðum 

skipulagsheildarinnar og því er það tengt henni sterkum böndum. Hún mælir hversu 

mikla áherslu skipulagsheildir leggja á að upplýsa starfsmenn, fá þá til þess að taka þátt í 

verkefnum og veita þeim umboð til athafna. Jafnframt er lögð áhersla á samvinnu og 

þekking og færni er byggð upp meðal starfsfólks á öllum stigum. Til þess að 

skipulagsheildir nái árangri þurfa þær að virkja starfsmenn sína til athafna með þátttöku 

og aðildar í verkefnum og starfsemi sinni, einnig þurfa starfsmenn að sýna tryggð við 

vinnu sína og skipulagsheildina (Denison og Mishra, 1995; Fey og Denison, 2003; Lawler, 

1996; Narver og Slater, 1990). 

Yfirvíddin þátttaka skoðar skuldbindingu, hollustu og ábyrgð starfsmanna 

skipulagsheilda og einnig byggir hún upp mannauð skipulagsheilda. Hún spyr spurninga 

eins og er starfsfólkið samstillt í hollustu sinni og ábyrgð. Undirvíddir þátttöku eru frelsi 

til athafna (empowerment), samvinna (team orientation) og uppbygging á hæfni 

(capability development) (Denison og Mishra, 1995; Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996; 

Narver og Slater, 1990; Narver o.fl., 1998). 

Rannsóknir hafa sýnt að þær skipulagsheildir sem að veita starfsfólki sínu frelsi til 

athafna og leggja áherslu á samvinnu og þróun mannauðs á öllum stigum í starfsemi 

sinni ná meiri árangri en þær skipulagsheildir sem leggja ekki áherslu á þessa þætti. 

Einnig þarf tenging þátttöku við markmið skipulagsheildar að vera skýr sem og dreifing 

valds og ákvörðunartaka (Denison o.fl., 2003; Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996). 

Undirvíddin frelsi til athafna mælir hvort að starfsmenn skipulagsheildar hafi 

frumkvæði og umboð til athafna í störfum sínum. Einnig mælir hún hversu mikil áhersla 

er lögð á samvinnu, upplýsingamiðlun og uppbyggingu á færni og þekkingu meðal 

starfsmanna (Denison og Mishra, 1995; Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996).  
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Undirvíddin samvinna mælir hvort að skipulagsheildir nýta sér og leggi áherslu á 

samvinnu og teymisvinnu við úrlausn verkefna. Til þess að ná sameiginlegum 

markmiðum þurfa allir starfsmenn að sjá tengslin milli starfa sinna og markmiða 

skipulagsheildarinnar (Denison o.fl., 2003; Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996). 

Undirvíddin uppbygging á hæfni mælir hvort að markvisst sé unnið að því í 

skipulagsheildum að efla hæfni starfsmannanna. Til þess að bæta samkeppnisstöðu sína 

þurfa þær að fjárfesta í þjálfun og efla hæfni starfsmanna svo að skipulagsheildin nái 

tilsettum árangri (Denison o.fl., 2003; Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996). 

Þær skipulagsheildir sem ná árangri hvetja starfsfólk sitt og byggja upp starfsemi sína 

í kringum samvinnu og þróa hæfni mannauðsins á öllum stigum. Allir starfsmenn, 

stjórnendur jafnt sem almennir starfmenn finnst þeir vera skuldbundnir starfi sínu og að 

þeir eigi ákveðinn hlut í skipulagsheildinni. Öllum starfsmönnum finnst þeir hafa áhrif í 

ákvörðunartökum sem síðan hafi áhrif á starf þeirra og að starf þeirra sé beinlínis tengt 

markmiðum skipulagsheildarinnar (Denison og Mishra, 1995; Fey og Denison, 1998; 

Katzenbach, 1993; Lawler, 1996; Spreitzer, 1995). 

 

3.4.2 Samræmi 

Yfirvíddin samræmi er hjá þeim skipulagsheildum þar sem sterk menning er við lýði. Það 

er, að þær séu samkvæmar sjálfri sér og þar ríkir samræmi og samþætting. Í 

grunngildum skipulagsheildar á atferlishegðun starfsmanna sér sterkar rætur. 

Undirstaða sterkrar menningar og samræmi byggir á sameiginlegum grunngildum, aga 

og tryggð starfsmanna við skipulagsheildina. Stöðugleikinn byggir á sterkum 

grunngildum þar sem starfsmenn vinna eftir grunngildum skipulagsheildarinnar og 

ástunda samhæfð og samþætt vinnubrögð. Skipulagsheildir þar sem samræmi ríkir eru 

með starfsmenn sem vita hvað er ætlast til af þeim og hvað ekki, sýna tryggð við 

skipulagsheildina og þeir ná samkomulagi um ágreiningsefni (Denison og Mishra, 1995; 

Fey og Denison, 1998, Kotter og Heskett, 1992; Peters og Waterman, 1982; Saffold, 

1998; Schmidt, Gillespie, Kotrba, Ritchie og Denison, 2009). 

Yfirvíddin samræmi skoðar kerfi, uppbyggingu og ferla skipulagsheildarinnar sem að 

styðja við samþættingu og skilvirkni til langs tíma litið. Þá skilgreinir hún þau gildi og 

kerfi sem eru grunnurinn að sterkri menningu. Hún spyr spurninga eins og skapar 
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uppbygging skipulagsheildarinnar verðmæti og er hægt að nýta þau. Undirvíddir 

samræmis eru megingildi (core values), samkomulag (agreement) og samhæfing og 

samþætting (coordination and integration) (Deal og Kennedy, 1982; Denison og Mishra, 

1995; Fey og Denison, 1998, Kotter og Heskett, 1992; Peters og Waterman, 1982; 

Saffold, 1998; Schmidt o.fl., 2009). 

Schmidt, Gillespie, Kotrba, Ritchie og Denison (2009) rannsökuðu 137 skipulagsheildir 

þar sem áhrif samræmi voru skoðuð. Þeir komust að því að víxlverkandi áhrif 

menningarvíddanna á árangur er mjög mikilvægur þáttur, sérstaklega þegar breyta á 

menningunni. Þá er mikilvægt að lagfæra ekki yfirvíddina samræmi á undan hinum 

yfirvíddunum. Það er nauðsynlegt að vera með skýr markmið, aðlögunarhæfni og 

þátttöku áður en farið er í að bæta yfirvíddina samræmi. 

Undirvíddin megingildi mælir hve skýr gildi skipulagsheilda eru, hve vel þeim er fylgt 

eftir og hvort að starfsmenn þeirra hafi tileinkað sér þau (Denison o.fl., 2006).  

Undirvíddin samkomulag mælir hve vel gengur að sætta ólík sjónarmið og ná 

samkomulagi og sameiginlegri úrlausn erfiðra ágreiningsmála innan skipulagsheilda 

(Denison o.fl., 2006). 

Undirvíddin samhæfing og samþætting mælir hvernig ýmsar deildir og svið innan 

skipulagsheilda gengur að samræma vinnubrögð sín í þeim tilgangi að ná sameiginlegum 

markmiðum (Denison o.fl., 2006). 

Þær skipulagsheildir sem ná árangri hafa sterka menningu sem er vel samræmd og 

samþætt og með mikla samkvæmni. Hegðun á rætur að rekja í megingildi og stjórn-

endur og almennir starfsmenn sem hafa sterk megingildi hafa hæfni og þjálfun til þess 

að ná samkomulagi jafnvel þegar þeir eru algjörlega ósammála. Slíkur stöðugleiki er 

áhrifamikill og stuðlar að jafnvægi og samkvæmni sem stafar af sams konar hugmyndum 

og tryggð við skipulagsheildina (Fey og Denison, 1998; Saffold, 1988; Senge, 1990). 

 

3.4.3 Aðlögunarhæfni 

Yfirvíddin aðlögunarhæfni tekur á innri og ytri þáttum í rekstri skipulagsheilda, innri 

samþættingu og ytri aðlögun. Hún mælir getu skipulagsheilda til þess að aðlaga sig hratt 

að breytingum í umhverfinu en þær skipulagsheildir sem búa yfir aðlögunarhæfni eiga 
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auðvelt með að aðlaga starfsemi sína að breytingum (Denison og Neale, 1996). Innri 

samþætting snýst um hæfni til að bregðast við starfseminni innan skipulagsheilda, til að 

mynda í samstarfi milli deilda og sviða. Ytri aðlögun snýst um hæfni til þess að bregðast 

við ytra umhverfi og þeim ytri breytingum sem hafa áhrif á skipulagsheildirnar. Þær 

verða því að hafa skipulag sem er sveigjanlegt og er hæft til þess að aðlaga starfsemina 

að þörfum viðskiptavina (Denison, 1990; Denison og Mishra, 1995; Fey og Denison, 

2003; Lawler, 1996; Narver og Slater, 1990; Narver o.fl., 1998). 

Yfirvíddin aðlögunarhæfni skoðar mynstur, leitni og markaðinn og hún túlkar kröfur í 

viðskiptaumhverfinu og breytir þeim í aðgerðir. Hún spyr spurninga eins og erum við að 

hlusta á markaðinn og umhverfið og færa okkur það í nyt. Undirvíddir aðlögunarhæfni 

eru framkvæmd breytinga (creating change), áhersla á þarfir viðskiptavina (customer 

focus) og lærdómur skipulagsheildar (organizational learning) (Denison, 1990; Denison 

og Mishra, 1995; Denison og Schlue, 2007; Fey og Denison, 2003; Lawler, 1996; Narver 

og Slater, 1990; Narver o.fl., 1998). 

Rannsókn Guidroz, Luce og Denison (2010) hjá fjölþjóðafyrirtæki með starfsemi í 27 

löndum og fimm heimsálfum sýndi að til þess að breytingar innan skipulagsheilda verði 

árangursríkari en ella þá þarf að samþætta vinnustaðamenninguna við stjórnunarhætti 

þeirra. Það leiðir til þess að starfsmenn skipulagsheilda fá betri sýn á fyrirhugaðar 

breytingar, frumkvæði þeirra verður meira sem og ábyrgðarkennd. Samkvæmt Paton og 

McCalman (2008) er algengast að þörf fyrir breytingar hjá skipulagsheildum sé vegna 

breytinga í ytra umhverfi þeirra. Við stjórnun breytinga verður framkvæmd hennar að 

vera með skipulögðum hætti ef ná á fram tilætluðum árangri. Samkvæmt Kotter (1996) 

er mikilvægt að hafa í huga við fyrirhugaðar breytingar, samruna eða yfirtökur átta 

mikilvæg skref við stjórnun breytinga. Það þarf að upplýsa þörfina og undirstrika 

nauðsyn á breytingum, virkja hóp lykilstarfsmanna og þróa og upplýsa um 

framtíðarsýnina og stefnuna. Þá þarf að taka á jákvæðan hátt á andstöðu og gera 

áætlun, búa til og ná áfangasigrum í breytingaferlinu og hafa úthald og ekki lýsa yfir sigri 

of snemma. Að lokum þarf að festa nýbreytni í menningunni í sessi í skipulagsheildinni. 

Andstaða við breytingar getur komið upp innan skipulagsheilda og því verða stjórnendur 

þeirra að sýna öllum starfsmönnum fram á þörfina fyrir breytingar, fá þá til að taka þátt 

og hvetja þá áfram til að framkvæma breytingarnar. Til að koma í veg fyrir andstöðu 
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starfsmanna við breytingar þarf að breyta hegðun og atferli þeirra. Oft á þessi andstaða 

rætur að rekja til misskilnings vegna lélegs upplýsingaflæðis, hve fólk hefur verið lengi í 

starfi, reynslu af fyrri breytingum og ótta við starfsmissi. Því verða stjórnendur að geta 

sýnt starfsmönnum hver tilgangurinn er með breytingunum og þann ávinning sem af 

þeim hlýst (Cummings og Worley, 2005; Kotter, 1995, 1996). 

Undirvíddin framkvæmd breytinga mælir hvort að skipulagsheildir eigi auðvelt með 

og bregðist skjótt við breyttum aðstæðum í umhverfinu. Einnig hvort þær eigi auðvelt 

með að sjá fyrir breytingar og aðlaga rekstur sinn að breyttum aðstæðum (Denison og 

Neale, 1996). 

Undirvíddin áhersla á viðskiptavini mælir hvort að skipulagsheildir leggi áherslu á 

þarfir viðskiptavina sinna og bregðist við þörfum þeirra (Denison og Neale, 1996). 

Undirvíddin lærdómur skipulagsheildar mælir hvort að skipulagsheildir túlki 

upplýsingar úr umhverfinu og læri af þeim, þrói með sér nýja hæfileika, þekkingu og 

hæfni og nýti sem tækifæri til nýsköpunar (Denison o.fl., 2006; Denison og Neale, 1996).  

Skipulagsheildir sem hafa mikla aðlögunarhæfni læra af mistökum sínum, taka oft á 

tíðum áhættu og þeim gengur betur en þeim skipulagsheildum sem hafa ekki mikla 

aðlögunarhæfni til að auka markaðshlutdeild og sölu vara sinna. Þá er aðlögunarhæfni 

talin hafa bein áhrif á heildarframmistöðu skipulagsheilda (Denison og Mishra, 1995; 

Kotter og Heskett, 1992). 

3.4.4 Markmið 

Yfirvíddin markmið hefur undirliggjandi hlutverki að gegna, en þegar stefna 

skipulagsheildar tekur breytingum hefur það einnig áhrif á vinnustaðamenningu hennar. 

Hún mælir hvort að skipulagsheildir hafi skýr áform og stefnu, markmið og takmörk og 

framtíðarsýn. Starfsmenn verða að vera meðvitaðir um tilgang, markmið og 

framtíðarsýn skipulagsheildarinnar og hún verður að hafa skýra stefnu með markvissri 

aðgerðaráætlun. Til þess að skipulagsheildir nái árangri þurfa grunngildin, hlutverk, 

stefna og framtíðarsýn að vera skýr í hugum allra starfsmanna þannig að þeir stefni 

samstíga í sömu átt sem ein heild. Skýr stefna og markviss áform er líkleg til þess að 

skipulagsheildir skapi sér samkeppnisyfirburði (Denison, 1990; Denison og Mishra, 1995; 

Denison og Neale, 1996; Denison og Schlue, 2007; Fey og Denison, 2003). 
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Yfirvíddin markmið skoðar stefnu, tilgang og áætlunargerð og skilgreinir mikilvæga 

langtímastefnu skipulagsheildarinnar. Hún spyr spurninga eins og vitum við hvert við 

stefnum. Undivíddir markmiðs eru stefna og áform (strategic direction and intent), 

markmið og takmörk (goals and objectives) og framtíðarsýn (vision) (Denison, 1990; 

Denison o.fl., 2006; Denison og Mishra, 1995; Denison og Neale, 1996; Denison og 

Schlue, 2007; Fey og Denison, 2003). 

Rannsókn Denison og Mishra (1995) þar sem 764 skipulagsheildir voru skoðaðar 

sýndi að stefna og áform og samræmi væri besti mælikvarðinn á arðsemi og að ytri 

aðlögun og stefna og áform væru bestu mælikvarðarnir á vöxt sölu. 

Undirvíddin stefna og áform mælir stefnu skipulagsheildarinnar, hvaða áhrif hún 

hefur á starfsemi hennar og hversu skýr hún er. Stefnan þarf að vera skýr í hugum 

starfsmanna svo að allir stefni í sömu átt og árangur náist (Denison o.fl., 2006). 

Undirvíddin markmið og takmörk mælir markmið skipulagsheildarinnar, hvort þau 

séu raunhæf og metnaðarfull og hvort að starfsmenn hafi skilning á því hvað gera þurfi 

svo hægt sé að ná markmiðunum. Einnig þarf að leggja mat á það hvort að 

markmiðunum hafi verið náð (Fey og Denison, 1998; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Þórhallur Guðlaugsson, 2007).  

Undivíddin framtíðarsýn mælir hvort allir starfsmenn skipulagsheildarinnar hafi sömu 

framtíðarsýn og séu reiðubúnir til þess að fylgja henni eftir. Í framtíðarsýninni felast þau 

grunngildi sem eru leiðbeinandi fyrir starfsmenn þeirra (Denison o.fl., 2006). 

Þær skipulagsheildir sem ná árangri hafa skýran tilgang og stefnu sem að 

endurspeglast í markmiðum, áætlunargerðum og framtíðarsýn þeirra. Þegar að 

undirliggjandi stefna skipulagsheilda breytist þá breytist einnig vinnustaðamenningin 

(Fey og Denison, 1998; Mintzberg, 1987). 

Rannsóknir hafa sýnt að allar fjórar yfirvíddirnar tengjast mismikið mælikvörðum á 

árangri skipulagsheilda. Þær hafa sýnt fram á sterka jákvæða fylgni á milli yfirvíddanna 

markmiða og samræmi við arðsemi. Einnig hafa mælst sterk jákvæð tengsl á milli 

yfirvíddanna aðlögunarhæfni og þátttöku við nýsköpun. Þá hafa komið í ljós tengsl á 

milli allra fjögurra yfirvíddanna og ánægju viðskiptavina (Denison o.fl., 2004; Denison og 

Mishra, 1995; Schmidt o.fl., 2009).  
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3.4.5 Ójafnvægi í DOCS mælitækinu 

Í DOCS mælitækinu er ójafnvægi á milli samræmis og aðlögunarhæfnis en þær 

skipulagsheildar sem hafa mikið samræmi og mikinn stöðugleika eiga oft í erfiðleikum 

með að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Einnig er ójafnvægi milli þátttöku og 

markmiða en þær skipulagsheildir sem hafa mikinn sveigjanleika og eiga auðvelt með að 

breyta sér eiga oft í erfiðleikum með innri stöðugleika (Denison o.fl., 2003; Fey og 

Denison, 1998, 2003). 

Þá er ójafnvægi í víddinni markmið eða þeirri stefnu og áformum sem boðuð er að 

ofan frá yfirmönnum til undirmanna (top-down) og þátttöku allra starfsmanna til að 

framkvæma og þróa hana áfram (bottom-up) (Denison o.fl., 2003; Fey og Denison, 1998, 

2003). 
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4 Háaleitisskóli 

Í þessum kafla verður fjallað um stjórnskipan og hlutverk grunnskóla og uppruna 

Háleitisskóla. Þá verður fjallað um Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla og hlutverk, gildi 

og framtíðarsýn þeirra. Að síðustu verður fjallað um Háaleitisskóla eftir sameiningu 

Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla. 

 

4.1 Stjórnskipan og hlutverk grunnskóla 

Hlutverk Menntamálaráðuneytisins er að fara með yfirstjórn málefna er varða kennslu 

og skóla, rannsóknar- og vísindastarfsemi, listir og menningarstarf, útvarp og sjónvarp 

og íþrótta- og æskulýðsstarfsemi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). Ráðuneytið fjallar um málefni allra skólastiga og vinnur 

að mótun og framkvæmd menntastefnu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009). 

Sveitarfélög annast rekstur almennra grunnskóla og þau bera ábyrgð á heildarskipan 

skólahalds og bera kostnað vegna rekstursins. Reykjavíkurborg rekur 39 grunnskóla og í 

þeim stunda um 14.000 börn og unglingar nám. Samkvæmt lögum um grunnskóla frá 1. 

júlí 2008 þá er í skólastarfi haft að leiðarljósi að börnum fari stöðugt fram, að þau öðlist 

uppeldi og menntun fyrir líf og starf og að þeim líði vel (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

Reykjavíkurborg, e.d.b). Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 með áorðnum 

breytingum 91/2011 þá stendur í 7. gr. um skólabrag, að allir aðilar skólasamfélagsins 

skuli leggja sitt af mörkum til þess að stuðla að og viðhalda jákvæðum skólabrag og 

góðum starfsanda. 

 

4.2 Uppruni Háaleitisskóla 

Þann 19. apríl 2011 var samþykkt í Borgarstjórn Reykjavíkur að sameina Álftamýrarskóla 

og Hvassaleitisskóla og átti sameiningin að koma til framkvæmda þann 1. janúar 2012 

(Reykjavíkurborg, 2011a). Stýrihópur um sameiningu grunnskólanna Álftamýrarskóla og 

Hvassaleitisskóla í Reykjavík var settur á stofn með fulltrúum allra hagsmunaaðila og 

mun hann starfa á tímabilinu 15. maí 2011 til 15. júní 2012. Hlutverk og markmið 
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stýrihópsins er að vinna að stofnun nýs skóla og vinna að stefnumörkun fyrir nýjan skóla 

í samræmi við ákvörðun borgastjórnar þann 19. apríl 2011. Helstu verkefni stýrihópsins 

vegna sameiningarinnar er meðal annars að gera verk- og tímaáætlun um 

sameiningarferlið og skipuleggja þátttöku foreldra og starfsfólks í sameiningarferlinu 

(Reykjavíkurborg, e.d.d, 2011a, 2011c). Einnig skal stýrihópurinn greina skólastarfið með 

tilliti til styrkleika og tækifæra á hverjum stað og móta nýjar áherslur í nýjum skóla, 

greina skólabrag og vinnustaðamenningu og vinna með nemendum, foreldrum og 

starfsfólki að uppbyggingu jákvæðrar menningar í nýjum skóla (Reykjavíkurborg, e.d.a).  

Skýrsla stýrihópsins um greiningu tækifæra til samrekstrar eða sameiningar leikskóla, 

grunnskóla og frístundaheimila lagði til að yfirstjórn Hvassaleitisskóla og Álftamýrarskóla 

yrði sameinuð. Rökstuðningur þeirra var meðal annars sá að Álftamýrarskóli og 

Hvassaleitisskóli væru frekar fámennir nágrannaskólar. Einnig að Álftamýrarskóli og 

Réttarholtsskóli væru báðir í næsta nágrenni við Hvassaleitisskóla og að sterk 

unglingamenning væri í skólunum og því væru þeir vel í stakk búnir til þess að taka á 

móti nemendum úr Hvassaleitisskóla (Reykjavíkurborg, 2011b). Sjá mynd 7 um þróun á 

fjölda nemenda í Álftamýrarskóla, Hvassaleitisskóla og Réttarholtsskóla – Nemendaspá, 

október 2010.  

 

Mynd 7. Þróun á fjölda nemenda í Álftamýrarskóla, Hvassaleitisskóla og Réttarholtsskóla – 
Nemendaspá, október 2010 (Reykjavíkurborg, 2011b, bls. 22). 

Samkvæmt úttekt og nemendaspá sem að stýrihópurinn gerði í október 2010 þá 

munu nemendur Álftamýrarskóla verða 321 og nemendur Hvassaleitisskóla 216 haustið 
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2012. Vegna þessa var gerð tillaga um sameiningu skólanna og var hún samþykkt í 

Borgarstjórn Reykjavíkur í apríl 2011 (Reykjavíkurborg, 2011a; Reykjavíkurborg, 2011b). 

 

4.2.1 Álftamýrarskóli 

Þegar Háaleitishverfið byggðist upp á árunum 1963-1964 var þörf fyrir almennan 

grunnskóla en grunnskólinn í hverfinu var fyrst til húsa í Ármúlanum, þar sem 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla er til húsa. Til að mæta fjölgun nemenda var 

Álftamýrarskóli reistur við Álftamýri 79 í Reykjavík. Álftamýrarskóli tók til starfa haustið 

1964 og var fyrsti skólastjórinn Ragnar Júlíusson. Árið 1979 var grunnskóli 

Laugalækjarskóla sameinaður Álftamýrarskóla (Álftamýrarskóli, e.d.a; Fjölbrautaskólinn 

við Ármúla, e.d.; Mbl.is, 1994). 

Í árslok 2011 var Álftamýrarskóli heildstæður grunnskóli með 315 nemendur í 1. til 

10. bekk og voru starfsmenn 55 talsins (Álftamýrarskóli, e.d.a). Skólastjóri 

Álftamýrarskóla var Brynhildur Ólafsdóttir og aðstoðarskólastjóri var Guðni Kjartansson 

(Álftamýrarskóli, 2008). Samkvæmt starfsáætlun skólans fyrir skólaárið 2010-2011 og 

sem forsendur fyrir námi og vellíðan lögðu kennarar og starfsfólk skólans áherslu á að 

styrkja sjálfsmynd nemenda og hafa sem mesta fjölbreytni í námi. Íþróttalíf var mikið í 

skólanum sem að hluta til tengdist íþróttafélaginu Fram en einnig voru list- og 

verkgreinar ríkur þáttur í náminu. Öflugt námsver var starfandi við skólann þar sem 

nemendur fengu þjónustu og kennarar ráðgjöf. Álftamýrarskóli vildi vera skóli í þróun og 

hafði unnið að ýmsum þróunarverkefnum eins og verkefni sem varða breytta 

kennsluhætti og samkennslu, útikennslu og grenndarskóg, byrjendalæsi, nýbúakennslu, 

og breytt námsmat og viðmið um gæði skólastarfs. Þessi verkefni höfðu mikil áhrif á 

starfsemi skólans (Álftamýrarskóli, e.d.a). Þá var unnið í skólanum faglegt og 

metnaðarfullt jafnréttisstarf (Jafnréttisstofa, 2010). 

 

4.2.1.1 Hlutverk, gildi og framtíðarsýn 

Hlutverk Álftamýrarskóla var að gefa nemendum tækifæri til náms og aukins þroska 

undir handleiðslu hæfs starfsfólks. Unnið var að því að efla sjálfstraust nemenda, þroska 

sköpunargleði þeirra og auka forvitni, áræðni og sjálfstæði. Einnig var unnið að því að 
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efla félagslega færni nemenda og byggja upp ábyrgðartilfinningu og umburðarlyndi í 

garð annarra. Skólasamfélagið skal samkvæmt stefnukorti Álftamýrarskóla stuðla að 

ánægju nemenda, árangri þeirra og vellíðan. Að nemendur verði sjálfstæðir, skapandi og 

hafi frumkvæði. Að foreldrar séu virkir og áhugasamir og að nemendur læri að bera 

virðingu fyrir öðrum og umhverfinu. Sérstaða Álftamýrarskóla var sú að skólinn var lítill, 

skólastarfið var fjölbreytt, þar var útikennsla og útihátíðir og jákvæður starfsandi og 

samvinna (Álftamýrarskóli, e.d.b). 

Innra starf skólans byggðist á skýrum og mælanlegum markmiðum sem komu fram í 

námsskrá og kennsluhættir voru fjölbreyttir og unnið var að áræðni og nýbreytni. 

Samvinna og samskipti voru jákvæð og upplýsingaflæði gott. Þá var heilsa höfð i 

fyrirrúmi, það er, heilbrigð sál í hraustum líkama og áhersla lögð á góða næringu, 

hreyfingu og útiveru. Hvað mannauð skólans snertir þá var lögð áhersla á jákvæðan 

starfsanda, vellíðan og samvinnu og vel hæft og menntað starfsfólk sem væri áræðið og 

ánægt í starfi (Álftamýrarskóli, e.d.b). 

Álftamýrarskóli var með þrjú gildi sem að skólastarfið byggðist á og skiptust þau niður 

í sjö þætti hver. Fyrsta gildið var traust og undir það féllu heiðarleiki, hollusta, trúnaður, 

áreiðanleiki, ábyrgð, öryggi og virðing. Annað gildið var áræðni og undir það féllu 

jákvæðni, frumkvæði, sjálfstæði, víðsýni, sjálfstraust, forvitni og tækifæri. Þriðja gildið 

var vellíðan og undir það féllu öryggi, samkennd, að skipta máli, vinátta, gleði, jákvæðni, 

hrós, viðurkenning og víðsýni (Álftamýrarskóli, e.d.b). Sjá mynd 8 um stefnukort 

Álftamýrarskóla. 
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Mynd 8. Stefnukort Álftamýrarskóla (Álftamýrarskóli, e.d.b). 

Framtíðarsýn skólans var að vera í samvinnu við foreldra hvað varðar menntun 

nemenda og veita fjölbreytt tækifæri til menntunar. Hvað varðar fjármál skólans þá var 

stefnt að því að rekstur hans væri innan fjárhagsramma og að nýting fjármuna væri góð 

(Álftamýrarskóli, e.d.b). 

 

4.2.2 Hvassaleitisskóli 

Samþykkt var í fræðsluráði Reykjavíkur sumarið 1965 að hefja skólastarf í 

Hvassaleitisskóla. Kristján Sigtryggsson var fyrsti skólastjórinn en hann var þá yfirkennari 

í Álftamýrarskóla og átti hann að stjórna Hvassaleitisskóla sem útibúi frá Álftamýrarskóla 

það ár. Fyrsti kennsludagur Hvassaleitisskóla var síðan tólfti nóvember 1965 en þar sem 

nokkur bið var eftir skólahúsnæði skólans, sem byggjast átti í áföngum, þá nutu 

nemendur skólans kennslu í Breiðagerðisskóla og Hlíðaskóla. Það var ekki fyrr en haustið 

1966 sem að Hvassaleitisskóli tók til starfa sem sjálfstæð stofnun til húsa við Stóragerði í 

Reykjavík (Hvassaleitisskóli, 2008).  

Í árslok 2011 var Hvassaleitisskóli heildstæður grunnskóli með 180 nemendur í 1. til 

10. bekk og voru starfsmenn 35 talsins. Skólastjóri Hvassaleitisskóla var Þórunn 

Kristinsdóttir og Ester Eyfjörð Ísleifsdóttir var aðstoðarskólastjóri (Hvassaleitisskóli, 

2010b). Forsenda árangursríks skólastarfs er notalegt og hvetjandi námsumhverfi ásamt 
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jákvæðum aga og vellíðan nemenda og starfsmanna (Hvassaleitisskóli, 2011). 

Samkvæmt starfsáætlun skólans fyrir skólaárið 2010-2011 og sem forsendur fyrir námi 

og vellíðan lögðu kennarar og starfsfólk skólans áherslu á einstaklingsmiðað nám, 

samvinnu nemenda, skóla án aðgreiningar, sterka sjálfsmynd nemenda og félagsfærni, 

náin tengsl skóla og grenndarsamfélags og sjálfstæði skólans. Þá var lögð áhersla á 

fjölbreytta menntun og færni nemenda, einstaklinginn, val hans og frelsi. 

Forráðamönnum og nemendum var gert að vera meðvitaðri um nám og ábyrgð og að 

vali og frelsi fylgja ábyrgð og skyldur og hagur allra var hafður að leiðarljósi. Stuðlað var 

að því að kennarar tileinkuðu sér fjölbreytta kennsluhætti og að greinabundinni 

menntun sem að stuðlar að því að nemendur vinni á sínum eigin forsendum og getu. Þá 

lagði Hvassaleitisskóli áherslu á að gera nemendur færa um að leysa ný verkefni af ýmsu 

tagi og leita leiða til lausna ásamt því að takast á við fjölbreytileg verkefni. Einnig var 

stuðlað að því að kalla fram sköpunarkraft nemenda, ýta undir frumkvæði þeirra, 

áræðni og efla hugmyndaflug. Þá lagði Hvassaleitisskóli áherslu á samstarf við foreldra 

með velferð nemenda að leiðarljósi (Hvassaleitisskóli, e.d.). 

 

4.2.2.1 Hlutverk, gildi og framtíðarsýn 

Hlutverk Hvassaleitisskóla var að stuðla að öryggi og vellíðan og styrkja sjálfsmynd 

nemenda þannig að persónulegir eiginleikar þeirra fengju að njóta sín. Einnig leitaðist 

skólinn við að stuðla að ögun nemenda og góðum árangri þeirra í námi. Þá var skýr 

markmiðssetning kennara, áætlanagerð og fagþekking höfð í fyrirrúmi. Skólasamfélagið 

skal samkvæmt stefnukorti Hvassaleitisskóla stuðla að vellíðan nemenda skólans og 

góðum námsárangri. Þá var áhersla lögð á ábyrgð foreldra í skólastarfinu og samstarf við 

grenndarsamfélagið (Hvassaleitisskóli, 2010a). Sérstaða Hvassaleitisskóla var sú að 

skólinn var heildstæður skóli í grónu hverfi. Stefnumótun var skýr og kennsla og nám var 

greinabundið. Skólastofur voru rúmgóðar og vel útbúnar sérgreinastofur. Þá var 

starfsfólk vel menntað og metnaðarfullt (Hvassaleitisskóli, 2011). 

Innra starf skólans byggðist á skýrri stefnu skólans og fjölbreyttum kennsluháttum. Þá 

var greinabundið nám í öllum bekkjum skólans og lögð var áhersla á samstarf heimilis og 

skóla. Hvað mannauð skólans snerti þá var lögð áhersla á vellíðan starfsmanna og 
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sérþekkingu og hæfni kennara. Þá var stefnt að því að Hvassaleitisskóli yrði fyrsta val 

kennaranema og að menntun kennara væri greinabundin (Hvassaleitisskóli, 2010a). 

Hvassaleitisskóli var með þrjú gildi sem að skólastarfið byggðist á og skiptast þau 

niður í sjö þætti hver. Fyrsta gildið var vellíðan og undir það féllu viðhorfskannanir 

nemenda, viðhorfskannanir starfsmanna, sýnilegar umgengnisreglur, viðtalstímar 

nemenda, skólalóðin, heitur matur og gagnkvæmt traust nemenda og kennara. Annað 

gildið var agi og undir það féllu skólareglur, bekkjareglur, raðir úti og inni, skýr viðurlög 

við agabrotum, umbunarkerfi, að allt starfsfólk væri samstíga og kynningar fyrir 

nemendur og foreldra að hausti. Þriðja gildið var árangur og undir það féll greinabundin 

kennsla, greinabundið nám, faggreinastofur, einstaklingsmiðað nám, sveigjanleg 

skólaskil, fjölbreytt námsmat og metnaðarfullt starfsfólk (Hvassaleitisskóli, 2011). Sjá 

mynd 9 um stefnukort Hvassaleitisskóla. 

 

Mynd 9. Stefnukort Hvassaleitisskóla (Hvassaleitisskóli, 2010a). 

Framtíðarsýn skólans var að vera í fararbroddi í greinabundinni kennslu og námi í 

öllum bekkjum skólans. Að efla sjálfsmynd, metnað og samkennd nemenda og leggja 

áherslu á samábyrgð heimilis og skóla við menntun nemenda og að starfsumhverfið 

væri fjölbreytt og hvetjandi (Hvassaleitisskóli, 2011). Hvað varðar fjármál skólans var 

stefnt að því að skólinn stæðist fjárhagsáætlanir (Hvassaleitisskóli, 2010a). 
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4.3 Sameining skólanna í einn skóla, Háaleitisskóla 

Þann 1. janúar 2012 sameinuðust Álftamýrarskóli og Hvassaleitisskóli í einn grunnskóla 

með tvær starfsstöðvar og fékk skólinn nafnið Háaleitisskóli (Reykjavíkurborg, 2011c). 

Skólastjóri Háaleitisskóla er Brynhildur Ólafsdóttir (Reykjavíkurborg, e.d.c). Á 

starfsmannafundi í byrjun janúar 2012 var ákveðið að starfsstöðin við Álftamýri yrði 

nefnd Háaleitisskóli-Álftamýri og starfsstöðin við Stóragerði fengi nafnið Háaleitisskóli-

Hvassaleiti (Hrönn Jónsdóttir munnleg heimild, 19. janúar 2012). Starfsmannafjöldi 

Háaleitisskóla þann 1. janúar 2012 voru samtals 82 starfsmenn, 51 starfsmaður á 

starfsstöðinni við Álftamýri og 31 starfsmaður á starfsstöðinni við Stóragerði. 

Háaleitisskóli, sameinaður grunnskóli Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla, dregur nafn 

sitt af hverfinu sem báðir skólarnir eru í (Reykjavíkurborg, e.d.c). Ekki hefur verið útbúið 

stefnukort fyrir Háaleitisskóla með hlutverki, gildum og framtíðarsýn skólans en mun 

það verða unnið fyrir skólabyrjun haustið 2012 (Brynhildur Ólafsdóttir munnleg heimild, 

17. janúar 2012; Reykjavíkurborg, e.d.e). 

Við sameiningu skólanna var skólastjóri Álftamýrarskóla ráðinn í stöðu skólastjóra 

Háaleitisskóla. Einnig er aðstoðarskólastjóri starfsstöðvarinnar við Stóragerði til síðustu 

fimm ára fyrrum starfsmaður Álftamýrarskóla. Ekki voru starfsmenn færðir á milli 

starfsstöðvanna við sameininguna (Brynhildur Ólafsdóttir munnleg heimild, 17. janúar 

2012). 

Álftamýrarskóli og Hvassaleitisskóli eru ekki ósvipaðir að uppruna en gildi þeirra eru 

nokkuð ólík. Því er kjörið tækifæri að rannsaka vinnustaðamenningu sameinaðs skóla í 

miðju breytinga- og sameiningarferli ekki síst í ljósi þess að grunnskólum er skylt að 

leggja sitt af mörkum til þess að stuðla að og viðhalda jákvæðum skólabrag og 

starfsanda.  
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5 Rannsókn á vinnustaðamenningu Háaleitisskóla 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferð sem notuð var við rannsóknina. Gerð verður 

grein fyrir aðferðafræði, framkvæmd rannsóknar, þátttakendum hennar og mælitæki. 

Markmiðið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á vinnustaðamenningu Háaleitisskóla 

og mæla hvort munur væri á henni á milli starfsstöðva skólans við Álftamýri og 

Stóragerði. Einnig var kannað viðhorf starfsmanna til frammistöðu Háaleitisskóla og 

samanburður gerður á milli starfsstöðva skólans. Því eru settar fram tvær 

rannsóknarspurningar sem að skiptast í tvo liði hvor. 

Fyrri rannsóknarspurningin: Er munur á vinnustaðamenningu starfsstöðva 

Háaleitisskóla, skiptist í tvær spurningar;  

Hvað einkennir vinnustaðamenningu starfsstöðvar við Álftamýri? 

Hvað einkennir vinnustaðamenningu starfsstöðvar við Stóragerði? 

Seinni rannsóknarspurningin: Er munur á viðhorfi starfsmanna starfsstöðva 

Háaleitisskóla til frammistöðu skólans, skiptist í tvær spurningar; 

Hvert er viðhorf starfsmanna starfsstöðvar við Álftamýri til frammistöðu 

skólans? 

Hvert er viðhorf starfsmanna starfsstöðvar við Stóragerði til frammistöðu 

skólans?  

 

5.1 Aðferðafræði 

Könnuð var og greind hegðun og viðhorf starfsmanna Háaleitisskóla með tilliti til 

árangursþátta og samanburður gerður á milli starfsstöðva skólans. Lagður var 

spurningalisti Denison, DOCS fyrir alla starfsmenn skólans þar sem þeir voru beðnir um 

að svara spurningakönnun. Gögnum var safnað saman í einn gagnagrunn þar sem 

viðmið voru reiknuð fyrir hverja vídd og síðan var samanburður gerður. Ekki var hægt að 

rekja svör til einstakra þátttakenda og í úrvinnslu könnunarinnar voru þátttakendur á 
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engan hátt tengdir við svörin og var farið eftir ákvæðum laga um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

 

5.1.1 Framkvæmd  

Sótt var um leyfi hjá stjórnendum Háaleitisskóla til þess að leggja spurningalista fyrir allt 

starfsfólk skólans og samþykktu stjónendur skólans beiðnina á skólaráðsfundi í 

desember 2011. Þann 15. janúar 2012 áframsendi skólastjóri Háaleitisskóla tölvupóst frá 

rannsakanda til allra starfsmanna Háaleitisskóla þar sem þeir voru beðnir um að taka 

þátt í rannsókn á vinnustaðamenningu Háaleitisskóla. (Sjá viðauka 1 um Kynningu á 

rannsókn á vinnustaðamenningu Háaleitisskóla).  

Í tölvupóstinum kom jafnframt fram að rannsakandi myndi byrja á því að leggja 

rannsóknina fyrir í starfsstöðinni við Álftamýri þann 17. janúar og þann 18. janúar í 

starfsstöðinni við Stóragerði. Rannsakandi lagði spurningalistann fyrir á pappír á báðum 

starfsstöðvum dagana 17. janúar – 24. janúar 2012. Rannsakandi var staddur inni á 

kennarastofum starfsstöðvanna og lagði spurningakönnun fyrir starfsmenn í kaffi- og 

matarhléum þeirra og svöruðu flestallir könnunninni strax eða skiluðu útfylltu eintaki í 

kassa merktum könnuninni í lok dags. Ítrekunarpóstur var sendur dagana 19. og 23. 

janúar til starfsfólks Háaleitisskóla til þess að hvetja það til að svara könnuninni.  

 

5.1.2 Þátttakendur 

Rannsóknin náði til allra starfsmanna Háaleitisskóla, 82 talsins. Ekki náðist í 17 

starfsmenn sem ýmist voru veikir, í orlofi eða í starfsleyfi. Átta þátttakendur svöruðu 

ekki könnuninni og eitt svarblað var ekki haft með í gagnagrunni rannsóknarinnar þar 

sem einungis var svarað tveimur fullyrðingum. Rannsakandi lagði því 

spurningakönnunina á pappír fyrir 56 starfsmenn skólans sem jafnframt var úrtak 

rannsóknarinnar.  

Þátttakendum var ekki skylt að svara öllum spurningalistanum í heild sinni og því 

frjálst að sleppa einstökum fullyrðingum og spurningum. Því er fjöldi svara mismunandi í 

ólíkum tölfræðigreiningum þó sama úrtakið sé notað.  
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Í töflu 2 sem skiptist eftir starfsstöðvum má sjá yfirlit yfir hlutfall af fjölda þátttakenda 

skipt eftir kyni, aldri, starfsaldri, starfssviðum og eðli starfs. 

Tafla 2. Yfirlit yfir þátttakendur rannsóknar skipt eftir starfsstöðvum 

 

Starfsstöð

við Állftamýri

Starfsstöð

við Stóragerði

Samtals

Háaleitisskóli

Fjöldi þátttakenda og svarhlutfall

Fjöldi starfsmanna 51 31 82

Fjöldi þátttakenda 32 24 56

Svarhlutfall             62,7%             77,4%             68,3%

Fjöldi þátttakenda skipt eftir kyni

Karlar   7   5 12

Konur 25 16 41

Samtals 32 21 53

Fjöldi þátttakenda skipt eftir aldri

30 ára eða yngri   1   3   4

31 til  40 ára   8   3 11

41 til  50 ára   6   2   8

51 til  60 ára 12   6 18

61 árs eða eldri   5   2   7

Samtals 32 16 48

Fjöldi þátttakenda skipt eftir starfsaldri

Styttra en 2 ár   2   1   3

2 ti l  5 ár 11   4 15

6 til  10 ár   9   4 13

Lengur en 10 ár 10   9 19

Samtals 32 18 50

Fjöldi þátttakenda skipt eftir starfssviðum

1. - 3. bekkjardeild   4   2   6

4. - 7. bekkjardeild   6   2   8

8. - 10. bekkjardeild   8   1   9

Almennt starfssvið   7   6 13

Samtals 25 11 36

Fjöldi þátttakenda skipt eftir eðli starfs

Almennur starfsmaður   6   2   8

Kennari 19 15 34

Stjórnandi   2   3   5

Stuðningsfulltrúi   4   0   4

Samtals 31 20 51
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5.1.3 Mælitæki 

Í þessari rannsókn er stuðst við spurningalista Denison, DOCS, við að mæla 

vinnustaðamenningu, eins og fram hefur komið. Ástæður fyrir því að DOCS varð fyrir 

valinu voru þær að hann er hannaður til að mæla undirliggjandi skoðanir, gildi, hegðun 

og viðhorf þátttakenda. Þá hefur hann verið prófaður með tilliti til áreiðanleika og 

réttmætis (Denison og Neale, 1996). Einnig mælir DOCS þá þætti vinnustaðamenningar 

sem hafa bein áhrif á árangur skipulagsheilda (Denison og Neale, 1996) og hann tekur á 

mörgum hegðunarþáttum og mati á árangri sem mörg önnur mælitæki vinnustaða-

menningar gera ekki (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

Íslensk útgáfa af Denison spurningalistanum var notuð í þessari rannsókn en hann var 

þýddur af Auði Hermannsdóttur, Þórhalli Erni Guðlaugssyni og Þóru H. Christiansen 

(Auður Hermannsdóttir munnleg heimild, 15. nóvember 2011). Þessi útgáfa af 

spurningalistanum hefur verið notuð í rannsóknum meistaranema sem og í rannsókn á 

vinnustaðamenningu Háskóla Íslands. Sem dæmi má nefna rannsókn Lenu Heimisdóttur 

(2008), Brynhildar S. Björnsdóttur (2009) og Þórunnar Ansnes Bjarnadóttur (2010). 

Þau hugtök sem ekki þóttu samræmast starfsumhverfi Háaleitisskóla var breytt og 

þau aðlöguð að starfsemi skólans til að auka réttmæti rannsóknarinnar. Til að mynda var 

hugtökunum „fyrirtæki“ ávallt skipt út fyrir „skólann“ og „viðskiptavinir“ ávallt skipt út 

fyrir „nemendur“. Þetta breytta orðaval hentaði betur í rannsókn á Háaleitisskóla heldur 

en upprunalega útgáfan af Denison spurningalistanum en ávallt var leitast við að 

fullyrðingarnar og spurningarnar mældu það sem þeim upprunalega var ætlað að mæla. 

Spurningalistinn skiptist í þrjá hluta og inniheldur alls 73 atriði. 

Fyrsti hluti spurningalistans inniheldur 60 fullyrðingar sem að mæla styrkleika 

fjögurra yfirvídda; þátttöku, samræmi, aðlögunarhæfni og markmiða (Fey og Denison, 

2003). Hver þessara yfirvídda hefur þrjár undirvíddir, alls 12 talsins sem að innihalda 

fimm fullyrðingar hver. Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinganna á 

5 stiga Likert kvarða þar sem 1 stendur fyrir mjög ósammála, 2 fyrir ósammála, 3 fyrir 

hvorki ósammála né sammála, 4 fyrir sammála og 5 stendur fyrir mjög sammála. Í þeim 

fullyrðingum þar sem veikleiki viðkomandi víddar var mældur var tölugildum snúið við 

svo að samræmi yrði í mælingum þannig að styrkleiki allra víddanna mældist og yrði því 

samanburðarhæfur. Þessar fullyrðingar eru númer 15, 24, 29, 34, 39, 43, 50 og 58.  
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Annar hluti spurningalistans mældi árangursvíddir en rannsóknir Denison hafa 

aðallega beinst að skipulagsheildum sem eru reknar í hagnaðarskyni. Hann inniheldur 

spurningar með atriðum sem að tengjast árangri, eða vöxt sölu, arðsemi eigin fjár, gæði 

vara og þjónustu, hagnaði, starfsánægju, ánægju viðskiptavina og heildarframmistöðu 

skipulagsheildarinnar (Denison o.fl., 2004; Denison og Mishra, 1995). Þessum 

framangreindum spurningum var skipt út fyrir aðrar spurningar sem tengjast árangri í 

DOCS þar sem þær eiga betur við starfsemi Háaleitisskóla og starfsumhverfi hans. Í 

samráði við leiðbeinanda að þessari ritgerð setti rannsakandi fram sjö spurningar í 

öðrum hluta spurningalistans. Þar voru þátttakendur í rannsókninni beðnir um að taka 

afstöðu til spurninganna á 5 punkta Likert kvarða, þar sem 1 stendur fyrir mjög lítil, 2 

fyrir lítil, 3 fyrir hvorki lítil né mikil, 4 fyrir mikil og 5 stendur fyrir mjög mikil. Þessar 

spurningar eru:  

1. Eru gæði kennslu í þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla? 

2. Þegar á heildina er litið er ánægja nemenda með kennslu skólans lítil eða mikil 
miðað við aðra grunnskóla? 

3. Þegar á heildina er litið er ánægja nemenda með þjónustu skólans lítil eða mikil 
miðað við aðra grunnskóla? 

4. Eru gæði stjórnunar í þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla? 

5. Eru gæði stoðþjónustu í þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla? 

6. Er ánægja nemenda skólans lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla? 

7. Þegar á heildina er litið er ánægja starfsfólks skólans lítil eða mikil miðað við 
aðra grunnskóla? 

Þriðji og síðasti hlutinn inniheldur sex bakgrunnsspurningar þar sem þátttakendur 

voru beðnir um að svara spurningum um kyn, aldur, starfsaldur, starfssvið, eðli starfs og 

staðsetningu starfsstöðvar. (Sjá mælitæki rannsóknarinnar í viðauka 2).  

 

5.1.4 Greining gagna 

Í heildarmati fá allar fullyrðingar og spurningar sama vægi. Í túlkun á niðurstöðum er 

áhersla lögð á að sýna meðaltöl og einkunnir yfirvídda, undirvídda, fullyrðinga og 

spurninga úr DOCS. Einnig er notast við alþjóðlegt viðmið frá Gallup (2005) en þar er 

niðurstaða mælinga á kvarðanum 1-5 umbreytt í 100 stiga kvarða. Meðaltölum og 
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meðaleinkunnum er skipt niður í þrjá styrkleikaflokka; aðgerðabil, starfshæft bil og 

styrkleikabil en þau gefa til kynna hvar skipulagsheildin er stödd.  

 Aðgerðabil: meðaltal 1,00-3,69, einkunn 20-73 þýðir að úrbóta sé þörf í 
skipulagsheildinni. 

 Starfshæft bil: meðaltal 3,70-4,19, einkunn 74-83 þýðir starsfhæft ástand í 
skipulagsheildinni. 

 Styrkleikabil: meðaltal 4,20-5,00, einkunn 84-100 þýðir að skipulagsheildin 
stendur sig vel. 

Miðað er við að þegar yfirvídd, undirvídd, fullyrðing eða spurning fær lægra meðaltal 

en 3,70 á fimm punkta Líkert kvarða sem að jafngildir einkunninni 74 þá þykir ástæða til 

að skoða þær niðurstöður betur og að þörf sé á úrbótum (Grönfeldt og Strother, 2006).  
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6 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningum svarað og birtar verða niðurstöður 

rannsóknar á vinnustaðamenningu Háaleitisskóla og starfsstöðva hans og viðhorfum 

starfsmanna skólans til frammistöðu og þar með árangurs hans.  

Greint verður frá heildarniðurstöðum sem tengjast vinnustaðamenningu 

Háaleitisskóla og síðan birtar niðurstöður starfsstöðva við Álftamýri og Stóragerði og 

samanburður gerður á milli þeirra. Þá verður greint frá heildarniðurstöðum sem snúa að 

viðhorfi starfsmanna Háaleitisskóla til frammistöðu og að lokum birtar niðurstöður 

starfsstöðva við Álftamýri og Stóragerði og samanburður gerður á milli þeirra. 

 

6.1 Vinnustaðamenning Háaleitisskóla 

Í fyrsta hluta spurningalistans voru starfsmenn Háaleitisskóla beðnir um að taka afstöðu 

til fullyrðinga sem mæla vinnustaðamenningu. (Sjá fullyrðingar 1-60 í viðauka 2).  

Í töflu 3 má sjá meðaltöl og einkunnir allra yfirvídda og undirvídda úr DOCS fyrir 

Háaleitisskóla.  

Tafla 3. Háaleitisskóli, meðaltöl og einkunnir allra vídda DOCS 

 

 

Yfirvíddir og undirvíddir Meðaltal Staðalfrávik Svarfjöldi Einkunn Styrkleiki

ÞÁTTTAKA 3,75 0,590 56 75 Starfshæft bil

Frelsi ti l  athafna 3,74 0,650 56 75 Starfshæft bil

Samvinna 3,80 0,710 56 76 Starfshæft bil

Uppbygging á hæfni 3,71 0,660 56 74 Starfshæft bil

SAMRÆMI 3,74 0,640 56 75 Starfshæft bil

Megingildi 3,65 0,690 56 73 Aðgerðabil

Samkomulag 3,96 0,780 56 79 Starfshæft bil

Samhæfing og samþætting 3,60 0,680 56 72 Aðgerðabil

AÐLÖGUNARHÆFNI 3,62 0,470 56 72 Aðgerðabil

Framkvæmd breytinga 3,38 0,550 55 68 Aðgerðabil

Áhersla á nemendur 3,66 0,570 56 73 Aðgerðabil

Lærdómur Háaleitisskóla 3,81 0,600 56 76 Starfshæft bil

MARKMIÐ 3,52 0,770 56 70 Aðgerðabil

Stefna og áform 3,63 0,940 54 73 Aðgerðabil

Markmið og takmörk 3,53 0,730 55 71 Aðgerðabil

Framtíðarsýn 3,31 0,910 53 66 Aðgerðabil

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 
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Eins og sést í töflunni nær engin vídd inn á styrkleikabil. Tvær yfirvíddir og fimm 

undirvíddir eru á starfshæfu bili. Tvær yfirvíddir og sjö undirvíddir eru á aðgerðabili.  

Á mynd 10 má sjá í myndrænni framsetningu hvernig vinnustaðamenning 

Háaleitisskóla kom út úr rannsókninni.  

 

Mynd 10. Radarkort af vinnustaðamenningu Háaleitisskóla 

Myndin sýnir niðurstöður einkunna úr töflu 3 og er kvarði einkunna sýndur á bilinu 

55-80. Háaleitisskóli leggur áherslu á innri þætti og kemur hann vel út úr rannsókninni í 

undirvíddinni Samkomulagi með hæstu einkunn, eða 79. Þá stendur hann sig vel í 

undivíddunum Frelsi til athafna með einkunnina 75 og Samvinnu með einkunnina 76. 

Háaleitisskóli er ekki að leggja mikla áherslu á ytri þætti en hann kemur ekki vel út úr 

rannsókninni í undirvíddinni Framtíðarsýn með lægstu einkunn, eða 66 og Framkvæmd 

breytinga með einkunnina 68. Þó kemur hann vel út úr rannsókninni í undirvíddinni 

Lærdómur Háaleitisskóla með einkunnina 76.  

Niðurstöður miðað við 95% marktektarmörk sýndu að munur var á yfirvíddunum 

Þátttöku og Aðlögunarhæfni (t(55) = 2,01; p<0,05) annars vegar og Markmiði (t(55) = 

2,81; p<0,05) hins vegar. Einnig reyndist munur vera á milli Samræmis og Markmiðs 
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(t(55) = 2,73; p<0,05). Hvorki reyndist munur vera á milli Aðlögunarhæfnis og Samræmis 

annars vegar og Markmiðs hins vegar né á milli Þátttöku og Samræmis (p>0,05). 

Yfirvíddin Þátttaka fékk einkunnina 75 sem var sú hæsta af yfirvíddunum fjórum. Ekki 

reyndist vera munur á neinum undirvíddum hennar sem eru Frelsi til athafna, Samvinna 

og Uppbygging á hæfni (p>0,05). Fullyrðingar í undirvíddinni Samvinna fengu 

einkunnina 76 sem var sú hæsta í víddinni, en Uppbygging á hæfni fékk einkunnina 74 

sem var sú lægsta í víddinni. 

Yfirvíddin Samræmi fékk einkunnina 75 sem var sú næsthæsta af yfirvíddunum 

fjórum. Munur reyndist vera á undirvíddunum Samkomulagi og Megingildum (t(55) =  

-4,19; p<0,05) annars vegar og Samhæfingu og samþættingu (t(55) = 4,93; p<0,05) hins 

vegar. Ekki reyndist vera munur á undirvíddunum Megingildum og Samhæfingu og 

samþættingu (p>0,05). Fullyrðingar í undirvíddinni Samkomulag fengu einkunnina 79 

sem var sú hæsta í víddinni en Samhæfing og samþætting fékk einkunnina 72 sem var sú 

lægsta í víddinni.  

Yfirvíddin Aðlögunarhæfni fékk einkunnina 72 sem var sú næstlægsta af 

yfirvíddunum fjórum. Munur reyndist vera á undirvíddunum Framkvæmd breytinga og 

Áherslu á nemendur (t(54) = -3,01; p<0,05) annars vegar og Lærdómi Háaleitisskóla 

(t(54) = -5,80; p<0,05) hins vegar. Ekki reyndist vera munur á undirvíddunum Áherslu á 

nemendur og Lærdómi Háaleitisskóla (p>0,05). Fullyrðingar í undirvíddinni Lærdómur 

Háaleitisskóla fengu einkunnina 76 sem var sú hæsta í víddinni, en fullyrðing númer 44 

„Lærdómur gegnir mikilvægu hlutverki í daglegu starfi skólans“, fékk hæstu einkunn 

allra fullyrðinga, eða 88 og meðaltalið 4,39. Undirvíddin Framkvæmd breytinga fékk 

einkunnina 68 sem var sú lægsta í víddinni.  

Yfirvíddin Markmið fékk einkunnina 70 sem var sú lægsta af yfirvíddunum fjórum. 

Munur reyndist vera á undirvíddunum Framtíðarsýn og Stefnu og áformum (t(50) = 

2,92; p<0,05) annars vegar og Markmiði og takmörkum (t(51) = -2,53; p<0,05) hins 

vegar. Ekki reyndist vera munur á undirvíddunum Stefnu og áformum og Markmiði og 

takmörkum (p>0,05). Undirvíddin Stefna og áform fékk einkunnina 73 sem var sú hæsta 

í víddinni en undirvíddin Framtíðarsýn fékk einkunnina 66 sem var sú lægsta í víddinni. 

Fullyrðing númer 55 „Við höfum skýran skilning á því hvernig skólinn mun verða í 
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framtíðinni“ sem fellur undir víddina Markmið og takmörk fékk lægstu einkunn allra 

fullyrðinga, eða 55 og meðaltalið 2,77. 

Í töflu 4 má sjá meðaltöl og staðalfrávik allra fullyrðinga DOCS fyrir Háaleitisskóla. 

Tafla 4. Háaleitisskóli, meðaltöl og staðalfrávik allra fullyrðinga DOCS 

 

 

 

 

 

Númer Meðal- Staðal- Svar- Númer Meðal- Staðal- Svar-
spurninga tal frávik fjöldi spurninga tal frávik fjöldi

Frelsi til athafna Megingildi
1 3,80 0,920 56 16 3,76 0,850 54
2 3,51 1,050 55 17 3,74 0,900 53
3 3,64 1,050 56 18 3,77 0,930 53
4 4,04 0,890 56 19 3,19 1,160 53
5 3,71 0,910 56 20 3,83 0,880 52

Samvinna Samkomulag
6 3,80 0,940 56 21 4,02 1,020 54
7 3,87 0,870 54 22 4,26 0,970 54
8 3,85 0,980 54 23 3,98 0,900 54
9 3,82 0,880 55 24* 3,82 1,030 56
10 3,67 0,700 54 25 3,77 1,060 56

Uppbygging á hæfni Samhæfing og samþætting
11 3,98 0,940 56 26 3,61 0,850 56
12 3,98 0,770 56 27 3,42 0,880 55
13 3,20 1,040 55 28 3,46 0,740 56
14 3,91 0,930 55 29* 3,96 1,130 56
15* 3,46 1,030 56 30 3,51 0,860 55

Framkvæmd breytinga Stefna og áform
31 3,25 0,950 55 46 3,80 1,260 54
32 3,31 0,790 51 47 3,25 0,860 48
33 3,55 0,830 55 48 4,06 1,000 54
34* 3,43 0,920 54 49 3,57 1,300 54
35 3,38 0,800 55 50* 3,44 1,400 54

Áhersla á nemendur Markmið og takmörk
36 3,30 0,770 54 51 3,43 1,140 53
37 2,98 0,840 54 52 3,80 0,860 54
38 4,00 0,790 56 53 3,98 0,740 54
39* 3,67 1,290 55 54 3,57 0,720 53
40 4,33 0,780 54 55 2,77 1,230 52

Lærdómur Háaleitisskóla Framtíðarsýn
41 4,00 0,790 56 56 3,06 1,230 52
42 3,49 1,050 55 57 3,62 1,010 52
43* 3,38 0,990 55 58* 3,10 1,090 50
44 4,39 0,800 56 59 3,22 1,100 51
45 3,75 0,880 52 60 3,60 0,900 50

* Viðsnúin gögn.

ÞÁTTTAKA SAMRÆMI

AÐLÖGUNARHÆFNI MARKMIÐ

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 
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6.2 Vinnustaðamenning starfsstöðvar við Álftamýri 

Í töflu 5 má sjá meðaltöl og einkunnir allra yfirvídda og undirvídda úr DOCS fyrir 

starfsstöðina við Álftamýri. 

Tafla 5. Starfsstöð við Álftamýri, meðaltöl og einkunnir allra vídda DOCS 

 

 

Eins og sést í töflunni nær engin vídd inn á styrkleikabil. Tvær yfirvíddir og sjö 

undirvíddir eru á starfshæfu bili. Tvær yfirvíddir og fimm undirvíddir eru á aðgerðabili. 

Á mynd 11 má sjá í myndrænni framsetningu hvernig vinnustaðamenning 

starfsstöðvar Háaleitisskóla við Álftamýri kom út úr rannsókninni.  

 

Yfirvíddir og undirvíddir Meðaltal Staðalfrávik Svarfjöldi Einkunn Styrkleiki

ÞÁTTTAKA 3,85 0,580 32 77 Starfshæft bil

Frelsi ti l  athafna 3,84 0,680 32 77 Starfshæft bil

Samvinna 4,01 0,650 32 80 Starfshæft bil

Uppbygging á hæfni 3,71 0,660 32 74 Starfshæft bil

SAMRÆMI 3,77 0,690 32 75 Starfshæft bil

Megingildi 3,74 0,660 32 75 Starfshæft bil

Samkomulag 3,94 0,900 32 79 Starfshæft bil

Samhæfing og samþætting 3,64 0,700 32 73 Aðgerðabil

AÐLÖGUNARHÆFNI 3,60 0,540 32 72 Aðgerðabil

Framkvæmd breytinga 3,39 0,610 31 68 Aðgerðabil

Áhersla á nemendur 3,58 0,610 32 72 Aðgerðabil

Lærdómur starfsstöðvar 3,79 0,680 32 76 Starfshæft bil

MARKMIÐ 3,67 0,770 32 73 Aðgerðabil

Stefna og áform 3,76 0,840 30 75 Starfshæft bil

Markmið og takmörk 3,60 0,780 31 72 Aðgerðabil

Framtíðarsýn 3,59 0,860 32 72 Aðgerðabil

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 



 

54 

 

Mynd 11. Radarkort af vinnustaðamenningu starfsstöðvar við Álftamýri 

Myndin sýnir niðurstöður einkunna úr töflu 5 og er kvarði einkunna sýndur á bilinu 

55-80. Starfsstöðin við Álftamýri leggur áherslu á sveigjanleika og innri þætti en hún 

kemur vel út úr rannsókninni í undirvíddinni Samvinnu með hæstu einkunn, eða 80. Þá 

kemur hún vel út í undivíddunum Frelsi til athafna með einkunnina 77 og Samkomulagi 

með einkunnina 79. Starfsstöðin er ekki að leggja mikla áherslu á ytri þætti og hún 

kemur ekki vel út úr rannsókninni í undirvíddinni Framkvæmd breytinga með lægstu 

einkunn, eða 68. Hún kemur þó vel út í undirvíddinni Lærdómi starfsstöðvar með 

einkunnina 76.  

Niðurstöður miðað við 95% marktektarmörk sýndu að munur var á yfirvíddunum 

Aðlögunarhæfni og Þátttöku (t(31) = 3,11; p<0,05) annars vegar og Samræmi (t(31) = 

2,09; p<0,05) hins vegar. Hvorki reyndist munur á milli Markmiða og Þátttöku, 

Samræmis og Aðlögunarhæfni né á milli Þátttöku og Samræmis (p>0,05). 

Yfirvíddin Þátttaka fékk einkunnina 77 sem var sú hæsta af yfirvíddunum fjórum. 

Munur reyndist vera á undirvíddunum Samvinnu og Uppbyggingu á hæfni (t(31) = 2,78; 

p<0,05). Ekki reyndist vera munur á undirvíddunum Frelsi til athafna og Samvinnu 

annars vegar og Uppbyggingu á hæfni hins vegar (p>0,05). Fullyrðingar í undirvíddinni 
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Samvinna fengu einkunnina 80 sem var sú hæsta af öllum víddunum, en Uppbygging á 

hæfni fékk einkunnina 74 sem var sú lægsta í víddinni. 

Yfirvíddin Samræmi fékk einkunnina 75 sem var sú næsthæsta af yfirvíddunum 

fjórum. Munur reyndist vera á undirvíddunum Samkomulagi og Samhæfingu og 

samþættingu (t(31) = 3,02; p<0,05). Ekki reyndist vera munur á undirvíddunum 

Megingildum og Samkomulagi annars vegar og Samhæfingu og samþættingu hins vegar 

(p>0,05). Fullyrðingar í undirvíddinni Samkomulag fengu einkunnina 79 sem var sú 

hæsta í víddinni en Samhæfing og samþætting fékk einkunnina 73 sem var sú lægsta í 

víddinni.  

Yfirvíddin Aðlögunarhæfni fékk einkunnina 72 sem var sú lægsta af yfirvíddunum 

fjórum. Munur reyndist vera á undirvíddunum Framkvæmd breytinga og Lærdómi 

starfsstöðvar (t(30) = -3,73; p<0,05). Einnig reyndist vera munur á Áherslu á nemendur 

og Lærdómi skipulagsheilda (t(31) = -2,07; p<0,05). Ekki reyndist vera munur á 

undirvíddunum Framkvæmd breytinga og Áherslu á nemendur (p>0,05). Fullyrðingar í 

undirvíddinni Lærdómur starfsstöðvar fengu einkunnina 76, en fullyrðing númer 44 

„Lærdómur gegnir mikilvægu hlutverki í daglegu starfi skólans“ fékk hæstu einkunn allra 

fullyrðinga, eða 86 og meðaltalið 4,28. Fullyrðingar í undirvíddinni Framkvæmd 

breytinga fengu einkunnina 68 sem var sú lægsta í víddinni. Fullyrðing númer 37 

„Tillögur frá nemendum hafa bein áhrif á ákvarðanir innan skólans“ sem fellur undir 

víddina Áhersla á nemendur fékk lægstu einkunn allra fullyrðinga, eða 56 og meðaltalið 

2,80. 

Yfirvíddin Markmið fékk einkunnina 73 sem var sú næstlægsta af yfirvíddunum 

fjórum. Munur reyndist vera á undirvíddunum Stefnu og áformum og Framtíðarsýn 

(t(29) = 2,29; p<0,05). Ekki reyndist vera munur á undirvíddunum Markmiði og 

takmörkum og Stefnu og áformum annars vegar og Framtíðarsýn hins vegar (p>0,05). 

Undirvíddin Stefna og áform fékk einkunnina 75 sem var sú hæsta í víddinni en 

Framtíðarsýn fékk einkunnina 72 sem var sú lægsta í víddinni.  

Í töflu 6 má sjá meðaltöl og staðalfrávik allra fullyrðinga DOCS fyrir starfsstöð 

Háaleitisskóla við Álftamýri.  
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Tafla 6. Starfsstöð við Álftamýri, meðaltöl og staðalfrávik allra fullyrðinga DOCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Númer Meðal- Staðal- Svar- Númer Meðal- Staðal- Svar-
spurninga tal frávik fjöldi spurninga tal frávik fjöldi

Frelsi til athafna Megingildi
1 3,75 0,950 32 16 3,91 0,856 32
2 3,72 0,991 32 17 3,87 0,885 31
3 3,66 1,208 32 18 3,97 0,795 31
4 4,09 0,818 32 19 3,17 1,147 30
5 3,97 0,897 32 20 3,87 0,937 30

Samvinna Samkomulag
6 3,91 0,928 32 21 4,03 1,080 31
7 4,03 0,822 32 22 4,26 1,032 31
8 4,09 0,963 32 23 3,90 1,044 31
9 4,19 0,780 32 24* 3,75 1,136 32
10 3,81 0,644 32 25 3,81 1,030 32

Uppbygging á hæfni Samhæfing og samþætting
11 3,91 1,027 32 26 3,66 0,745 32
12 4,00 0,762 32 27 3,39 0,989 31
13 3,22 1,157 32 28 3,53 0,718 32
14 3,87 0,957 31 29* 3,97 1,231 32
15* 3,56 1,076 32 30 3,63 0,942 32

Framkvæmd breytinga Stefna og áform
31 3,29 1,071 31 46 4,07 1,048 30
32 3,28 0,882 29 47 3,31 0,788 26
33 3,61 0,715 31 48 4,10 0,845 30
34* 3,42 0,958 31 49 3,83 1,117 30
35 3,39 0,919 31 50* 3,43 1,331 30

Áhersla á nemendur Markmið og takmörk
36 3,20 0,887 30 51 3,43 1,165 30
37 2,80 0,887 30 52 3,90 0,908 31
38 3,84 0,847 32 53 3,97 0,795 31
39* 3,75 1,270 32 54 3,61 0,803 31
40 4,23 0,845 31 55 3,00 1,050 30

Lærdómur starfsstöðvar Framtíðarsýn
41 4,16 0,808 32 56 3,26 1,064 31
42 3,53 1,270 32 57 3,97 0,836 31
43* 3,31 0,998 32 58* 3,40 1,133 30
44 4,28 0,851 32 59 3,44 1,045 32
45 3,63 0,928 30 60 3,75 0,880 32

* Viðsnúin gögn.

ÞÁTTTAKA SAMRÆMI

AÐLÖGUNARHÆFNI MARKMIÐ

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 
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6.3 Vinnustaðamenning starfsstöðvar við Stóragerði 

Í töflu 7 má sjá meðaltöl og einkunnir allra yfirvídda og undirvídda úr DOCS fyrir 

starfsstöðina við Stóragerði. 

Tafla 7. Starfsstöð við Stóragerði, meðaltöl og einkunnir allra vídda DOCS 

 

 

Eins og sést í töflunni nær engin vídd inn á styrkleikabil. Ein yfirvídd og fjórar 

undirvíddir eru á starfshæfu bili. Þrjár yfirvíddir og átta undirvíddir eru á aðgerðabili. 

Á mynd 12 má sjá í myndrænni framsetningu hvernig vinnustaðamenning 

starfsstöðvar Háaleitisskóla við Stóragerði kom út úr rannsókninni. 

Yfirvíddir og undirvíddir Meðaltal Staðalfrávik Svarfjöldi Einkunn Styrkleiki

ÞÁTTTAKA 3,62 0,600 24 72 Aðgerðabil

Frelsi ti l  athafna 3,61 0,610 24 72 Aðgerðabil

Samvinna 3,52 0,710 24 70 Aðgerðabil

Uppbygging á hæfni 3,71 0,690 24 74 Starfshæft bil

SAMRÆMI 3,69 0,590 24 74 Starfshæft bil

Megingildi 3,52 0,720 24 70 Aðgerðabil

Samkomulag 3,99 0,610 24 80 Starfshæft bil

Samhæfing og samþætting 3,54 0,660 24 71 Aðgerðabil

AÐLÖGUNARHÆFNI 3,66 0,370 24 73 Aðgerðabil

Framkvæmd breytinga 3,36 0,470 24 67 Aðgerðabil

Áhersla á nemendur 3,77 0,490 24 75 Starfshæft bil

Lærdómur starfsstöðvar 3,84 0,490 24 77 Starfshæft bil

MARKMIÐ 3,32 0,730 24 66 Aðgerðabil

Stefna og áform 3,48 1,050 24 70 Aðgerðabil

Markmið og takmörk 3,44 0,680 24 69 Aðgerðabil

Framtíðarsýn 2,89 0,840 21 58 Aðgerðabil

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 
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Mynd 12. Radarkort af vinnustaðamenningu starfsstöðvar við Stóragerði 

Myndin sýnir niðurstöður einkunna úr töflu 7 og er kvarði einkunna sýndur á bilinu 

55-80. Starfsstöðin við Stóragerði leggur áherslu á stöðugleika og innri þætti en hún 

kemur vel út úr rannsókninni í undirvíddinni Samkomulagi með hæstu einkunn, eða 80. 

Þá kemur hún einnig vel út í undivíddinni Uppbyggingu á hæfni með einkunnina 74. 

Starfsstöðin leggur ekki mikla áherslu á ytri þætti eða sveigjanleika en hún fær lága 

einkunn í undirvíddinni Framtíðarsýn með lægstu einkunn, eða 58. Einnig fær hún lága 

einkunn í undirvíddinni Framkvæmd breytinga með einkunnina 67. Þó kemur hún vel út 

í undirvíddinni Lærdómur starfsstöðvar með einkunnina 77.  

Niðurstöður miðað við 95% marktektarmörk sýndu að munur var á yfirvíddunum 

Markmiði og Þátttöku (t(23) = 2,13; p<0,05) annars vegar, Samræmi (t(23) = 3,51; 

p<0,05) og Aðlögunarhæfni (t(23) = 2,73; p<0,05) hins vegar. Hvorki reyndist vera munur 

á milli Þátttöku og Samræmis annars vegar og Aðlögunarhæfnis hins vegar né á milli 

Samræmis og Aðlögunarhæfnis (p>0,05).  

Yfirvíddin Þátttaka fékk einkunnina 72 sem var sú næstlægsta af yfirvíddunum 

fjórum. Ekki reyndist vera munur á neinum undirvíddum hennar, sem eru Frelsi til 

athafna, Samvinna og Uppbygging á hæfni (p>0,05). Fullyrðingar í undirvíddinni 
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Uppbygging á hæfni fengu einkunnina 74 sem var sú hæsta í víddinni, en Samvinna fékk 

einkunnina 70 sem var sú lægsta í víddinni. 

Yfirvíddin Samræmi fékk einkunnina 74 sem var sú hæsta af yfirvíddunum fjórum. 

Munur reyndist vera á Samkomulagi og Megingildum (t(23) = -4,32; p<0,05) annars 

vegar og Samhæfingu og samþættingu (t(23) = 4,07; p<0,05) hins vegar. Ekki reyndist 

vera munur á undirvíddunum Megingildum og Samhæfingu og samþættingu (p>0,05). 

Fullyrðingar í undirvíddinni Samkomulag fengu einkunnina 80 sem var sú hæsta í 

víddinni en Samhæfing og samþætting fékk einkunnina 71 sem var það lægsta í víddinni.  

Yfirvíddin Aðlögunarhæfni fékk einkunnina 73 sem var sú næsthæsta af yfirvíddunum 

fjórum. Munur reyndist vera á undirvíddunum Framkvæmd breytinga og Áherslu á 

nemendur (t(23) = -3,47; p<0,05) annars vegar og Lærdómi starfsstöðvar (t(23) = -4,61; 

p<0,05) hins vegar. Ekki reyndist vera munur á undirvíddunum Áherslu á nemendur og 

Lærdómi starfsstöðvar (p>0,05). Fullyrðingar í undirvíddinni Lærdómur starfsstöðvar 

fengu einkunnina 77 sem var sú hæsta í víddinni, en fullyrðing númer 44 „Lærdómur 

gegnir mikilvægu hlutverki í daglegu starfi skólans“ fékk hæstu einkunn allra fullyrðinga, 

eða 91 og meðaltalið 4,54. Meðaltal fullyrðinga í undirvíddinni Framkvæmd breytinga 

fékk einkunnina 67 sem var sú lægsta í víddinni.  

Yfirvíddin Markmið fékk einkunnina 66 sem var sú lægsta af yfirvíddunum fjórum. 

Munur reyndist vera á undirvíddunum Markmiði og takmörkum og Framtíðarsýn (t(20) 

= 2,91; p<0,05). Ekki reyndist vera munur á undirvíddunum Stefnu og áformum og 

Markmiði og takmörkum annars vegar og Framtíðarsýn hins vegar (p>0,05). Undirvíddin 

Stefna og áform fékk einkunnina 70 sem var sú hæsta í víddinni en Framtíðarsýn fékk 

einkunnina 58 sem var það lægsta í víddinni. Fullyrðing númer 55 „Við höfum skýran 

skilning á því hvernig skólinn mun verða í framtíðinni“ sem fellur undir víddina Markmið 

og takmörk fékk lægstu einkunn allra fullyrðinga, eða 49 og meðaltalið 2,45. 

Í töflu 8 má sjá meðaltöl og staðalfrávik allra fullyrðinga DOCS fyrir starfsstöð 

Háaleitisskóla við Stóragerði. 
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Tafla 8. Starfsstöð við Stóragerði, meðaltöl og staðalfrávik allra fullyrðinga DOCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Númer Meðal- Staðal- Svar- Númer Meðal- Staðal- Svar-
spurninga tal frávik fjöldi spurninga tal frávik fjöldi

Frelsi til athafna Megingildi
1 3,88 0,900 24 16 3,55 0,800 22
2 3,22 1,085 23 17 3,55 0,912 22
3 3,63 0,824 24 18 3,50 1,058 22
4 3,96 0,999 24 19 3,22 1,204 23
5 3,38 0,824 24 20 3,77 0,813 22

Samvinna Samkomulag
6 3,67 0,963 24 21 4,00 0,953 23
7 3,64 0,902 22 22 4,26 0,915 23
8 3,50 0,913 22 23 4,09 0,668 23
9 3,30 0,765 23 24* 3,92 0,881 24
10 3,45 0,739 22 25 3,71 1,122 24

Uppbygging á hæfni Samhæfing og samþætting
11 4,08 0,830 24 26 3,54 0,977 24
12 3,96 0,806 24 27 3,46 0,721 24
13 3,17 0,887 23 28 3,38 0,770 24
14 3,96 0,908 24 29* 3,96 0,999 24
15* 3,33 0,963 24 30 3,35 0,714 23

Framkvæmd breytinga Stefna og áform
31 3,21 0,779 24 46 3,46 1,444 24
32 3,36 0,658 22 47 3,18 0,958 22
33 3,46 0,977 24 48 4,00 1,180 24
34* 3,43 0,896 23 49 3,25 1,452 24
35 3,38 0,647 24 50* 3,46 1,503 24

Áhersla á nemendur Markmið og takmörk
36 3,42 0,584 24 51 3,43 1,121 23
37 3,21 0,721 24 52 3,65 0,775 23
38 4,21 0,658 24 53 4,00 0,674 23
39* 3,57 1,343 23 54 3,50 0,598 22
40 4,48 0,665 23 55 2,45 1,405 22

Lærdómur starfsstöðvar Framtíðarsýn
41 3,79 0,721 24 56 2,76 1,411 21
42 3,43 0,662 23 57 3,10 1,044 21
43* 3,48 0,994 23 58* 2,65 0,875 20
44 4,54 0,721 24 59 2,84 1,119 19
45 3,91 0,811 22 60 3,33 0,907 18

* Viðsnúin gögn.

ÞÁTTTAKA SAMRÆMI

AÐLÖGUNARHÆFNI MARKMIÐ

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 
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6.4 Samanburður á vinnustaðamenningum starfsstöðva Háaleitisskóla 

Í töflu 9 má sjá samanburð á meðaltölum og einkunnum allra yfirvídda og undirvídda úr 

DOCS fyrir starfsstöðvar Háaleitisskóla við Álftamýri og Stóragerði. Til viðbótar við 

samanburðinn á meðaltölunum og einkunnunum og til frekari upplýsinga er 

hlutfallslegur munur einnig sýndur í prósentum. 

Tafla 9. Starfsstöðvar Háaleitisskóla, samanburður á meðaltölum og einkunnum allra vídda DOCS 

 

 

Eins og sést í töflunni nær engin vídd inn á styrkleikabil. Tvær yfirvíddir hjá 

starfsstöðinni við Álftamýri eru á starfshæfu bili en einungis ein hjá starfsstöðinni við 

Stóragerði. Undirvíddir á starfshæfu bili hjá starfsstöðinni við Álftamýri eru sjö talsins en 

þær eru einungis fjórar hjá starfsstöðinni við Stóragerði. Hjá starfsstöðinni við Álftamýri 

eru tvær yfirvíddir á aðgerðabili en þrjár hjá starfstöðinni við Stóragerði. Undirvíddir á 

aðgerðabili hjá starfsstöðinni við Álftamýri eru fimm talsins en átta talsins hjá 

starfsstöðinni við Stóragerði.  

Á mynd 13 má sjá í myndrænni framsetningu hvernig samanburður á 

vinnustaðamenningu starfsstöðva Háaleitisskóla við Álftamýri og Stóragerði kom út úr 

rannsókninni. 

 

Yfirvíddir 

og undirvíddir
Meðaltal Einkunn Meðaltal Einkunn Hlutfallslegur

munur

ÞÁTTTAKA 3,85 77 3,62 72  23,0%

Frelsi ti l  athafna 3,84 77 3,61 72  23,0%

Samvinna 4,01 80 3,52 70  49,0%

Uppbygging á hæfni 3,71 74 3,71 74   0,0%

SAMRÆMI 3,77 75 3,69 74   8,0%

Megingildi 3,74 75 3,52 70  22,0%

Samkomulag 3,94 79 3,99 80    5,0%

Samhæfing og samþætting 3,64 73 3,54 71  10,0%

AÐLÖGUNARHÆFNI 3,60 72 3,66 73    6,0%

Framkvæmd breytinga 3,39 68 3,36 67    3,0%

Áhersla á nemendur 3,58 72 3,77 75  19,0%

Lærdómur starfsstöðva 3,79 76 3,84 77    5,0%

MARKMIÐ 3,67 73 3,32 66  35,0%

Stefna og áform 3,76 75 3,48 70  28,0%

Markmið og takmörk 3,60 72 3,44 69  16,0%

Framtíðarsýn 3,59 72 2,89 58  70,0%

Starfsstöð við Álftamýri Starfsstöð við Stóragerði

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 
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Mynd 13. Radarkort af samanburði á vinnustaðamenningum starfsstöðva Háaleitisskóla 

Myndin sýnir niðurstöður einkunna úr töflu 9 og er kvarði einkunna sýndur á bilinu 

55-80. Báðar starfsstöðvarnar koma vel út úr rannsókninni í undirvíddinni Samkomulagi, 

starfsstöðin við Álftamýri er með einkunnina 79 og starfsstöðin við Stóragerði er með 

með einkunnina 80. Starfsstöðin við Álftamýri kemur vel út í undirvíddinni Samvinnu 

með einkunnina 80 en starfsstöðin við Stóragerði er með einkunninna 70. Í 

undirvíddinni Framtíðarsýn kemur starfsstöðin við Stóragerði illa út úr rannsókninni með 

einkunnina 58 og meðaltalið 2,89 en starfsstöðin við Álftamýri er með einkunnina 72.  

Báðar starfsstöðvarnar koma vel út í yfirvíddinni Samræmi. Starfsstöðin við Álftamýri 

kemur einnig vel út í yfirvíddinni Þátttöku en í þeirri vídd þyrfti starfsstöðin við 

Stóragerði að bæta sig. Starfsstöðin við Stóragerði kemur betur út en starfsstöðin við 

Álftamýri í yfirvíddinni Aðlögunarhæfni en báðar starfsstöðvarnar þyrftu að bæta sig í 

þeirri yfirvídd. Í yfirvíddinni Markmiði kemur starfsstöðin við Stóragerði verst út með 

einkunnina 66 en starfsstöðin við Álftamýri er með einkunnina 73. Báðar 

starfsstöðvarnar þyrftu einnig að bæta sig í þeirri yfirvídd. Niðurstöður mælinga miðað 
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við 95% marktektarmörk sýndu að ekki var munur á milli starfsstöðva Háaleitisskóla við 

Álftamýri og Stóragerði á neinum yfirvíddum, eða Þátttöku, Samræmi, Aðlögunarhæfni 

og Markmiði (p>0,05).  

Einungis mældist munur á milli starfsstöðvanna á einni undirvídd Þátttöku, eða 

Samvinnu (t(47) = 2,63; p<0,05). Það mældist munur á milli starfsstöðvanna í fullyrðingu 

númer 8 „Stuðst er við teymisvinnu innan skólans fremur en valdboð þegar koma á 

hlutum í verk“ (t(47) = 2,30; p<0,05) og einnig í fullyrðingu númer 9 „Þegar unnið er að 

verkefnum innan skólans er yfirleitt stuðst við teymisvinnu“ (t(48) = 4,19; p<0,05). Ekki 

mældist munur á milli starfsstöðvanna í undirvíddunum Frelsi til athafna og 

Uppbyggingu á hæfni (p>0,05). Þótt að ekki hafi mælst munur í undirvíddinni Frelsi til 

athafna þá mældist munur á milli starfsstöðvanna í fullyrðingu númer 5 „Stöðugt er 

unnið að þróun skólans og það gert þannig að flest starfsfólk taki að einhverju marki 

þátt í þeirri vinnu“, eða (t(52) = 2,57; p<0,05). 

Ekki mældist munur á milli starfsstöðvanna í neinni undirvídd Samræmis, eða 

Megingildum, Samkomulagi og Samhæfingu og samþættingu (p>0,05). Ekki heldur 

mældist munur á milli starfsstöðvanna á undirvíddum Aðlögunarhæfnis, eða 

Framkvæmd breytinga, Áherslu á nemendur og Lærdómi starfsstöðva (p>0,05). 

Þá mældist munur á milli starfsstöðvanna í einni undirvídd Markmiðs, eða 

Framtíðarsýn (t(44) = 2,93; p<0,05). Það mældist munur á milli starfsstöðvanna í 

fullyrðingu númer 57 „Stjórnendur skólans hafa sýn á hlutina til lengri tíma“ (t(37) = 

3,20; p<0,05) og einnig í fullyrðingu númer 58 „Skammtímahugsun ógnar oft á tímum 

framtíðarsýn skólans“ (t(47) = 2,63; p<0,05). Ekki mældist munur á undirvíddunum 

Stefnu og áformum og Markmiði og takmörkum (p>0,05). Athyglisvert er að af 60 

fullyrðingum mældist einungis munur á fimm fullyrðingum.  

Munur reyndist vera á milli starfsstöðvanna við Álftamýri og Stóragerði og var hann á 

milli starfsaldurs og undirvíddarinnar Uppbyggingu á hæfni (F(2,18) = 5,00; p<0,05). Á 

milli kyns og aldurs reyndist vera munur á yfirvíddinni Samræmi (F(1,9) = 5,12; p<0,05) 

annars vegar og undirvíddunum Uppbyggingu á hæfni (F(1,9) = 11,31; p<0,05) og 

Megingildum (F(1,9) = 7,84; p<0,05) hins vegar. Á milli kyns og starfsaldurs reyndist vera 

munur á undirvíddinni Samvinnu (F(1,9) = 5,30; p<0,05). Á milli aldurs og eðli starfs 

reyndist vera munur á undirvíddinni Uppbyggingu á hæfni (F(1,9) = 6,01; p<0,05). 
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Skoðað var hvort munur reyndist vera á öllum víddum og aldri starfsmanna annars 

vegar og á starfsaldri hins vegar. Aldursbili var skipt í hópana 50 ára og yngri og 51 árs 

og eldri og starfsaldri var skipt í hópana 5 ár eða styttra og 6 ár eða lengur. Munur 

reyndist vera á öllum víddunum og á starfsaldri (F(3, 46) = 3,02; p<0,05) og lá munurinn 

þar sem starfsmenn Háaleitisskóla höfðu starfað sex ár eða lengur við skólann. Ekki 

reyndist vera munur á öllum víddunum og á aldursbili (p>0,05). 

Í töflu 10 má sjá samanburð á meðaltölum allra fullyrðinga DOCS fyrir starfsstöðvar 

Háaleitisskóla við Álftamýri og Stóragerði. 

Tafla 10. Starfsstöðvar Háaleitisskóla, samanburður á meðaltölum og staðalfrávikum  
allra fullyrðinga DOCS 

 

 

Í töflunni eru meðaltöl sýnd með tveimur aukastöfum. Á tveimur stöðum, í 

fullyrðingum númer 22 og 51, er hlutfallslegur munur 0,1% og 0,5% og skýrist það af því 

að hann er reiknaður af meðaltölunum með fleiri aukastöfum en þeim tveimur sem eru 

sýnd í töflunni. 

Starfsstöð

við Álftamýri

Starfsstöð

við Stóragerði

Starfsstöð

við Álftamýri

Starfsstöð

við Stóragerði

Númer

spurninga
Meðaltal Meðaltal

Hlutfallslegur

munur

Númer

spurninga
Meðaltal Meðaltal

Hlutfallslegur

munur

Frelsi til athafna Megingildi
1 3,75 3,88 12,5% 16 3,91 3,55  36,5%
2 3,72 3,22  50,3% 17 3,87 3,55  32,5%
3 3,66 3,63   3,5% 18 3,97 3,50  47,0%
4 4,09 3,96  13,2% 19 3,17 3,22   4,7%
5 3,97 3,38  59,5% 20 3,87 3,77    9,7%

Samvinna Samkomulag
6 3,91 3,67  24,3% 21 4,03 4,00    3,0%
7 4,03 3,64  39,4% 22 4,26 4,26   0,1%
8 4,09 3,50  59,0% 23 3,90 4,09 18,7%
9 4,19 3,30  88,6% 24* 3,75 3,92 16,7%
10 3,81 3,45  35,5% 25 3,81 3,71 10,2%

Uppbygging á hæfni Samhæfing og samþætting
11 3,91 4,08 17,7% 26 3,66 3,54 11,8%
12 4,00 3,96    4,2% 27 3,39 3,46  6,8%
13 3,22 3,17    4,5% 28 3,53 3,38 15,5%
14 3,87 3,96   8,7% 29* 3,97 3,96   1,2%
15* 3,56 3,33  22,9% 30 3,63 3,35 28,2%

Framkvæmd breytinga Stefna og áform
31 3,29 3,21    8,2% 46 4,07 3,46  61,2%
32 3,28 3,36   8,4% 47 3,31 3,18  12,8%
33 3,61 3,46  15,2% 48 4,10 4,00  10,0%
34* 3,42 3,43  1,5% 49 3,83 3,25  58,0%
35 3,39 3,38   1,5% 50* 3,43 3,46  2,8%

Áhersla á nemendur Markmið og takmörk
36 3,20 3,42 21,7% 51 3,43 3,43  0,5%
37 2,80 3,21 40,8% 52 3,90 3,65  24,8%
38 3,84 4,21 36,8% 53 3,97 4,00  3,0%
39* 3,75 3,57  18,5% 54 3,61 3,50  11,0%
40 4,23 4,48 24,8% 55 3,00 2,45  54,5%

Lærdómur starfsstöðva Framtíðarsýn
41 4,16 3,79  36,8% 56 3,26 2,76  49,8%
42 3,53 3,43    9,5% 57 3,97 3,10  87,5%
43* 3,31 3,48 16,8% 58* 3,40 2,65  75,0%
44 4,28 4,54 26,2% 59 3,44 2,84  59,8%
45 3,63 3,91 27,9% 60 3,75 3,33  41,7%

* Viðsnúin gögn.

                      ÞÁTTTAKA                       SAMRÆMI

                       AÐLÖGUNARHÆFNI                       MARKMIÐ

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 
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Til hagræðis má sjá í einni yfirlitsmynd radarkort af vinnustaðamenningu 

Háaleitisskóla og starfsstöðva hans við Álftamýri og Stóragerði og samanburð á 

vinnustaðamenningum starfsstöðvanna. 

 

      Háaleitisskóli              Starfsstöð við Álftamýri 

 

 

           Starfsstöð við Stóragerði     Samanburður starfsstöðvanna 

 

                

Mynd 14. Radarkort af vinnustaðamenningu Háaleitisskóla, starfsstöðvum hans og samanburði þeirra 
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6.5 Viðhorf starfsmanna Háaleitisskóla til árangursþátta 

Í öðrum hluta spurningalistans voru starfsmenn beðnir um að taka afstöðu til hvernig 

þeir meta frammistöðu Háaleitisskóla. (Sjá spurningar 61-67 í viðauka 2). 

Í töflu 11 má sjá niðurstöður árangursþátta fyrir Háaleitisskóla. 

Tafla 11. Háaleitisskóli, viðhorf til frammistöðu 

 

 

Eins og sést í töflunni er ein spurning hjá Háaleitisskóla með einkunn á styrkleikabili, 

fjórar á starfshæfu bili og tvær á aðgerðabili. Hæstu einkunn á styrkleikabili fékk 

spurningin „Eru gæði kennslu í þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla“ 

með einkunnina 85. Næsthæstu einkunn á starfshæfu bili fékk spurningin „Þegar á 

heildina er litið er ánægja nemenda með kennslu skólans lítil eða mikil miðað við aðra 

grunnskóla“ með einkunnina 82. Árangursþættirnir Ánægja nemenda með kennslu og 

þjónustu og Ánægja nemenda og starfsfólks voru allar á starfshæfu bili. Lægstu einkunn 

á aðgerðabili fékk spurningin „Eru gæði stoðþjónustu í þínum skóla lítil eða mikil miðað 

við aðra grunnskóla“ með einkunnina 63. 

Í töflu 12 má sjá niðurstöður fylgniprófs árangursþátta fyrir Háaleitisskóla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árangursþættir Meðaltal Staðalfrávik Svarfjöldi Einkunn Styrkleiki

Gæði kennslu 4,25 0,769 56 85 Styrkleikabil

Ánægja nemenda með kennslu 4,09 0,695 56 82 Starfshæft bil

Ánægja nemenda með þjónustu 3,75 0,673 55 75 Starfshæft bil

Gæði stjórnunar 3,60 0,884 53 72 Aðgerðabil

Gæði stoðþjónustu 3,16 1,041 56 63 Aðgerðabil

Ánægja nemenda 3,79 0,706 56 76 Starfshæft bil

Ánægja starfsfólks  3,75 0,769 56 75 Starfshæft bil

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 
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Tafla 12. Háaleitisskóli, fylgni milli árangursþátta og allra vídda DOCS 

 

Fylgni á bilinu ±0,10-0,29 er veik, fylgni á bilinu ±0,30-0,49 er miðlungs og fylgni á 

bilinu ±0,50-1,00 er sterk (Field, 2005). Eins og sést í töflunni mældist jákvæð fylgni við 

sex árangursþætti. Árangursþættirnir Ánægja nemenda með kennslu og þjónustu 

skólans, Gæði stjórnunar og stoðþjónustu og Ánægja nemenda og starfsfólks mældust 

með fylgni við yfirvíddirnar Þátttöku og Markmið. Árangursþættirnir Gæði stjórnunar og 

Ánægja starfsfólks mældust með fylgni við allar víddir og Ánægja nemenda mældist við 

allar víddir nema eina. Áhersla á nemendur og Gæði stjórnunar mældust með fylgni við 

allar víddir nema tvær, Framkvæmd breytinga og Áherslu á nemendur. 

Árangursþátturinn Ánægja nemenda með kennslu mældist einungis með fylgni við tvær 

undirvíddir, Uppbyggingu á hæfni og Samkomulag en engin vídd mældist við 

árangursþáttinn Gæði kennslu. Sterk fylgni mældist á milli árangursþáttarins Gæða 

stjórnunar og allra vídda. 

Sterkustu fylgnina fékk árangursþátturinn Gæði stjórnunar við yfirvíddina Markmið, 

eða 0,70 og við 99% marktektarmörk. Einnig mældist hann með sterkustu fylgnina við 

undirvíddina Markmið og takmörk, eða 0,71 og við 99% marktektarmörk. Veikustu 

fylgnina fékk árangursþátturinn Ánægja nemenda með þjónustu við yfirvíddina 

Samræmi, eða 0,27 og við 95% marktektarmörk. Árangursþátturinn Ánægja nemenda 

með kennslu mældist með veikustu fylgnina við undirvíddina Samkomulag, eða 0,26 og 

við 95% marktektarmörk. 

 

Ánægja Ánægja 

Árangursþættir Gæði nemenda nemenda Gæði Gæði Ánægja Ánægja 
Yfirvíddir og undirvíddir kennslu með kennslu  með þjónustu stjórnunar stoðþjónustu nemenda starfsfólks

ÞÁTTTAKA x x 0,39** 0,68** 0,48** 0,46** 0,58**

Frelsi ti l  athafna x x 0,40** 0,61** 0,36** 0,37** 0,47**

Samvinna x x x 0,58** 0,57** 0,38** 0,47**

Uppbygging á hæfni x 0,27* 0,39** 0,60** 0,33* 0,45** 0,60**

SAMRÆMI x x 0,27* 0,66** 0,37** 0,46** 0,62**

Megingildi x x x 0,58** 0,33* 0,35** 0,51**

Samkomulag x 0,26* x 0,58** 0,29* 0,45** 0,59**

Samhæfing og samþætting x x 0,29* 0,63** 0,38** 0,44** 0,58**

AÐLÖGUNARHÆFNI x x 0,30* 0,61** 0,34* 0,41** 0,58**

Framkvæmd breytinga x x x 0,45** x 0,27* 0,44**

Áhersla á nemendur x x x 0,40** x x 0,44**

Lærdómur Háaleitisskóla x x 0,40** 0,62** 0,34* 0,47** 0,56**

MARKMIÐ x x 0,37** 0,70** 0,42** 0,40** 0,49**

Stefna og áform x x 0,38** 0,56** 0,27* 0,36** 0,40**

Markmið og takmörk x x 0,32* 0,71** 0,42** 0,39** 0,58**

Framtíðarsýn x x 0,28* 0,60** 0,43** 0,34* 0,37**

x Engin fylgni , *p <0,05 og **p <0,01.
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6.6 Viðhorf starfsmanna starfsstöðvar við Álftamýri til árangursþátta 

Í töflu 13 má sjá niðurstöður árangursþátta fyrir starfsstöð Háaleitisskóla við Álftamýri. 

Tafla 13. Starfsstöð við Álftamýri, viðhorf til frammistöðu 

 

 

Eins og sést í töflunni nær engin spurning inn á styrkleikabil. Hjá starfsstöðinni við 

Álftamýri eru allar spurningar nema tvær á starfshæfu bili. Hæstu einkunn á starfshæfu 

bili fékk spurningin „Eru gæði kennslu í þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra 

grunnskóla“ með einkunnina 79. Næsthæstu einkunn á starfshæfu bili fékk spurningin 

„Þegar á heildina er litið er ánægja nemenda með kennslu skólans lítil eða mikil miðað 

við aðra grunnskóla“ með einkunnina 78. Lægstu einkunn á aðgerðabili fékk spurningin 

„Eru gæði stoðþjónustu í þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla“ með 

einkunnina 71. 

Í töflu 14 má sjá niðurstöður fylgniprófs árangursþátta fyrir starfsstöð Háaleitisskóla 

við Álftamýri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árangursþættir Meðaltal Staðalfrávik Svarfjöldi Einkunn Styrkleiki

Gæði kennslu 3,94 0,801 32 79 Starfshæft bil

Ánægja nemenda með kennslu 3,88 0,751 32 78 Starfshæft bil

Ánægja nemenda með þjónustu 3,72 0,634 32 74 Starfshæft bil

Gæði stjórnunar 3,65 0,877 31 73 Aðgerðabil

Gæði stoðþjónustu 3,53 0,950 32 71 Aðgerðabil

Ánægja nemenda 3,75 0,718 32 75 Starfshæft bil

Ánægja starfsfólks  3,78 0,706 32 76 Starfshæft bil

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 
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Tafla 14. Starfsstöð við Álftamýri, fylgni milli árangursþátta og allra vídda DOCS 

 

Eins og sést í töflunni mældist jákvæð fylgni við sex árangursþætti. Árangursþættirnir 

Ánægja nemenda með kennslu og þjónustu skólans, Gæði stjórnunar og stoðþjónustu og 

Ánægja nemenda og starfsfólks mældust með fylgni við yfirvíddirnar Þátttöku og 

Markmið. Árangursþættirnir Gæði stjórnunar og stoðþjónustu og Ánægja nemenda og 

starfsfólks mældust með fylgni við yfirvíddirnar Samræmi og Aðlögunarhæfni. Allar 

breytur mældust með fylgni vídda við árangursþáttinn Gæði stjórnunar og allar nema 

ein við Ánægju starfsfólks, en engin við árangursþáttinn Gæði kennslu. Sterk fylgni 

mældist á milli árangursþáttarins Gæða stjórnunar og allra vídda nema undirvíddarinnar 

Áherslu á nemendur. 

Sterkustu fylgnina fékk árangursþátturinn Gæði stjórnunar við yfirvíddina Markmið, 

eða 0,76 og við 99% marktektarmörk. Einnig mældist hann með sterkustu fylgnina við 

undirvíddina Markmið og takmörk, eða 0,77 og við 99% marktektarmörk. Veikustu 

fylgnina fengu árangursþættirnir Ánægja nemenda með kennslu við yfirvíddina Markmið 

og Ánægja nemenda við yfirvíddina Samræmi, eða 0,39 og við 95% marktektarmörk. Þá 

mældist árangursþátturinn Ánægja nemenda með kennslu með veikustu fylgnina við 

undirvíddirnar Samvinnu, Uppbyggingu á hæfni og Samkomulag, eða 0,36 og við 95% 

marktektarmörk. 

 

Ánægja Ánægja 

Árangursþættir Gæði nemenda nemenda Gæði Gæði Ánægja Ánægja 

Yfirvíddir og undirvíddir kennslu með kennslu  með þjónustu stjórnunar stoðþjónustu nemenda starfsfólks

ÞÁTTTAKA x 0,40* 0,44* 0,68** 0,47** 0,49** 0,59**

Frelsi ti l  athafna x x 0,49** 0,64** 0,37* 0,39* 0,45*

Samvinna x 0,36* x 0,54** 0,46** 0,44* 0,47**

Uppbygging á hæfni x 0,36* 0,39* 0,61** 0,42* 0,47** 0,64**

SAMRÆMI x x x 0,66** 0,51** 0,39* 0,57**

Megingildi x x x 0,50** x x 0,38*

Samkomulag x 0,36* x 0,66** 0,52** 0,46** 0,63**

Samhæfing og samþætting x x x 0,64** 0,52** 0,36* 0,52**

AÐLÖGUNARHÆFNI x x x 0,68** 0,53** 0,39* 0,60**

Framkvæmd breytinga x x x 0,51** x x 0,56**

Áhersla á nemendur x x x 0,47** 0,46** x 0,44*

Lærdómur starfsstöðvar x x 0,39* 0,68** 0,49** 0,43* 0,54**

MARKMIÐ x 0,39* 0,46** 0,76** 0,56** 0,45** 0,51**

Stefna og áform x 0,37* 0,41* 0,61** 0,41* x x

Markmið og takmörk x x 0,38* 0,77** 0,58** 0,44* 0,57**

Framtíðarsýn x 0,41* 0,46** 0,75** 0,52** 0,49** 0,54**

x Engin fylgni , *p <0,05 og **p <0,01.



 

70 

6.7 Viðhorf starfsmanna starfsstöðvar við Stóragerði til árangursþátta 

Í töflu 15 má sjá niðurstöður árangursþátta fyrir starfsstöð Háaleitisskóla við Stóragerði. 

Tafla 15. Starfsstöð við Stóragerði, viðhorf til frammistöðu 

 

 

Eins og sést í töflunni eru tvær spurningar hjá starfsstöðinni við Stóragerði með 

einkunnir á styrkleikabili. Hæstu einkunn fékk spurningin „Eru gæði kennslu í þínum 

skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla“ með einkunn á styrkleikabili, eða 93. 

Næsthæstu einkunn á styrkleikabili fékk spurningin „Þegar á heildina er litið er ánægja 

nemenda með kennslu skólans lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla“ með 

einkunnina 88. Lægstu einkunn á aðgerðabili fékk spurningin „Eru gæði stoðþjónustu í 

þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla“ með einkunnina 53. 

Í töflu 16 má sjá niðurstöður fylgniprófs árangursþátta fyrir starfsstöð Háaleitisskóla 

við Stóragerði. 

Tafla 16. Starfsstöð við Stóragerði, fylgni milli árangursþátta og allra vídda DOCS 

 

Árangursþættir Meðaltal Staðalfrávik Svarfjöldi Einkunn Styrkleiki

Gæði kennslu 4,67 0,482 24 93 Styrkleikabil

Ánægja nemenda með kennslu 4,38 0,495 24 88 Styrkleikabil

Ánægja nemenda með þjónustu 3,78 0,736 23 76 Starfshæft bil

Gæði stjórnunar 3,55 0,912 22 71 Aðgerðabil

Gæði stoðþjónustu 2,67 0,963 24 53 Aðgerðabil

Ánægja nemenda 3,83 0,702 24 77 Starfshæft bil

Ánægja starfsfólks  3,71 0,859 24 74 Starfshæft bil

Ánægja Ánægja 

Árangursþættir Gæði nemenda nemenda Gæði Gæði Ánægja Ánægja 

Yfirvíddir og undirvíddir kennslu með kennslu  með þjónustu stjórnunar stoðþjónustu nemenda starfsfólks

ÞÁTTTAKA x x x 0,68** 0,42* 0,46* 0,59**

Frelsi ti l  athafna x x x 0,57** x x 0,51*

Samvinna x x x 0,65** 0,56** 0,43* 0,50*

Uppbygging á hæfni x x x 0,59** x 0,43* 0,57**

SAMRÆMI x x 0,43* 0,66** x 0,58** 0,71**

Megingildi x x x 0,68** x 0,53** 0,65**

Samkomulag x x x 0,48* x 0,44* 0,58**

Samhæfing og samþætting x x 0,45* 0,61** x 0,58** 0,66**

AÐLÖGUNARHÆFNI x x x 0,53* x 0,46* 0,62**

Framkvæmd breytinga x -0,41* x x x x x

Áhersla á nemendur x x x x x x 0,49*

Lærdómur starfsstöðvar x x 0,45* 0,57** x 0,55** 0,64**

MARKMIÐ x x x 0,62** x x 0,48*

Stefna og áform x x x 0,53* x 0,44* 0,48*

Markmið og takmörk x x x 0,63** x x 0,62**

Framtíðarsýn x x x x x x x

x Engin fylgni , *p <0,05 og **p <0,01.

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 
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Eins og sést í töflunni mældist jákvæð fylgni við fimm árangursþætti. 

Árangursþættirnir Ánægja nemenda með þjónustu skólans, Gæði stjórnunar og 

stoðþjónustu og Ánægja nemenda og starfsfólks mældust með fylgni við flestar breytur í 

yfirvíddinni Samræmi og undirvíddum hennar. Árangursþættirnir Gæði stjórnunar og 

stoðþjónustu og Ánægju nemenda og starfsfólks mældust með næstflestar breytur í 

yfirvíddinni Þátttöku og undirvíddum hennar, en næstflestar við árangursþáttinn Gæði 

stjórnunar. Athyglisvert er að sú fylgni sem að mældist milli Ánægju nemenda með 

kennslu og undirvíddarinnar Framkvæmd breytinga var neikvæð og var hún jafnframt sú 

veikasta, eða -0,41 og við 95% marktektarmörk. Engar breytur mældust með fylgni milli 

árangursþáttarins Gæða kennslu og yfir- og undirvídda og undirvíddin Framtíðarsýn 

mældist ekki með fylgni við neina árangursþætti. Sterk fylgni mældist á milli allra vídda 

og árangursþáttarins Gæða stjórnunar nema undirvíddarinnar Samkomulags, en þar 

mældist fylgnin í meðallagi.  

Sterkustu fylgnina fékk árangursþátturinn Ánægja starfsfólks við yfirvíddina 

Samræmi, eða 0,71 og við 99% marktektarmörk. Sterkustu fylgnina fékk 

árangursþátturinn Gæði stjórnunar við undirvíddina Megingildi, eða 0,68 og við 99% 

marktektarmörk. Veikustu fylgnina fékk árangursþátturinn Gæði stoðþjónustu við 

yfirvíddina Þátttöku, eða 0,42 og við 95% marktektarmörk. Næstveikustu fylgnina fékk 

árangursþátturinn Ánægja nemenda við undirvíddina Samvinnu, eða 0,43 og við 95% 

marktektarmörk. 
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6.8 Samanburður á viðhorfi starfsmanna starfsstöðva Háaleitisskóla til 
árangursþátta 

Í töflu 17 má sjá samanburð á niðurstöðum árangursþátta fyrir starfsstöðvar 

Háaleitisskóla við Álftamýri og Stóragerði. Til viðbótar við samanburðinn á 

meðaltölunum og einkunnunum og til frekari upplýsinga er hlutfallslegur munur einnig 

sýndur í prósentum. 

Tafla 17. Samanburður á viðhorfi til frammistöðu hjá starfsmönnum starfsstöðva Háaleitisskóla 

 

 

Eins og sést í töflunni eru fjórir árangursþættir hjá starfsstöðinni við Álftamýri á 

starfshæfu bili og tveir á aðgerðabili en hjá starfstöðinni við Stóragerði eru tveir 

árangursþættir á styrkleikabili, þrír á starfshæfu bili og tveir á aðgerðabili. 

Árangursþættirnir Gæði kennslu og Ánægja nemenda með kennslu eru með hæstu 

einkunnir hjá báðum starfsstöðvunum. Árangursþættirnir Gæði stjórnunar og Gæði 

stoðþjónustu fá lægstu einkunn hjá báðum starfsstöðvunum.  

Hjá starfstöðinni við Álftamýri fékk árangursþátturinn Gæði kennslu einkunn á 

starfshæfu bili, eða 79, en hjá starfsstöðinni við Stóragerði fékk hann einkunn á 

styrkleikabili, eða 93. Niðurstöður miðað við 95% marktektarmörk sýndu að munur 

mældist á milli starfsstöðva Háaleitisskóla við Álftamýri og Stóragerði í spurningu númer 

61 „Eru gæði kennslu í þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla“ (t(52) =  

-4,23; p<0,05). 

Hjá starfstöðinni við Álftamýri fékk árangursþátturinn Ánægja nemenda með kennslu 

einkunn á starfshæfu bili, eða 78 en hjá starfsstöðinni við Stóragerði fékk hann einkunn 

á styrkleikabili, eða 88. Munur á milli starfsstöðvanna mældist í spurningu númer 62 

„Þegar á heildina er litið er ánægja nemenda með kennslu skólans lítil eða mikil miðað 

Árangursþættir
Meðaltal Einkunn Meðaltal Einkunn

Hlutfallslegur

munur

Gæði kennslu 3,94 79 4,67 93 73,0%

Ánægja nemenda með kennslu 3,88 78 4,38 88 50,0%

Ánægja nemenda með þjónustu 3,72 74 3,78 76 6,0%

Gæði stjórnunar 3,65 73 3,55 71 10,0%

Gæði stoðþjónustu 3,53 71 2,67 53 86,0%

Ánægja nemenda 3,75 75 3,83 77 8,0%

Ánægja starfsfólks  3,78 76 3,71 74 7,0%

Starfsstöð við Álftamýri Starfsstöð við Stóragerði

Styrkleikabil Starfshæft bil Aðgerðabil 
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við aðra grunnskóla“ (t(53) = -3,00; p<0,05). Ekki mældist munur á milli starfstöðvanna á 

árangursþáttunum Ánægju nemenda með þjónustu skólans og Gæða stjórnunar 

(p>0,05). 

Hjá starfstöðinni við Álftamýri fékk árangursþátturinn Gæði stoðþjónustu einkunn á 

aðgerðabili, eða 71 og hjá starfsstöðinni við Stóragerði fékk hann einnig einkunn á 

aðgerðabili, eða 53. Munur mældist á milli starfsstöðvanna í spurningu númer 65 „Eru 

gæði stoðþjónustu í þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla“ (t(49) = 3,34; 

p<0,05). Ekki mældist munur á milli starfstöðvanna á árangursþáttunum Ánægju 

nemenda og Ánægju starfsfólks (t(54) = 0,35; p>0,05). 

Í töflu 18 má sjá samanburð á fylgni árangursþátta milli starfsstöðva Háaleitisskóla 

við Álftamýri og Stóragerði, en um hlutfallslegan mun í prósentum er að ræða. 

Tafla 18. Samanburður á fylgni milli árangursþátta og allra vídda DOCS fyrir starfsstöðvar Háaleitisskóla 

 

Það mældist sterkari fylgni við fleiri breytur á milli árangursþátta og vídda hjá 

starfsstöðinni við Álftamýri heldur en hjá starfsstöðinni við Stóragerði. Allar breytur hjá 

starfsstöðinni við Álftamýri, þar sem hlutfallslegur munur mældist, reyndust vera með 

jákvæðna fylgni. Athygli vekur að hjá starfsstöðinni við Stóragerði mældist jákvæð fylgni 

á öllum breytum, þar sem hlutfallslegur munur mældist, nema einni en á milli 

árangursþáttarins Ánægju nemenda með kennslu og undirvíddarinnar Framkvæmd 

breytinga mældist neikvæð fylgni. Jafnframt var munurinn mestur í sama árangursþætti 

og á milli undirvíddarinnar Framtíðarsýnar, eða 40,8% en minnstur var hann í 

undirvíddunum Uppbyggingu á hæfni og Samkomulagi, eða 35,6%. Á milli 

Hlutfallslegur munur Ánægja Ánægja 

Árangursþættir Gæði nemenda nemenda Gæði Gæði Ánægja Ánægja 

Yfirvíddir og undirvíddir kennslu með kennslu  með þjónustu stjórnunar stoðþjónustu nemenda starfsfólks

ÞÁTTTAKA 0,0% 40,2% 44,1% 0,2% 5,4% 3,6% 0,8%

Frelsi ti l  athafna 0,0% 0,0% 49,0% 6,6% 36,8% 39,0% 5,7%

Samvinna 0,0% 36,1% 0,0% 11,0% 9,9% 1,0% 2,6%

Uppbygging á hæfni 0,0% 35,6% 38,9% 2,1% 41,6% 4,4% 7,3%

SAMRÆMI 0,0% 0,0% 43,0% 0,5% 50,8% 18,9% 13,5%

Megingildi 0,0% 0,0% 0,0% 18,1% 0,0% 53,1% 27,3%

Samkomulag 0,0% 35,6% 0,0% 17,1% 51,7% 1,6% 5,5%

Samhæfing og samþætting 0,0% 0,0% 44,5% 2,3% 52,2% 22,2% 14,2%

AÐLÖGUNARHÆFNI 0,0% 0,0% 0,0% 14,4% 52,5% 6,2% 1,3%

Framkvæmd breytinga 0,0% 40,8% 0,0% 51,1% 0,0% 0,0% 56,2%

Áhersla á nemendur 0,0% 0,0% 0,0% 47,3% 46,3% 0,0% 5,3%

Lærdómur starfsstöðva 0,0% 0,0% 5,4% 10,9% 49,1% 11,5% 10,4%

MARKMIÐ 0,0% 39,1% 45,6% 13,7% 56,1% 44,9% 2,5%

Stefna og áform 0,0% 36,6% 40,7% 8,4% 40,6% 44,3% 47,5%

Markmið og takmörk 0,0% 0,0% 38,1% 13,6% 58,4% 43,6% 4,7%

Framtíðarsýn 0,0% 40,8% 45,5% 74,8% 52,3% 48,6% 53,8%
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árangursþáttarins Ánægju nemenda með þjónustu og undirvíddarinnar Frelsi til athafna 

mældist mestur hlutfallslegur munur, eða 49,0% en minnstur var hann í sama 

árangursþætti og á milli undirvíddarinnar Lærdómur starfsstöðva, eða 5,4%. 

Á milli árangursþáttarins Gæða stjórnunar og undirvíddarinnar Framtíðarsýnar 

reyndist vera mestur hlutfallslegur munur milli starfsstöðva, eða 74,8%, en einnig var 

hann minnstur í sama árangursþætti og á milli yfirvíddarinnar Þátttöku, eða 0,2%. 

Mestur var hlutfallslegur munur á milli starfsstöðva í árangursþættinum Gæða 

stoðþjónustu og Markmiðum og takmörkum, eða 58,4% en minnstur var hann í sama 

árangursþætti og á milli yfirvíddarinnar Þátttöku, eða 5,4%. 

Á milli árangursþáttarins Ánægju nemenda og undirvíddarinnar Megingilda var 

mestur hlutfallslegur munur á milli starfsstöðva, eða 53,1% og minnstur var hann í sama 

árangursþætti og á milli undirvíddarinnar Samvinnu, eða 1,0%. Á milli árangursþáttarins 

Ánægju starfsfólks og undirvíddarinnar Framkvæmd breytinga mældist mestur 

hlutfallslegur munur milli starfsstöðva, eða 56,2% en minnstur var hann í sama 

árangursþætti og á milli yfirvíddarinnar Aðlögunarhæfni, eða 1,3%. 
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7 Umræður og ályktanir af niðurstöðum 

Grundvallarhugsun í megindlegri aðferð Denison er sú að hegðun fólks endurspegli 

vinnustaðamenningu skipulagsheildarinnar og með því að mæla hegðunarþætti 

starfsfólks hennar sé hægt að mæla menningareinkenni. Nákvæm greining á styrkleikum 

og veikleikum er fyrsta skrefið í breytingaferli skipulagsheilda og beinir þeim í rétta átt 

að fyrirfram skilgreindum markmiðum sínum. Greiningin gefur þeim síðan tækifæri til að 

bæta og hámarka virði menningar sinnar þannig að það leiði til aukins árangurs í stað 

þess að vera á einhvern hátt hamlandi fyrir velgengni þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að 

menningareinkenni vídda og undirvídda þátttöku, samræmis, aðlögunarhæfnis og 

markmiða gegna lykilhlutverki í árangri skipulagsheilda (Denison Consulting, e.d.; 

Denison o.fl., 2003; Denison og Mishra, 1995; Denison og Neale, 1996). 

Niðurstaða þessarar rannsóknar á að svara því hvað einkennir vinnustaðamenningu 

starfsstöðva Háaleitisskóla við Álftamýri og Stóragerði og hvort munur sé á 

vinnustaðamenningu þeirra. Einnig á rannsóknin að svara því hvert viðhorf starfsmanna 

starfsstöðva Háaleitisskóla við Álftamýri og Stóragerði er til frammistöðu skólans og 

hvort að munur sé á viðhorfi starfsmanna starfsstöðvanna. 

 

7.1 Vinnustaðamenning Háaleitisskóla 

Ljóst er að þeir veikleikar og styrkleikar sem einkenna menningu starfsstöðva 

Háaleitisskóla endurspegla menningu skólans í heild sinni. Niðurstöður sýna að þeir 

styrkleikar sem helst einkenna vinnustaðamenningu Háaleitisskóla eru þeir að gott 

samkomulag ríkir meðal starfsmanna skólans og þeir nota upplýsingar úr umhverfinu og 

nýta sem tækifæri. Þeir veikleikar sem helst einkenna vinnustaðamenningu skólans eru 

þeir að framtíðarsýn í hugum starfsmanna skólans er ekki nógu skýr og andstaða er við 

þær breytingar sem hafa orðið í kjölfar sameiningar starfsstöðvanna. 

Þá sýna niðurstöður að skólinn leggur meiri áherslu á innri þætti og það vantar þann 

sveigjanleika sem æskilegt er að hafa í sameiningar- og breytingarferli. Stjórnendur 

skólans eiga í erfiðleikum með að innleiða nýja stefnu og áform þrátt fyrir þátttöku 
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starfsmanna hans. Eins og fram hefur komið liggur þetta misræmi í jafnvæginu milli 

þátttöku starfsmanna í starfsemi skólans og markmiða hans (Denison o.fl., 2003; Fey og 

Denison, 1998, 2003) en einnig er líkleg ástæða sá munur sem er á milli veikleika og 

styrkleika starfsstöðvanna. Nokkurt samræmi er á milli sveigjanleika og stöðugleika en 

þó þyrfti skólinn að bæta sig í yfirvíddunum Aðlögunarhæfni og Markmiði. 

 

7.2 Vinnustaðamenning starfsstöðvar við Álftamýri  

Niðurstöður sýna að þeir styrkleikar sem helst einkenna vinnustaðamenningu 

starfstöðvarinnar við Álftamýri eru góð samvinna og gott samkomulag sem er á milli 

starfsmanna. Áhersla er lögð á samvinnu við úrlausn verkefna og vel gengur að sætta 

ólík sjónarmið og ná samkomulagi um sameiginlega úrlausn ágreiningsmála. Starfsmenn 

túlka upplýsingar úr umhverfinu, læra af þeim og þróa með sér nýja hæfileika, þekkingu 

og hæfni og nýta sem tækifæri. Einnig er markvisst unnið að því að efla hæfni 

starfsmanna hjá starfsstöðinni. Þá er stefna starfsstöðvarinnar nokkuð skýr í hugum 

starfsmanna og stefna þeir samstíga í sömu átt en styrkja mætti tengsl milli starfa og 

markmiðs starfsstöðvarinnar. 

Niðurstöður sýna einnig að þeir veikleikar sem helst einkenna vinnustaðamenningu 

starfsstöðvarinnar er andstaða starfsmanna við breytingar og lítil samhæfing og 

samþætting er á milli deilda hennar. Því eiga stjórnendur í erfiðleikum með að sjá fyrir 

breytingar og aðlaga rekstur sinn að breyttum aðstæðum og bregðast skjótt við 

breytingum í umhverfinu. Einnig eiga þeir í erfiðleikum með að samræma vinnubrögð 

milli deilda í þeim tilgangi að ná sameiginlegum markmiðum.  

Þá sýna niðurstöður að starfsstöðin leggur meiri áherslu á innri þætti á kostnað 

sveigjanleika sem þýðir að hún á í erfiðleikum með að aðlaga sig að breyttum aðstæðum 

í umhverfi sínu. Einnig eiga stjórnendur í erfiðleikum með að innleiða stefnu og áform 

en þrátt fyrir þessar niðurstöður er þátttaka starfsmanna í starfseminni góð. Þetta er í 

samræmi við þá mótsögn sem að liggur í jafnvæginu á milli þeirrar stefnu og áforma sem 

að stjórnendur setja og þátttöku allra starfsmanna til þess að framkvæma hana og þróa 

áfram (Denison o.fl., 2003; Frey og Denison, 1998, 2003). Nokkurt samræmi er á milli 

sveigjanleika og stöðugleika en starfsstöðin þyrfti að bæta sig í yfirvíddunum 

aðlögunarhæfni og markmiði.  
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Rannsóknir hafa sýnt að þær skipulagsheildir sem leggja áherslu á samvinnu og þróun 

mannauðs á öllum stigum í starfsemi sinni ná meiri árangri en þær sem gera það ekki. 

Tenging þátttöku við markmið skipulagsheildarinnar þarf einnig að vera skýr sem og 

dreifing valds og ákvörðunartaka (Denison o.fl., 2003; Fey og Denison, 2003; Lawler, 

1996). Mikilvægt er að samþætta vinnustaðamenningu við stjórnunarhætti, til að 

breytingar innan skipulagsheildarinnar verði árangursríkari en ella og að starfsmenn fái 

betri sýn á fyrirhugaðar breytingar sem verður til þess að frumkvæði þeirra eykst sem og 

ábyrgðarkennd (Guidroz o.fl., 2010). 

 

7.3 Vinnustaðamenning starfsstöðvar við Stóragerði 

Niðurstöður sýna að þeir styrkleikar sem helst einkenna vinnustaðamenningu 

starfstöðvarinnar við Stóragerði eru gott samkomulag sem er á milli starfsmanna og 

lærdómur starfsstöðvarinnar. Það gengur vel að sætta ólík sjónarmið og ná 

samkomulagi um sameiginlega úrlausn ágreiningsmála. Starfsmenn nota upplýsingar úr 

umhverfinu, læra af þeim og þróa með sér nýja hæfileika, þekkingu og hæfni og nýta 

sem tækifæri. 

Niðurstöður sýna einnig að þeir veikleikar sem helst einkenna vinnustaðamenningu 

starfsstöðvarinnar eru óskýr framtíðarsýn starfsmanna og andstaða þeirra við 

breytingar. Niðurstöður benda þarafleiðandi til þess að starfsmenn hafa hvorki sömu 

framtíðarsýn né eru tilbúnir til þess að framfylgja henni, en í framtíðarsýninni felast þau 

grunngildi sem eru leiðbeinandi fyrir starfsmenn starfsstöðvarinnar. Einnig eiga 

stjórnendur og starfsmenn í erfiðleikum með að aðlaga rekstur sinn að breyttum 

aðstæðum og sjá fyrir breytingar og bregðast fljótt við breytingum í umhverfinu. Þá er 

stefna starfsstöðvarinnar ekki skýr í hugum starfmanna og þeir stefna ekki samstíga í 

sömu átt en það leiðir til hamlandi áhrifa á frammistöðu hennar. Þau gildi sem sett hafa 

verið eru ekki skýr í hugum starfsmanna en niðurstöður benda til þess að starfsmenn 

starfsstöðvarinnar hafi ekki tileinkað sér þau og því er þeim ekki fylgt vel eftir. Einnig eru 

vinnubrögð milli deilda ekki samræmd. Tengsl milli starfa og markmiða eru ekki skýr, því 

nást ekki sameiginleg markmið starfsstöðvarinnar. 

Þá sýna niðurstöður að starfsstöðin við Stóragerði leggur meiri áherslu á innri þætti 

og stöðugleika sem þýðir að hún á í erfiðleikum með að aðlaga rekstur sinn að breyttum 
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aðstæðum í umhverfi sínu. Einnig eiga stjórnendur í erfiðleikum með að innleiða stefnu 

og áform með þátttöku allra starfsmanna starfsstöðvarinnar þannig að hún verði 

framkvæmd og þróuð áfram. Nokkurt samræmi er á milli sveigjanleika og stöðugleika en 

þó þyrfti starfsstöðin að bæta sig í yfirvíddunum markmiði, þátttöku og aðlögunarhæfni. 

Rannsóknir sýna að þegar breyta á menningunni þá er nauðsynlegt að vera með skýrt 

markmið, góða aðlögunarhæfni og almenna þátttöku starfsmanna áður en farið er í að 

bæta samræmið í starfseminni (Schmidt o.fl., 2009). 

 

7.4 Samanburður á vinnustaðamenningum starfsstöðva Háaleitisskóla 

Niðurstöður sýna að styrkleikinn sem starfstöðvarnar við Álftamýri og Stóragerði eiga 

sameiginlegan og er einkennandi fyrir þær báðar er gott samkomulag milli starfsmanna. 

Þær eiga það einnig sameiginlegt að starfsmenn túlka og læra af upplýsingum úr 

umhverfinu, þróa með sér nýja hæfileika, þekkingu og hæfni og nýta sem tækifæri. 

Samvinna milli starfsmanna er þó mikið betri hjá starfsstöðinni við Álftamýri heldur en 

hjá starfsstöðinni við Stóragerði. Tengsl milli starfa og markmiða eru ekki nógu skýr í 

hugum starfsmanna starfsstöðvarinnar við Álftamýri en þó stefna þeir samstíga í sömu 

átt. 

Niðurstöður sýna að veikleikinn sem starfsstöðvarnar eiga sameiginlegan og er 

einkennandi fyrir þær báðar er að framtíðarsýn skólans er ekki nógu skýr í hugum 

starfsmanna starfsstöðvarinnar við Álftamýri og í hugum starfsmanna starfsstöðvarinnar 

við Stóragerði er hún alls ekki nógu skýr. Í framtíðarsýninni felast þau grunngildi sem eru 

leiðbeinandi fyrir starfsmenn skólans en þeir verða að hafa sömu framtíðarsýn og vera 

reiðubúnir til þess að fylgja henni eftir svo hægt sé að fylgja eftir stefnu skólans. 

Starfsstöðvarnar eiga það einnig sameiginlegt að erfiðlega gengur að samræma 

vinnubrögð milli deilda í þeim tilgangi að ná sameiginlegum markmiðum skólans. Stefna 

og áform skólans eru alls ekki nógu skýr í hugum starfsmanna starfsstöðvarinnar við 

Stóragerði en einnig eru megingildi skólans ekki nógu skýr í hugum þeirra og þeim hvorki 

fylgt nógu vel eftir né hafa starfsmenn starfsstöðvarinnar tileinkað sér þau. Í ljósi 

nýafstaðinnar sameiningar Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla í einn sameinaðan skóla 

er athyglisvert að á báðum starfsstöðvunum eiga stjórnendur í erfiðleikum með að sjá 

fyrir breytingar og aðlaga rekstur sinn að breyttum aðstæðum í umhverfinu. Með tilliti 
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til sameiningarinnar er ljóst að skólinn þarf að bregðast skjótt við breytingum í starfsemi 

sinni vegna sameiningarinnar. 

Þessar niðurstöður sýna að starfsstöðin við Stóragerði þyrfti að bæta samvinnuna hjá 

sér og jafnframt þyrftu báðar starfsstöðvarnar að bæta sig í samhæfingu og 

samþættingu. Starfsumhverfi Háaleitisskóla þarf að einkennast af samvinnu og 

samhæfingu og samþættingu milli starfsstöðvanna svo að góður árangur náist í 

sameiningar- og breytingaferlinu. Einnig þyrfti skólinn að taka á andstöðu starfsmanna 

við breytingum og upplýsa þá betur um framtíðina með skýrri áætlunargerð, sérstaklega 

í ljósi nýlegrar sameiningar Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla og þeirra breytinga sem 

sameinaður Háaleitisskóli hefur í kjölfarið gengið í gegnum.  

 

7.5 Viðhorf starfsmanna Háaleitisskóla til árangursþátta 

Það er ljóst að viðhorf starfsmanna starfsstöðva Háaleitisskóla endurspeglast í 

frammistöðu skólans í heild sinni. Niðurstöður fyrir Háaleitisskóla sýna mjög jákvætt 

viðhorf starfsmanna til gæða kennslunnar. Þá ríkir ánægja meðal nemenda með kennslu 

og þjónustu skólans, en einnig er ánægja nemenda og starfsfólks góð. Neikvætt viðhorf 

starfsmanna er til gæða stjórnunar og stoðþjónustu skólans.  

Niðurstöður sýna mjög jákvætt viðhorf nemenda með kennslu skólans með tilliti til 

þess að gott samkomulag ríkir meðal starfsmanna skólans en einnig vegna þeirra hæfni 

sem þeir búa yfir. Einnig birtist ánægja nemenda og starfsfólks í því að markvisst er 

unnið að því að efla hæfni starfsmanna sem leiðir til betri tryggðar þeirra við skólann. 

Óánægja ríkir meðal starfsmanna með stjórnun og stoðþjónustu skólans eins og fram 

hefur komið. Auka þarf samvinnu milli deilda og starfsstöðva sem og tryggja að góð 

upplýsingamiðlun sé innan skólans svo hægt sé að uppfylla markmið hans. Til að tryggja 

það þarf að samræma upplýsingamiðlun meðal nemenda og starfsfólks og milli 

starfsstöðva og einnig þarf að tryggja að allir nemendur og starfsmenn skólans hafi 

sömu framtíðarsýn svo þeir séu samstíga í að uppfylla stefnu hans á þessu breytinga- og 

sameiningartímabili skólans.  

Niðurstöður úr rannsókninni sýna tengsl á milli menningarvíddanna og sex 

árangursþátta. Það bendir til þess að tengsl séu á milli vinnustaðamenningar 

Háaleitisskóla og frammistöðu hans og þar af leiðandi einnig á árangur skólans.  
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7.6 Viðhorf starfsmanna starfsstöðvar við Álftamýri til árangursþátta 

Niðurstöður starfsstöðvarinnar við Álftamýri sýna jákvætt viðhorf starfsmanna til gæða 

kennslu, ánægju nemenda með kennslu og þjónustu og ánægju nemenda og starfsfólks. 

Neikvætt viðhorf starfmanna er til gæða stjórnunar og stoðþjónustu starfstöðvarinnar. 

Niðurstöður sýna jákvætt viðhorf nemenda með kennslu og þjónustu með tilliti til 

þátttöku þeirra, fínt samkomulag ríkir, en samt er framtíðarsýn þeirra ekki skýr. Ánægja 

starfsfólks starfsstöðvarinnar er með samstarf milli deilda og uppbyggingu mannauðsins 

með þjálfun starfsmanna, sem leiðir til aukinnar hæfni þeirra. Óánægja ríkir meðal 

starfsmanna með stjórnun og stoðþjónustu starfsstöðvarinnar, en erfiðlega hefur gengið 

að uppfylla markmið og takmörk starfsstöðvarinnar. Nauðsynlegt er að hafa þennan 

þátt í lagi, ekki síst vegna þeirra breytinga sem að starfsstöðin hefur nýlega gengið í 

gegnum. 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að menning og innviðir skipulagsheilda eru 

áhrifaþættir í velgengni þeirra. Starfsfólk þarf að vera samhent og stefna samstíga í eina 

átt að markmiðum skipulagsheildarinnar, en einnig verður að leggja áhersla á hin mjúku 

gildi og velferð starfsmanna. Þá verða starfsmenn að vera meðvitaðir um tilgang, 

markmið og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar og hún verður að hafa skýra stefnu með 

markvissri aðgerðaráætlun (Denison, 1990; Denison og Mishra, 1995; Denison og Neale, 

1996; Denison og Schlue, 2007; Fey og Dension, 2003; Ouchi, 1981).  

Niðurstöður úr rannsókninni sýna tengsl á milli menningarvíddanna og sex 

árangursþátta. Það bendir til þess að tengsl séu á milli vinnustaðamenningar 

starfsstöðvarinnar við Álftamýri og frammistöðu hennar. 

 

7.7 Viðhorf starfsmanna starfsstöðvar við Stóragerði til árangursþátta 

Niðurstöður starfsstöðvarinnar við Stóragerði sýna mjög jákvætt viðhorf starfsmanna til 

gæða kennslu og ánægju nemenda með hana. Þá ríkir ánægja meðal starfsmanna með 

þjónustuna, en einnig er ánægja nemenda og starfsfólks góð. Neikvætt viðhorf 

starfmanna er til gæða stjórnunar og stoðþjónustu starfsstöðvarinnar. 

Niðurstöður sýna mikla ánægju nemenda með kennsluna en aftur á móti frekar mikla 

óánægju þeirra með yfirstandandi breytingar vegna sameiningarferlisins. Þá er ánægja 
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nemenda með þjónustuna nokkuð góð og fínt samkomulag ríkir. Nemendur eru ánægðir 

með þá uppbyggingu á hæfni sem er við lýði innan starfsstöðvarinnar. Ánægja 

starfsfólks starfsstöðvarinnar byggir á samkomulaginu sem þar ríkir en nokkuð vantar 

upp á að samræming og samhæfing milli deilda sé góð sem er nauðsynlegur þáttur í 

skjóli breytinga. Óánægja ríkir meðal starfsmanna með stjórnun og stoðþjónustu 

starfsstöðvarinnar sem endurspeglast í ekki nógu góðri samvinnu. Nauðsynlegt er í 

breytingaferli að samvinna sé góð, að upplýsingamiðlun innan starfsstöðvarinnar sé 

fullnægjandi og að starfsfólki finnist framlag þess metið að verðleikum og sjái beina 

tengingu með verkum sínum við markmið starfsstöðvarinnar til að nemendur og 

starfsmenn starfstöðvarinnar fái góða sýn á framtíðina.  

Niðurstöður úr rannsókninni sýna tengsl á milli menningarvíddanna og sex 

árangursþátta. Það bendir til þess að tengsl séu á milli vinnustaðamenningar 

starfsstöðvarinnar við Stóragerði og frammistöðu hennar. 

 

7.8 Samanburður á viðhorfi starfsmanna starfsstöðva Háaleitisskóla til 
árangursþátta 

Niðurstöður fyrir báðar starfsstöðvarnar við Álftamýri og Stóragerði sýna jákvætt viðhorf 

starfsmanna þeirra til gæða kennslu og ánægju nemenda með hana en þó er viðhorfið 

mun jákvæðara hjá starfsmönnum starfsstöðvarinnar við Stóragerði. Starfsmenn beggja 

starfsstöðvanna hafa jákvætt viðhorf til þátta eins og ánægju nemenda og starfsfólks. 

Starfsfólk beggja starfsstöðvanna hafa neikvætt viðhorf til gæða stjórnunar og 

stoðþjónustu en þó er viðhorfið hjá starfsmönnum starfsstöðvarinnar við Stóragerði 

mun neikvæðara gagnvart gæðum stoðþjónustu heldur en hjá starfsmönnum 

starfsstöðvarinnar við Álftamýri.  

Rannsóknin sýndi að langmestur munur mældist á milli starfsstöðvanna á 

framtíðarsýn starfsmanna þar sem hún mældist ekki góð hjá starfsmönnum hjá 

starfsstöðinni við Álftamýri en hjá starfsmönnum starfsstöðvarinnar við Stóragerði 

mældist hún mjög lítil eða nánast engin. Auka þarf til muna samræmda 

upplýsingamiðlun til nemenda og starfsfólks skólans, sérstaklega vegna yfirstandandi 

breytinga og nýlegri sameiningu starfsstöðvanna. Það munar miklu á því hvernig 

samvinnu er háttað, hún er mjög góð hjá starfsmönnum starfsstöðvarinnar við 
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Álftamýri. Hjá starfsmönnum starfsstöðvarinnar við Stóragerði er samvinnan hins vegar 

ekki góð og efla þarf vilja þeirra til samvinnu. Ánægja nemenda og starfsfólks 

starfsstöðvanna er nokkuð svipuð en til að auka hana þurfa stjórnendur skólans að setja 

sýnileg megingildi. Bæta þarf bæði stjórnun og stoðþjónustu beggja starfsstöðvanna en 

auka þarf sveigjanleika, setja skýr markmið og tryggja að allir starfsmenn tileinki sér gildi 

skólans og fylgi þeim eftir svo þau náist, bæði sem skammtíma- og langtímamarkmið. Í 

ljósi nýafstaðinnar sameiningar starfsstöðvanna er athyglisvert að mikil andstaða er við 

framkvæmd breytinga, ekki bara hjá starfsfólki skólans heldur einnig hjá nemendum 

hans. Því væri æskilegt ef að stjórnendur Háaleitisskóla bættu upplýsingamiðlun sína 

sem mun gera það að verkum að framtíðarsýn nemenda og starfsmanna skýrist sem og 

ánægja þeirra, en það myndi leiða til bættrar frammistöðu skólans og þarafleiðandi 

einnig árangur hans. 

Skólastjóri Háaleitisskóla og aðstoðarskólastjóri starfsstöðvarinnar við Stóragerði eru 

fyrrum starfsmenn Álftamýrarskóla. Eins og fram hefur komið hafa stjórnendur mikil 

áhrif á vinnustaðamenningu (Deal og Kennedy, 1982; Peters og Waterman, 1982; 

Schneider, 2000) en hún er mikið sterkari hjá starfsstöðinni við Álftamýri heldur en hjá 

starfsstöðinni við Stóragerði. Eins og sést á mynd 14 þá er vinnustaðamenning 

starfsstöðvarinnar við Álftamýri mikið líkari vinnustaðamenningu Háaleitisskóla heldur 

en vinnustaðamenning starfsstöðvarinnar við Stóragerði, en að einhverju leyti er 

hugsanleg skýring sú að fleiri svör vegna þessarar rannsóknar bárust frá starfsstöðinni 

við Álftamýri heldur en frá starfsstöðinni við Stóragerði.  

Innan skipulagsheilda er erfiðast að breyta vinnustaðamenningunni og er hún 

jafnframt lengi að breytast (Denison og Mishra, 1995; Schein, 2010), því er ekki ólíklegt 

að eftir nokkra mánuði verði vinnustaðamenningar starfsstöðvanna við Álftamýri og 

Stóragerði farnar að líkjast meira hvor annarri.  

Við stjórnun breytinga er nauðsynlegt að hafa í huga átta mikilvæg skref svo að meiri 

líkur séu á því að breytingar í samruna skipulagsheilda heppnist sem best (Kotter, 1996). 
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1. Upplýsa þörfina á breytingum og undirstrika nauðsyn á þeim. 

2. Virkja hóp lykilstarfsmanna. 

3. Þróa framtíðarsýn og stefnu. 

4. Upplýsa um framtíðarsýnina. 

5. Taka á jákvæðan hátt á andstöðu og gera aðgerðaráætlun. 

6. Búa til og ná áfangasigrum í breytingaferlinu. 

7. Hafa úthald og ekki lýsa yfir sigri of snemma. 

8. Festa í sessi nýbreytni í menningu skipulagsheildarinnar. 

Gott væri að stjórnendur Háaleitisskóla myndu nýta sér tækifærið og þróa vöxt 

skólans í yfirstandandi breytinga- og sameiningarferli í þeim tilgangi að skapa eina heild 

og þróa, viðhalda og styrkja þá vinnustaðamenningu sem stefnt er að. 

 

7.9 Takmarkanir rannsóknar 

Þessi rannsókn var megindleg en fullyrðingar og spurningarnar voru lokaðar og því gátu 

svarendur ekki komið öðrum skoðunum sínum á framfæri. Einnig takmarkar huglægt 

mat svarenda rannsóknina og upplifun þeirra á þeim þáttum sem mældir voru. 

Spurningalisti DOCS er ekki aðlagaður að opinberum stofnunum og því gæti hafa skapast 

eitthvað misræmi í örfáum spurningum. Þá var spurningum í lista DOCS sem tengjast 

árangri skipt út fyrir aðrar sem tengjast árangri í mælitækinu en þær þóttu eiga betur 

við starfsemi Háaleitisskóla og starfsumhverfi hans. Misræmi gæti hafa skapast vegna 

þessa en aftur á móti eykur það réttmæti rannsóknarinnar. Rannsakandi notaði aðferð 

Denison sem að leggur áherslu á meðaltöl og einkunnir en gæta þarf varúðar við að 

alhæfa út frá slíkum niðurstöðum og gera ráð fyrir því að þær séu lýsandi fyrir 

starfsmenn Háaleitisskóla. Niðurstöðurnar ættu samt að gefa gagnlegar og góðar 

vísbendingar um ráðandi menningareinkenni. Spurningalistinn var ekki lagður fyrir alla 

starfsmenn skólans þar sem ekki náðist í alla, en best hefði verið ef að náðst hefði í sem 

flesta starfsmenn. Hærra svarhlutfall hefði verið æskilegra og heppilegast hefði verið ef 

allir starfsmenn Háaleitisskóla hefðu tekið þátt í rannsókninni þar sem það hefði leitt til 

enn marktækari niðurstaðna. 
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Nýlega sameinuðust Álftamýrarskóli og Hvassaleitisskóli í einn skóla eins og áður 

hefur komið fram, en markmið rannsóknarinnar var að mæla vinnustaðamenningu 

Háaleitisskóla í kjölfar sameiningarinnar en eflaust hefur sameiningin haft einhver áhrif 

á upplifun og skoðanir starfsfólks skólans. Er það skoðun rannsakanda að ekki dragi úr 

áreiðanleika rannsóknarinnar við það að framkvæma rannsóknina á þessum tímapunkti 

heldur gefi hún hagnýtar og mikilvægar upplýsingar um hvernig vinnustaðamenningin 

birtist starfsfólki skólans í kjölfar sameiningarinnar. Til þess að auka dýpt 

rannsóknarinnar hefði einnig mátt leggja eigindlega rannsókn samhliða þeirri 

megindlegu fyrir starfsmenn Háaleitisskóla. 

 

7.10 Tillaga að frekari rannsóknum 

Þar sem hægt var í þessari rannsókn að merkja við staðlaðar fullyrðingar og spurningar 

þá verður hægt að bera hana saman við sams konar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

eða munu verða gerðar hjá öðrum íslenskum skipulagsheildum í sambærilegum rekstri. 

Áhugavert væri ef gerðar yrðu sams konar rannsóknir á íslenskum grunnskólum sem 

hafa verið eða munu verða sameinaðir í einn grunnskóla í þeim tilgangi að bera saman 

niðurstöður þeirra og meta hvernig til tókst.  

Í ljósi nýlegrar sameiningar Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla í einn sameinaðan 

Háaleitisskóla, væri áhugavert ef gerð yrði eigindleg rannsókn á þeim breytingum og því 

breytingaferli sem gera þurfti í kjölfar sameiningarinnar og einnig á því hvernig til tókst. 

Þá væri áhugavert ef að hliðstæð rannsókn yrði endurtekin að nokkrum misserum 

liðnum þegar meiri reynsla er komin á sameiningu Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla í 

þeim tilgangi að bera saman við niðurstöður úr þessari rannsókn og sjá hvernig 

menningin hefur þróast. 
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8 Lokaorð 

Þessari rannsókn var ætlað að mæla vinnustaðamenningu og viðhorf starfsfólks 

gagnvart árangri Háaleitisskóla og miðaðist mælitækið við það. Samkvæmt öðrum 

rannsóknum sem gerðar hafa verið virðist allt benda til þess að vinnustaðamenning 

skipti máli í sambandi við árangur skipulagsheilda. Er það von rannsakanda að rannsókn 

þessi geti gefið stjórnendum Háaleitisskóla hagnýtar upplýsingar og vísbendingar um 

hvaða menningarþætti þurfi að styrkja í þeim tilgangi að efla og bæta 

vinnustaðamenningu skólans eftir sameiningu Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla í 

einn skóla. 

Stjórnendur skólans geta nýtt sér niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að styrkja 

góða þætti í menningunni og finna árangursríka stefnu til að efla þá veiku. Einnig geta 

þeir notað niðurstöðurnar til þess að átta sig betur á því hvaða menningarvíddir þarf að 

styrkja í þeim tilgangi að bæta frammistöðu Háaleitisskóla. Rannsakandi vonar einnig að 

þessi rannsókn hafi vísindalegt og hagnýtt gildi fyrir aðrar skipulagsheildir, 

fræðasamfélagið og íslenskt samfélag í heild. 

Verkefnið var á allan hátt afar fróðlegt, lærdómsríkt, krefjandi og skemmtilegt og 

uppfyllti þær væntingar sem rannsakandi hafði til þess, en rannsakandi hefur nú öðlast 

aukna þekkingu á vinnustaðamenningu og betri hæfni í að beita megindlegum 

rannsóknaraðferðum.  

Sá lærdómur sem draga má af þessari rannsókn er að íslenskar skipulagsheildir ættu 

að vera óhræddar við samruna við aðrar skipulagsheildir ef undirbúningur er nógu góður 

og skilningur er nægjanlegur á þeirri menningu sem fyrir er. Breytinga- og samrunaferli 

gefur skipulagsheildum tækifæri á því að þróa vöxt sinn, samþætta menningar og skapa 

eina heild og þróa, viðhalda og styrkja þá vinnustaðamenningu sem stefnt er að.  

 

 



 

86 

Heimildaskrá 

Allaire, Y. og Firsirotu, M. E. (1984). Theories of organizational culture. Organizational 
Studies, 5(3), 193-226. 

Álftamýrarskóli. (e.d.a). Álftamýrarskóli. Sótt 15. desember 2011 af 
http://alfto.is/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=58. 

Álftamýrarskóli. (e.d.b). Stefnukort. Sótt 15. desember 2011 af 
http://www.alfto.is/images/stories/2009/PowerPoint/Stefnukort/index.html. 

Álftamýrarskóli. (2008, 7. september). Stjórnun skólans. Sótt 15. desember 2011 af 
http://alfto.is/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=154. 

Ásta Dís Óladóttir og Ragnheiður Jóhannesdóttir. (2008). Íslenskir stjórnendur í 
norrænum samanburði. Bifröst Journal of Social Science, 2, 47-67. 

Brynhildur S. Björnsdóttir. (2009). Vinnustaðamenning Háskóla Íslands. Óbirt MS-
ritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið. 

Carroll, D. T. (1983). A dissappointing search of excellence. Harward Business Review, 
61(6), 78-88. 

Cooke, R. A. og Rousseau, D. M. (1988). Behavioral norms and expectations: A 
quantitative approach to the assessment of organizational culture. Group & 
Organization Management, 13(3), 245-273. 

Cooke, R. A. og Lafferty, J. C. (1989). Organizational Culture Inventory. Plymouth, MI: 
Human Synergistics. 

Cooke, R. A. og Szumal, J. L. (1993). Measuring normative beliefs and shared behavioral 
expectations in organizations: The reliability and validity of the organizational 
culture inventory. Psychological Reports, 72(3), 1299-1330. 

Cummings, T. G. og Worley, C. G. (2005). Organization development and change (8. 
útgáfa). Thomson: Southwestern. 

Deal, T. E. og Kennedy, A. A. (1982). Corporate cultures: the rites and rituals of corporate 
life. Cambridge: Perseus Publishing. 

Deal, T. E. og Kennedy, A. A. (2000a). Corporate culture: the rites and rituals of 
corporate life. Cambridge: Perseus Publishing. 

Deal, T. E. og Kennedy, A. A. (2000b). The new corporate cultures: Revitalizing the 
workplace after downsizing, mergers, and reengineering. Cambridge: Perseus 
Publishing. 



 

87 

Denison Consulting. (e.d.). Research-based model. Denison advantage. Sótt 18. 
september 2011 af http://www.denisonconsulting.com/Culture_Landing_ 
Page.aspx?_kk=9635e856-0814-42ac-a0fe-ee8e84169d84&_kt=5879970754& 
gclid=CLKwuLr5hagCFUNN3godZnVXVQ. 

Denison, D. R. (1984). Bringing corporate culture to the bottom line. Organizational 
Dynamics, 13(2), 4-22.  

Denison, D. R. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness. New York: 
John Wiley & Sons. 

Denison, D. R., Haaland, S. og Goelzer, P. (2003). Corporate culture and organizational 
effectiveness: Is there a similar pattern around the world? Advances in Global 
Leadership, 3(3), 205-227. Sótt 4. febrúar 2012 af www.denisconsulting.com. 

Denison, D. R., Haaland, S. og Goelzer, P. (2004). Corporate culture and organizational 
effectiveness: Is Asia different from the rest of the world? Organizational Dynamics, 
33(1), 98–109. Sótt 15. febrúar 2012 af www.denisconsulting.com. 

Denison, D. R., Janovics, J., Young, J. og Cho, H. J. (2006, janúar). Diagnosing 
organizational cultures: Validating a model and method (Working paper). Denison 
International Institute for Management Development. Sótt 18. september 2011 af 
http://www.denisonconsulting.com/dc/Portals/0/Docs/Paper_Validity.pdf. 

Denison, D. R. og Mishra A. K. (1995). Toward a theory of organizational culture and 
effectiveness. Organization Science, 6(2), 204–223.  

Denison, D. R. og Neale, W. S. (1996). Denison organizational culture survey: Facilitator's 
guide. Washington: Denison consulting, LLC. 

Denison, D. R. og Schlue, R. (2007). Managing corporate culture at Henkel: Applying the 
Denison organizational culture survey. Sótt 15. febrúar 2012 af 
http://www.denisonconsulting.com/dc/Portals/0/Docs/Case_Henkel.pdf. 

Erla María Árnadóttir. (2009). Innri markaðssetning: aðferð til að auka ánægju 
starfsmanna og bæta frammistöðu fyrirtækja. Óbirt MS-ritgerð: Háskóli Íslands, 
Félagsvísindasvið. 

Eyjólfsdóttir, H. M. og Smith P. B. (1997). Icelandic business and management culture. 
International Studies og Management & Organization, 26, 61-72. 

Fey, C. F. og Denison, D. R. (1998, desember). Organizational culture and effectiveness: 
The case of foreign firms in Russia (Working paper nr. 179). Sótt 15. febrúar 2012 af 
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/39566/3/wp179.pdf. 

Fey, C. F. og Denison, D. R. (2003). Organizational culture and effectiveness: Can 
American theory be applied in Russia? Organization Science, 14(6), 686-706.  

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2. útgáfa). London: Sage. 



 

88 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla. (e.d.). Ágrip af sögu skólans. Sótt 15. desember 2011 af 
http://www.fa.is/ritstjorn/namskra/umskolann.htm. 

G. Dögg Gunnarsdóttir. (2007). Íslenskur stjórnunarstíll. Óbirt MS-ritgerð: Háskóli 
Íslands, Félagsvísindasvið. 

Gallup. (2005, apríl-maí). Fræðslumiðstöð og grunnskólar Reykjavíkur. 
Vinnustaðagreining. Sótt 15. febrúar 2012 af http://reykjavik.is/Portaldata/1/ 
Resources/skjol/svid/menntasvid/pdf_skjol/utgafur/grunnskolar/kannanirogskimar/
vinnustadagreining-april-2005.pdf. 

Grönfeldt, S. og Strother, J. (2006). Service leadership: The quest for competitive 
advantage. Thousand Oaks: Sage Publications. 

Guðmundur Á. Skarphéðinsson, Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson. 
(2009). Þáttagreining DOCS út frá þekkingarstjórnun. Í Vorráðstefna 
Viðskiptafræðistofnunar. Reykjavík: Háskóli Íslands.  

Guidroz, A. M., Luce, K. W. og Denison, D. R. (2010). Integrated change: creating synergy 
between leader and organizational development. Sótt 24. febrúar 2012 af 
http://www.denisonconsulting.com/Libraries/Resources/Guidroz_et_al_2010_ICT.s
flb.ashx. 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson. (2007, apríl). Fyrirtækjamenning 
og leiðir til að leggja mat á hana (IBR Working paper, W07:01). Reykjavík: 
Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands. Sótt 8. september 2011 af http://www2. 
hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/1/swdocument/1010874/W0701.pdf?wosid=false. 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir. 
(2010). Íslensk vinnustaðamenning. Skýr og markviss stefna en skortur á 
samhæfingu og samþættingu. Stjórnmál og stjórnsýsla, veftímarit, 6(2), 229-251. 

Handy, C. B. (1985). Understanding organisations. London: Penguin Books. 

Harrison, P. (1972). Understanding your organization‘s character. Harvard Business 
Review, 50(5), 119-129. 

Hofstede, G. og Hofstede, G. J. (e.d.). VSM 08. Research and VSM. Sótt 28. október 2011 
af http://www.geerthofstede.nl/research--vsm/vsm-08.aspx. 

Hofstede, G. (1980). Motivation, leadership, and organization: Do American theories 
apply abroad? Organizational Dynamics, 9(1), 42-63.  

Hofstede, G. (1991) Cultures and organizations: Software of the Mind. London: McGraw-
Hill. 

Hofstede, G. (1994). The business of international business is culture. International 
Business Review, 3, 1-14. 



 

89 

Hofstede, G. (2001). Culture‘s consequences: comparing values, behaviors, institutions, 
and organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Hofstede, G., Hofstede, G. H. og Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organizations: 
software of the mind. New York: McGraw-Hill. 

Human synergistics. (e.d.). Our Measurement Model: The Circumplex. Sótt 4. febrúar 
2012 af http://www.humansynergistics.com/QuantifyingCultureAndLeadership/ 
TheCircumplex.aspx. 

Hvassaleitisskóli. (e.d.). Starfsáætlun 2011-2012. Sótt 16. desember 2011 af 
http://hvasso.is/images/stories/Skoli/skjol/starfsaetl/starfsaetl11_12.pdf. 

Hvassaleitisskóli. (2008, 8. júlí). Saga skólans. Sótt 16. desember 2011 af 
http://hvasso.is/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=13. 

Hvassaleitisskóli. (2010a, 11. febrúar). Stefnukort Hvassaleitisskóla 2010. Sótt 16. 
desember 2011 af http://hvasso.is/images/stories/Skoli/skjol/skjol10/ 
stefnukort10.pdf. 

Hvassaleitisskóli. (2010b, 1. september). Um skólann. Sótt 16. desember 2011 af 
http://hvasso.is/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=20. 

Hvassaleitisskóli. (2011, 14. nóvember). Stefnumiðað árangursmat 2011. Sótt 16. 
desember 2011 af http://hvasso.is/images/stories/Skoli/skjol/stefnukort/ 
stefnum_arangursmat11_12.pdf. 

Jafnréttisstofa. (2010, 19. maí). Álftamýrarskóli til fyrirmyndar. Þróunarverkefnið 
Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum. Sótt 15. desember 2011 af 
http://jafnrettiiskolum.is/jis/?D10cID=ReadNews&ID=99. 

Jashapara, A. (2004). Knowledge management: An intergrated approach. England: 
Pearson. 

Katzenbach, R. (1993). The wisdom of teams: Creating the high-performance 
organization. Boston, MA: Harvard Business School Press.  

Keyton, J. (2005). Communication and organizational culture. Thousand Oaks: Sage 
Publications. 

Kohli, A. K. og Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: The construct, research 
propositons and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18.  

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., og Wong, V. (2001). Principles of marketing. 
Essex: Pearson Education Limited. 

Kotter, J. P. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business 
Review, 73(2), 69-67. 

Kotter, J. P. (1996). Leading change. Boston: Harvard Business School Press. 



 

90 

Kotter, J. P. og Heskett, J. L. (1992). Corporate culture and performance. New York: The 
Free Press.  

Lawler, E. E. (1996). From the ground up: Six principles for building the new logic 
corporation. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Lena Heimisdóttir. (2008). Er hægt að skýra árangur útrásarfyrirtækis út frá kenningum 
um markaðshneigð. Óbirt MS-ritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008.  

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 með áorðnum breytingum 91/2011. 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.  

Mbl.is. (1994, 17. maí). Spurt og svarað um borgarmál. Sótt 15. desember 2011 af 
http://mbl.is/greinasafn/grein/137744/. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (e.d.). Ráðuneyti. Sótt 14. desember 2011 af 
http://www.menntamalaraduneyti.is/raduneytid/. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2009, apríl). Staðreyndasíða. Sótt 14. 
desember 2011 af http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-
pdf_Vefrit/Stadreyndir_4_2009.pdf. 

Mintzberg, H. (1987). Crafting strategy. Harvard Business Review, 65(4), 66-75. 

Narver, J. C. og Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business 
profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20-35.  

Narver, J. C., Slater, S. F., og Tietje, B. (1998). Creating a market orientation. Journal of 
Market Focused Management, 2(3), 241-255.  

O'Dell, C. og Grayson, C. J. (1998). If only we knew what we know: Idendification and 
transfer of internal best practices. California management review, 40, 154-174.  

Ouchi, W. G. (1981). Theory Z. How American business can meet the Japanese challenge. 
Reading, MA: Addison-Wesley. 

Pacanowsky, M. E. og O‘Donnel-Trujillo, N. (1982). Communication and organizational 
culture. The Western Journal of Speech Communication, 46(2), 115-130. 

Pascale, R. T. og Athos, A. G. (1981). The art of Japanese management (4. útgáfa). USA: 
Simon & Schuster. 

Paton, R. A. og McCalman, J. (2008). Change management. A guide to effective 
implementation (3. útgáfa). London: Sage Publication Ltd. 

Peters, T. J. og Waterman, R. H. (1982). In search of excellence: Lessons from America's 
best-run companies. New York: Harper & Row. 



 

91 

Reykjavíkurborg. (e.d.a). Erindisbréf. Sameining Álftamýrarskóla og Hvassleitisskóla. Sótt 
14. desember 2011 af http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/ 
menntasvid/skjol/erindisbref_alfto_hvasso_(2).pdf. 

Reykjavíkurborg. (e.d.b). Grunnskólar borgarinnar. Sótt Sótt 14. desember 2011 af 
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3809/6353_view-2271/. 

Reykjavíkurborg. (e.d.c). Sameining Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla. Sótt 28. 
desember 2011 af http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-
4422/7534_view-4984/. 

Reykjavíkurborg. (e.d.d). Stýrihópar. Sótt 14. desember 2011 af 
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4422/7534_view-4885/. 

Reykjavíkurborg. (e.d.e). Verk- og tímaáætlun um sameiningu Álftamýrarskóla og 
Hvassaleitisskóla. Sótt 19. janúar 2012 af http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/ 
Resources/Skola_og_fristundasvid/skjol/Verkaaetlun_Alfto-
Hvasso_utg1.0_151111_fundur.pdf. 

Reykjavíkurborg. (2011a, 19. apríl). Fundargerðir. Sótt 14. desember 2011 af 
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-725/4398_view-750/. 

Reykjavíkurborg. (2011b, febrúar). Greining tækifæra til samrekstrar og/eða 
sameiningar leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila – Skýrsla starfshóps. Sótt 15. 
desember 2011 af http://reykjavik.is/PortalData/1/Resources/menntasvid/ 
skjol/Starfshopur_um_greiningu_taekifaera_lokaskyrsla_28._feb..pdf. 

Reykjavíkurborg. (2011c, 14. desember). Sex sameinaðir leik- og grunnskólar fá ný nöfn. 
Sótt 14. desember 2011 af http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-
4421/7539_read-29562/. 

Saffold, G. (1988). Culture traits, strength, and organizational performance: Moving 
beyond “strong” culture. Academy of Management Review, 13, 546-558. 

Sara Þórunn Óladóttir Houe. (2010). Hvaða áhrif hefur innri markaðssetning á 
fyrirtækjamenningu og frammistöðu fyrirtækja. Óbirt MS-ritgerð: Háskóli Íslands, 
Félagsvísindasvið. 

Schein, E. H. (1999). Corporate culture: Survival guide. San Francisco, CA: Jossey-Bass.  

Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership (3. útgáfa). San Francisco: 
Jossey-Bass.  

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4. útgáfa). San Francisco: 
Jossey-Bass. 

Schmidt, A., Gillespie, M. A., Kotrba, L. M., Ritchie, S. A. og Denison, D. R. (2009). Profiles 
of organizational culture: The variable effects of consistency. Sótt 18. febrúar 2012 
af http://www.denisonconsulting.com/Libraries/Resources/Schmidt-2009-Profiles-
Consistency.sflb.ashx. 



 

92 

Schneider, W. E. (2000). Why good management ideas fail: The neglected power of 
organizational culture. Stragey and Leadership, 28(1), 24-29. 

Senge, P. 1990. The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. 
New York: Doubleday/Currency. 

Sigrún Davíðsdóttir. (2006). Icelandic companies in Scandinavia: Methods and 
reputation. Sótt 19. febrúar 2012 af http://www.islandsstofa.is/resources/files/ 
icetrade.is/pdf/skyrslur/English_version.pdf. 

Snjólfur Ólafsson, Þórhallur Guðlaugsson og Auður Hermannsdóttir. (2007, apríl). How 
entrepreneurial culture can support fast international growth (IBR Working Paper, 
W07:02). Reykjavík: Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands. Sótt 19. febrúar 2012 af 
http://www2.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/1/swdocument/1010875/W0702.pdf?
wosid=false. 

Snædís Baldursdóttir. (2007). Val á lykilstjórnendum við erlendar starfsstöðvar íslenskra 
útrásarfyrirtækja. Óbirt MS-ritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið. 

Spreitzer, G. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, 
measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38, 1442-65.  

Trompenaars, F. og Woolliams, P. (2003a). A new framework for managing change 
across culture. Journal of Change Management, 3(4), 361-375. 

Trompenaars, F. og Woolliams, P. (2003b). Business across cultures. West Sussex: 
Capstone Publishing. 

Viðskiptafræðistofnun. (e.d.). Rannsóknamiðstöð um alþjóðaviðskipti: Útrás fyrirtækja. 
Sótt 7. febrúar 2012 af http://www.ibr.hi.is/rannsoknamidstod_um_ 
althjodavidskipti_utras_fyrirtaekja. 

Þórhallur Örn Guðlaugsson. (2009). Rannsóknir í markaðsfræði. Reykjavík: Thor ehf. 

Þórunn Ansnes Bjarnadóttir. (2010). Íslensk fyrirtækjamenning. Próffræðilegir eiginleikar 
Denison spurningalistans og notagildi hans við mælingar á markaðshneigð. Óbirt 
MS-ritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið. 

 



 

93 

Viðauki 1  

Kynning á rannsókn á vinnustaðamenningu Háaleitisskóla 

 

Komdu sæl/l, 

 

Sif Cortes heiti ég og er í meistaranámi í Markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við Háskóla 

Íslands. Ég er að skrifa lokaritgerðina í náminu um vinnustaðamenningu. Leiðbeinandi 

minn í þessari rannsókn er Auður Hermannsdóttir aðjúnkt á Félagsvísindasviði 

Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands. 

Ég mun í samstarfi við Háaleitisskóla rannsaka vinnustaðamenningu skólans til þess 

að komast að því hvað einkennir menningu hans og mun ég meðal annars gera 

samanburðarmælingar milli starfsstöðva nýs sameinaðs skóla. Í ljósi nýafstaðinnar 

sameiningar Álftamýrarskóla og Hvassaleitisskóla þá mun rannsóknin gagnast 

Háaleitisskóla og starfsfólki hans á fjölbreyttan hátt og því yrði þátttaka í þessari 

rannsókn mikill ávinningur fyrir skólann og starfsfólk hans.  

Spurningalisti verður lagður fyrir fyrir alla starfsmenn skólans. Það tekur um það bil 

15-20 mínútur að svara spurningalistanum í heild sinni. Könnunin er nafnlaus og ekki er 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Spurningalistanum er ætlað að mæla 

undirliggjandi skoðanir, gildi, viðhorf, samskiptamynstur og hegðun. Hann mælir einnig 

þá þætti vinnustaðamenningar sem hafa bein áhrif á frammistöðu skipulagsheilda. 

Spurningalistinn skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn mælir vinnustaðamenningu, annar 

hlutinn mælir mat á árangri og frammistöðu og þriðji hlutinn snýr að bakgrunni 

þátttakenda.  

Ef spurningar vakna eða þú hefur áhuga á að koma á framfæri athugasemdum er þér 

velkomið að hafa samband í gegnum netfangið sifcortes@hotmail.com. 

Könnunin verður lögð fyrir dagana 17. – 20. janúar 2012 og mun rannsakandi verða til 

skiptis á báðum starfsstöðvum skólans þessa daga.  

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Sif Cortes  
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Viðauki 2. 

Mælitæki rannsóknarinnar 

Kæri þátttakandi, 

 

Vinsamlegast taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga, eftir því hversu ósammála eða 

sammála þú ert þeim, út frá þeirri reynslu og viðhorfi til þeirrar starfsstöðvar sem þú 

starfar á. Tölustafurinn 1 gefur til kynna að þú sért mjög ósammála fullyrðingunni, 2 að 

þú sért ósammála, 3 að þú sért hvorki ósammála né sammála, 4 að þú sért sammála og  

5 að þú sért mjög sammála henni. 

 

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika fyrir hverja fullyrðingu. 

 

 

Hluti 1 

 

I. Þátttaka 

Frelsi til athafna 

 

1. Flestir starfsmenn skólans eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á starf sitt. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

2. Ákvarðanir innan skólans eru að jafnaði teknar á því stjórnstigi þar sem bestu 

upplýsingarnar eru til staðar. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

3. Upplýsingamiðlun innan skólans er með þeim hætti að allir hafa aðgang að þeim 

upplýsingum sem þeir þarfnast á hverjum tíma. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 
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4. Allt starfsfólk skólans hefur trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

5. Stöðugt er unnið að þróun skólans og það gert þannig að flest starfsfólk taki að 

einhverju marki þátt í þeirri vinnu. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

 

Samvinna  

 

6. Markvisst er hvatt til samvinnu milli ólíkra starfseininga innan skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

7. Vinnubrögð starfsfólks skólans bera þess merki að það sé hluti af teymi. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

8. Stuðst er við teymisvinnu innan skólans fremur en valdboð þegar koma á hlutum í 

verk. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

9. Þegar unnið er að verkefnum innan skólans er yfirleitt stuðst við teymisvinnu. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

10. Vinnan er skipulögð með þeim hætti að hver og einn geti áttað sig á tengslunum 

milli starfs síns og markmiða skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 
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Uppbygging á hæfni  

 

11. Ábyrgð innan skólans er dreift þannig að fólk geti unnið sjálfstætt. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

12. Starfshæfni starfsfólks skólans tekur stöðugum framförum.  

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

13. Stöðugt er fjárfest í aukinni þekkingu og færni starfsfólks skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

14. Litið er á hæfni starfsfólks skólans sem mikilvægan þátt í að tryggja 

samkeppnisforskot skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

15. Oft koma upp vandamál innan skólans vegna þess að við höfum ekki þá færni sem 

nauðsynleg er til að takast á við verkefnin. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

 

II. Samræmi  

Megingildi  

 

16. Stjórnendur skólans eru samkvæmir sjálfum sér í orðum og athöfnum. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 
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17. Stjórnunarstíll stjórnenda skólans er lýsandi fyrir gildi skólans og stjórnunaraðferðir 

skýrar.  

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

18. Starfsaðferðir okkar ráðast af skýrum og samræmdum gildum skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

19. Að virða að vettugi megingildi skólans kemur manni í vandræði.  

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

20. Til staðar eru (óskráðar) siðareglur skólans sem að hafa áhrif á hegðun okkar og 

hjálpa okkur að greina á milli þess sem er rétt og rangt. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

 

Samkomulag 

 

21. Ef upp kemur ósamkomulag innan skólans, leggjum við hart að okkur að finna góða 

lausn fyrir alla aðila. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

22. Í skólanum er sterk menning og ríkar hefðir. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

23. Innan skólans er auðvelt að komast að samkomulagi, jafnvel í erfiðum málum. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 
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24. Innan skólans eigum við oft í vandræðum með að ná samkomulagi um mikilvæg mál. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

25. Það ríkir sameiginleg sýn innan skólans á því hvað séu réttar og hvað rangar 

starfsaðferðir. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

 

Samhæfing og samþætting 

 

26. Starfsaðferðir innan skólans eru samhæfðar og fyrirsjáanlegar. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

27. Starfsfólk úr mismunandi starfseiningum skólans hafa svipaða sýn á hlutina. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

28. Það er auðvelt að samhæfa verkefni milli ólíkra starfseininga skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

29. Að starfa með einhverjum frá annarri starfseiningu skólans er eins og að starfa með 

einhverjum úr annarri stofnun. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

30. Það er gott samræmi milli markmiða ólíkra stjórnstiga skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 
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III. Aðlögunarhæfni 

Framkvæmd breytinga 

 

31. Starfsaðferðir innan skólans eru mjög sveigjanlegar og auðvelt er að breyta þeim. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

32. Við bregðumst fljótt og vel við aðgerðum samkeppnisaðila og öðrum breytingum í 

umhverfi skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

33. Stöðugt er verið að taka upp nýjar og bættar starfsaðferðir innan skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

34. Tilraunir til að koma á breytingum innan skólans mæta að jafnaði mótstöðu. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

35. Ólíkar starfseiningar skólans vinna oft saman að því að koma á breytingum. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

 

Áhersla á nemendur  

 

36. Tillögur og ábendingar frá nemendum leiða oft til breytinga innan skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

37. Tillögur frá nemendum hafa bein áhrif á ákvarðanir innan skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 
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38. Allt starfsfólk í skólanum hefur góðan skilning á óskum og þörfum nemenda. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

39. Hagsmunir nemenda eru oft virtir að vettugi innan skólans þegar ákvarðanir eru 

teknar. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

40. Starfsfólk skólans er hvatt til að hafa bein samskipti við nemendur. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

 

Lærdómur skipulagsheilda 

 

41. Innan skólans er litið á mistök sem tækifæri til að læra af og gera úrbætur. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

42. Innan skólans er hvatt til og umbunað fyrir nýsköpun og áræðni. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

43. Margt fellur á milli „skips og bryggju“ innan skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

44. Lærdómur gegnir mikilvægu hlutverki í daglegu starfi skólans.  

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 
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45. Innan skólans er gætt að því að „hægri höndin viti hvað sú vinstri er að gera“. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

IV. Markmið  

Stefna og áform 

 

46. Skólinn hefur tilgang og stefnu til framtíðar. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

47. Stefna skólans hefur áhrif á og breytir starfsaðferðum samkeppnisaðila skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

48. Skólinn hefur skýrt hlutverk sem mótar starf okkar og gefur því merkingu. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

49. Skólinn hefur skýra stefnu til framtíðar. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

50. Stefna skólans er óskýr í mínum huga. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

 

Markmið og takmörk 

 

51. Víðtækt samkomulag ríkir um markmið skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 
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52. Stjórnendur skólans setja metnaðarfull en raunhæf markmið. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

53. Stjórnendur skólans hafa komið upplýsingum á framfæri um þau markmið sem við 

erum að reyna að ná. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

54. Innan skólans er stöðugt fylgst með því hvernig okkur gengur að ná settum 

markmiðum. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

55. Við höfum skýran skilning á því hvernig skólinn mun verða í framtíðinni. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

 

Framtíðarsýn 

 

56. Við höfum sameiginlega sýn á framtíð skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

57. Stjórnendur skólans hafa sýn á hlutina til lengri tíma. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

58. Skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 
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59. Framtíðarsýn skólans er örvandi og hvetjandi fyrir starfsfólk okkar. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

60. Við erum fær um að sinna daglegum verkefnum án þess að missa sjónar á 

framtíðarsýn skólans. 

Mjög ósammála      Mjög sammála 

1     2     3     4    5 

 

 

 

Hluti 2 

 

Viðhorf til árangurs þíns skóla  

 

Hvernig myndir þú meta frammistöðu þíns skóla á eftirfarandi sviðum.  

 

Vinsamlegast taktu afstöðu til eftirfarandi spurninga. Tölustafurinn 1 stendur fyrir mjög 

lítil, 2 stendur fyrir lítil, 3 stendur fyrir hvorki lítil né mikil, 4 stendur fyrir mikil og  

5 stendur fyrir mjög mikil. 

 

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika fyrir hverja spurningu. 

 

 

61. Eru gæði kennslu í þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla? 

Mjög lítil      Mjög mikil 

                  1 2 3 4 5 

 

62. Þegar á heildina er litið er ánægja nemenda með kennslu skólans lítil eða mikil 

miðað við aðra grunnskóla? 

Mjög lítil      Mjög mikil 

                  1 2 3 4 5 
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63. Þegar á heildina er litið er ánægja nemenda með þjónustu skólans lítil eða mikil 

miðað við aðra grunnskóla? 

Mjög lítil      Mjög mikil 

                  1 2 3 4 5 

 

64. Eru gæði stjórnunar í þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla? 

Mjög lítil      Mjög mikil 

                  1 2 3 4 5 

 

65. Eru gæði stoðþjónustu í þínum skóla lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla? 

Mjög lítil      Mjög mikil 

                  1 2 3 4 5 

 

66. Er ánægja nemenda skólans lítil eða mikil miðað við aðra grunnskóla? 

Mjög lítil      Mjög mikil 

                  1 2 3 4 5 

 

67. Þegar á heildina er litið er ánægja starfsfólks skólans lítil eða mikil miðað við aðra 

grunnskóla? 

Mjög lítil      Mjög mikil 

                  1 2 3 4 5 

 

 

 

Hluti 3 

 

Bakgrunnsbreytur 

 

 

68. Hvert er kyn þitt? 

 1  Karlkyn 

 2  Kvenkyn 
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69. Á hvaða aldursbili ert þú? 

 1  30 ára eða yngri 

 2  31 til 40 ára 

 3  41 til 50 ára 

 4  51 til 60 ára 

 5  61 árs eða eldri 

 

 

70. Hversu lengi hefur þú starfað við skólann? 

 1  Styttra en 2 ár 

 2  2 til 5 ár 

 3  6 til 10 ár 

 4  Lengur en 10 ár  

 

71. Á hvaða starfssviði starfar þú? 

 1  1.-3. bekkjardeild 

 2  4.-7. bekkjardeild 

 3  8-10. bekkjardeild 

 4  Almennt starfssvið 

 

72. Hvers eðlis er starf þitt? Athuga að merkja við það sem best á við. 

 1  Almennur starfsmaður 

 2  Kennari 

 3  Stjórnandi 

 4  Stuðningsfulltrúi 

 

73. Staðsetning starfsstöðvar? 

 1  Álftamýri 

 2  Stóragerði 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna!  


