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Útdráttur 
Í upphafi er fjallað um innlendar og erlendar rannsóknir á skilvirku skólastarfi. 
Dregin eru saman í sérstakan kafla nokkur helstu einkenni  skilvirkrar stjórnunar, eins 
og þau birtast upp á síðkastið. Í öðrum hluta er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni  
sem er eigindleg og styðst við hefðir sem tengjast ferilsrannsókn og 
sjálfsævisögurannsókn. Í næstu fjórum köflum er leitast við að draga fram og túlka 
viðhorf skólastjórans Fjólu út frá þroskakenningu sem oft er kennd við sovéska 
hugvísindamenn á fyrri hluta 20. aldar og kölluð er menningarfélagsleg kenning. 
Kjarni kenningarinnar er sá að hver maður hefur um sig svo kallað næsta mögulega 
þroskasvið sem tilgreinir hvað hann getur hér og nú og hvers hann er megnugur með 
leiðbeiningu frá öðrum fyrir tilstilli huglægra áhalda s.s. tungumáls og annarra 
tjáningarmiðla. Samkvæmt kenningunni setjast raddir annarra að í hugskoti hvers 
manns og bera með sér andblæ og setja þannig sérstakan menningarlegan svip á 
manneskjuna en menning er hér skýrð sem afurð samskipta. Kenningin gerir ráð fyrir 
því að þroski mannsins byrji alltaf úti í veröldinni með víxlverkan samskipta og verði 
síðar að verðmætum í huganum. Rannsóknarspurningarnar beinast að því að vita hvað 
varð til þess að Fjóla ákvað að verða kennari og síðar skólastjóri, hvernig myndaðist 
starfskenning hennar og hver er hún, hvernig hefur hún verið studd til þroska í 
starfinu, hvernig eflir hún virkni skólasamfélagsins? Vestrænir fræðimenn hafa dustað 
rykið af menningarfélagslegri kenningu á síðustu áratugum og bætt um betur upp á 
síðkastið og virðist hún hæfa vel til rannsóknar á því hvernig menn þroskast og 
þroska aðra. Í hverjum kafla eru helstu einkenni kenningarinnar skýrð og jafnframt 
eru viðhorf viðmælanda míns kynnt og túlkuð þannig að nokkurri birtu bregði á 
svörin. 

Summary 
The first part of this essay is focused on research on effective schools. Elements of 
effective schools management, as they have appeared lately, are summarized in a 
special chapter. In the second part the research method is described. It is qualitative 
approach and use is made of case study method and live-history research. The next 
four chapters are focused on the principal´s (Fjóla) views from the standpoint of 
developmental theory founded by early 20th century social scientists in the Soviet-
union; sociocultural theory. The core of the theory is that each human being has a so-
called “zone of proximal development”, which defines what he/she is capable of in 
the present and what he/she is capable of by guidance from others with subjective 
tools as language and other ways of expression. The theory says that the mind of each 
human being collects the “voices” of others which cause various cultural effects of a 
communication. Culture is here explained as the consequence of communication. 
According to the theory, the maturity of the human being starts as intermental with 
interaction of communication and later becomes values in the mind, intramental. The 
research questions are focused on the circumstances that led Fjóla to the decision to 
become a teacher and later a principal. Also what is her main theory behind her work 
and how it has developed, what support she has experienced towards maturity in her 
works and how she sees the school community become more efficient. Western 
researchers have discussed and developed the sociocultural theory  in recent decades 
and the theory has become more powerful in research on how human beings mature 
whith others. In each chapter the key elements of the theory are explained and the 
views of the subjects (Fjóla) reviewed and interpreted to answer the research 
questions.  
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1. KAFLI:  INNGANGUR 
 

Þegar ég ákvað að gera þá rannsókn sem hér verður kynnt setti ég mér að leita í 

smiðju eins skólastjóra, fá að fræðast um hann sjálfan og starfskenningu hans.  Ég 

kalla  viðmælanda  minn Fjólu1. Hún hefur verið skólastjóri í sama grunnskóla milli 

fimmtán og tuttugu ár,  hefur haft frá byrjun í kring um sig kjarna velmenntaðra og 

áhugasamra kennara og stýrt að því er virðist framsæknu skólastarfi.  

Ég heimsótti hana í skólann hennar um skeið og tók við hana viðtöl og safnaði 

gögnum til að draga upp mynd af viðhorfum hennar og túlka þau. Ég var á höttunum 

eftir því að heyra sögu skólamanns sem stendur í eldlínunni og  hefur í farteskinu 

grundaða starfskenningu.    

Við störf eru margir hæfir skólastjórar og kennarar sem vinna hörðum höndum og 

nota fjölbreyttar aðferðir við að ná sem bestum árangri. Oft er hljótt um vinnu þessa 

fólks og lítill gaumur gefinn að því sem það veit og kann.  Fyrir mér vakir að draga 

fram í dagsljósið brot úr sögu skólamanns sem hefur um langt skeið, í daglegum 

störfum, unnið að því að þróa starfsaðferðir sem í upphafi voru flestum framandi.  Þær 

virðast þó hafa staðist vel tímans tönn og falla að mörgu leyti vel að nútímalegum 

stjórnunarháttum og eru líka í anda kenningarinnar sem ég styðst við en sú er komin 

til ára sinna, eins og rætt verður um. Mér lék forvitni á því að vita hvernig 

starfskenningin mótaðist og hvernig henni hefur reitt af í skólanum undir stjórn Fjólu.  
 Skólastjórar og kennarar sem lengi hafa verið við störf hafa margir frá miklu að 

segja sem gagnast getur öðrum. Hugsanlega er reynsla þeirra og kunnátta vanmetin  

þegar þróaðar eru nýjar starfsaðferðir í skólum. Segja má að ég sæki í þessa auðlind í 

rannsókn minni. 

Rannsóknarspurning mín beinist að því að vita hvað varð til þess að Fjóla ákvað 

að verða kennari og síðar skólastjóri, hver starfskenning hennar er og hvernig hún 

myndaðist, hvernig hún hefur verið studd til þroska í starfinu og hvernig hún eflir 

virkni (skilvirkni) skólasamfélagsins. 

Þetta er vítt sjónarhorn sem ég reyni að þrengja eftir flokkunum sem ég valdi að 

fjalla um. Efnið er þannig afmarkað við fáa flokka og því er ekki ætlunin að draga upp 

heildarmynd af Fjólu sem skólastjóra og dæma um hvað hefur tekist vel og illa, heldur 

                                                 
1 Fjóla er dulnefni skólastjóra í meðalstórum barnaskóla á norðurslóð. 
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túlka út frá rannsóknarkenningunni viðtöl og önnur gögn sem ég safnaði í skóla 

hennar. 

Eitt veigamesta hlutverk skólastjóra er að beita áhrifum sínum í þá átt að skólinn 

sé þroskavænlegt umhverfi þar sem starfsmenn, nemendur og aðrir taka þátt í 

styðjandi samskiptum, gefa og þiggja, fá leiðsögn við hæfi, ekki bara tilviljunarkennt, 

heldur að mestu með markmiðsbundnum athöfnum. Þar sem sá andi svífur yfir 

vötnum að sá sem meira veit og kann aðstoðar þann sem minna veit og kann við að ná 

tilsettum markmiðum. 

Flestir eru sammála um það að skólastjórinn sé lykilpersóna við að leiða 

skólastarf. Hann þarf að hafa helstu þræði í höndum sér við að koma því þannig fyrir 

að markmiðum skólastarfsins sé náð, finna hverjum nemendahópi hæfa kennara og 

styðja þá og styrkja, setja raunhæf markmið, leiða samstarf, hafa á hendi 

fjármálaumsýslu og framkvæmdastjórn. Í seinni tíð virðist skólastjórnun hér á 

Vesturlöndum taka meira á sig einkenni almennrar framkvæmdastjórnunar í 

fyrirtækjum.  

Ýmsir hafa áhyggjur af því að skólastjórahlutverkið sé að breytast úr því að vera 

áhrifaleiðtogi menntaumbóta, eða sá sem leiðir umbætur, í það að vera í raun 

valdalítill skriffinnur í stigbundnu valdakerfi.  Aðrir telja að sóknarfæri leynist víða, 

sjálfstæði skóla sé að aukast, sem aftur geti leitt til meiri metnaðar skólamanna.  Sitt 

sýnist hverjum. Fjóla hefur verið við störf sem skólastjóri í nærri tvo áratugi og því 

áhugavert að heyra skoðanir hennar og setja þær í kenningarlegt samhengi. 

Í öðrum kafla  geri ég þessari umræðu nokkur skil og fjalla um rannsóknir á 

skólastjórastarfinu í hinum vestræna heimi upp á síðkastið og ýmsar skilgreiningar á 

svo kölluðum skilvirkum skólum og hlutverki skólastjóra. Fyrir mér vakir að varpa 

ljósi á rannsóknir og áherslur varðandi það sem ýmsir kalla skilvirka stjórnun. Í þriðja 

kafla geri ég grein fyrir rannsóknaraðferð minni og einkennum hennar.  

Sú rannsóknarkenning sem ég styðst við kalla ég menningarfélagslega kenningu 

(sociocultural theory) og er hún gjarnan kennd við sovéska hugvísindamenn á fyrri 

hluta síðustu aldar en upp á síðkastið hafa vestrænir fræðimenn dustað af henni rykið 

og gefið henni vaxandi gaum sem sígildri þroskakenningu. Einnig styðst ég jöfnum 

höndum í túlkun minni við fróðleik sem ég  geri grein fyrir í öðrum kafla. 

Í stað þess að kynna rannsóknarkenninguna í einu lagi í sérstökum kafla skipti ég 

henni niður á fjóra kafla, nánar tiltekið fjórða kafla, hvernig starfskenning Fjólu 

mótaðist, fimmta kafla sem fjallar um heildstætt skólastarf og áherslur Fjólu, sjötta 
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kafla, hvernig Fjóla er studd til þroska í starfi. Í sjöunda kafla fjalla ég um virknina 

eða áhugahvötina sem einkennt hefur stjórnunarhætti Fjólu.  

Þessir fjórir kaflar mynda þannig eina heild þar sem kenningunni er gerð nokkur 

skil og viðhorf Fjólu skoðuð og rædd  í ljósi hennar. Lokakaflinn, áttundi kafli, er stutt 

samantekt  og hugleiðing um efnið. 
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2. KAFLI:  SKILVIRKIR SKÓLAR 
 

Í þessum kafla mun ég draga fram nokkur atriði sem ýmsir fræðimenn telja að 

einkenni gott skólastarf og tengist skilvirknihugtakinu. Fjallað er sérstaklega um 

forystuhlutverkið og þátt skólastjórans við að leiða umbætur. Dregin er upp mynd af 

góðum stjórnarháttum eins og ýmsir fræðimenn sjá þá og jafnframt tæpt á gagnrýni á 

ríkjandi kerfi. Að síðustu er fjallað lítillega um þroskakenningu sem kynnt verður í 

næstu köflum. 

 

2.1  Um árangur í skólastarfi 
Víða um hinn vestræna heim hafa um langt skeið verið stundaðar rannsóknir á árangri 

skólastarfs. Fyrst í stað beindist kastljósið að frammistöðu nemenda í stöðluðum 

prófum, en síðar meir hefur verið horft á fleiri þætti t.d. samstarf heimilis og skóla, 

félagshæfni nemenda, aga, væntingar og fleira. Farið var að tala um skilvirka skóla og 

virðisauka (Purkey og Smith 1983) sem merkir víðtæk jákvæð áhrif góðs skólahalds á 

nemendur, starfsmenn og umhverfi.  

Ýmsir töldu að innra starf skólanna réði litlu um skilvirkni, þar réðu mestu 

félagslegar aðstæður nemenda, greind þeirra og dugnaður. Með betri og háþróaðri 

rannsóknaraðferðum tókst þó að sýna fram á að aðbúnaður eða þættir í innra starfi 

skólanna skiptu líka miklu máli (Weick 1976). Félagsleg innri gerð skólanna skýrði 

þannig mun á skilvirkni þeirra. Einkum voru það atriði sem tengdust skólabrag, 

væntingum, viðhorfum og fræðilegum áherslum kennara í samskiptum við nemendur 

og sín á milli. Samhliða beindust sjónir manna að mikilvægi góðrar stjórnunar. 

Hvað felst þá í hugtakinu skilvirkni? Samkvæmt íslenskri orðabók (1988 ) er sagt 

að skilvirkur maður skili góðu verki og vinni þannig fljótt og vel. Hoy og Miskel 

(1978) telja að skilvirkni skóla sé ekki hægt að mæla út frá einni vídd. Skóli geti verið 

skilvirkur eða óskilvirkur eftir því hver viðmiðunin er. Það verði því að styðjast við 

fræðilega viðmiðun eða líkan. 

Chubb og Moe (1989) skilgreina skilvirka skóla þannig að þar sé gert ráð fyrir 

meðal annars sterkum leiðtoga, skýrum markmiðum, miklum bóklegum kröfum, 

fagmennsku kennara, samstarfi starfsmanna og uppörvandi staðblæ. Í skilvirkum 

skólum sé mest um vert að menn gangi í sömu átt með því að koma sér upp 

sameiginlegu leiðarljósi en niðurnjörvi ekki um of samstarf sitt. 
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Í bók Barkar Hansen og Smára Sigurðssonar, Skólastarf og gæðastjórnun, (1998) 

vitna þeir í tvær rannsóknir sem telja má sígildan mælikvarða á skilvirkni skóla.  Sú 

fyrri var framkvæmd af Stewart C. Purkey og Marshall S. Smith en þeir gerðu grein 

fyrir niðurstöðum sínum í tímaritinu The Elementary School Journal (1983).  Þeir 

flokka niðurstöður rannsókna sinna á skilvirkni skóla í Bandaríkjunum eftir því hvort 

þeir þættir sem skipta máli tilheyra formgerð skólans eða ferli í innra starfi. Þættina 

sem þeir skilgreina vilja þeir frekar líta á sem tilhneigingu og vísbendingar en 

fastmótaðar staðreyndir. 

Þeir þættir sem heyra undir formgerð eru : 

• Vald og frumkvæði til að auka gæði náms og kennslu hjá starfsfólki skólans. 
• Nám og kennsla sem forgangstriði. 
• Stöðugleiki í starfsliði. 
• Vel og skipulega útfærð námskrá. 
• Virkt starfsmannahald og öflug endurmenntun. 
• Stuðningur og þátttaka foreldra í skólastarfinu. 
• Skýr viðurkenning á mikilvægi góðs árangurs. 
• Góð nýting á kennslutíma. 
• Stuðningur fræðsluyfirvalda. 

 
Þættir sem varða innra starf eru: 

• Sameiginleg áætlunargerð. 
• Tilfinning starfsfólks fyrir því að tilheyra metnaðarfullu skólasamfélagi. 
• Skýr markmið og háleitar sameiginlegar væntingar. 
• Agi og góð umgengni. 

 

Seinni rannsóknin var framkvæmd af Peter Mortimore og samstarfsmönnum hans og 

birti David Reynolds samantekt í tímaritinu Effectiveness (1992). Helstu þættirnir sem 

samkvæmt þeirri samantekt hafa áhrif á skilvirkni skólastarfs eru: 

• Skólastjóri veitir kennurum markvissa forystu. 
• Aðstoðarskólastjóri er virkur og tekur þátt í stjórnun skólans. 
• Kennarar eru virkir og taka þátt í áætlana- og námskrárgerð. 
• Samkvæmni gætir hjá kennurum í því sem þeir eru að gera. 
• Hver dagur er vel skipulagður fyrir nemendur. 
• Kennslan er vitsmunalega ögrandi. 
• Umhverfi nemenda hvetur til vinnusemi. 
• Nemendur fást við afmörkuð efni í hverri kennslustund. 
• Nemendur og kennarar ræða mikið saman um námsefnið. 
• Kennarar halda nákvæmt bókhald yfir gengi nemenda. 
• Foreldrar taka þátt í skólastarfinu. 
• Skólabragur er jákvæður. 
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Þrátt fyrir að rannsóknir hafa bent á hvað einkennir skilvirka skólar gengur illa að 

gera skóla skilvirka. 

Chubb og Moe (1989) telja að stjórnkerfi sem skólarnir eru settir inn í hafi 

úrslitaáhrif á það hvernig árangri þeir ná. Þeir benda á að allir umbótasinnar til þessa 

hafi ætlað að ráðast að vandanum þar sem hann kemur fram og ná fram úrbótum með 

því að ætla stjórnkerfinu að knýja þær fram. Þeir telja hins vegar að stofnanir 

stjórnkerfisins geti ekki knúið fram endurbætur því þær sjálfar séu rót vandans. 

Lykillinn að framförunum er því fólginn í breytingum á þeim en ekki skólunum 

sjálfum. Höfundar halda því fram að skrifræðið sem fylgir utanaðkomandi stofnunum 

kæfi sjálfræði skólanna. Skrifræði og sjálfræði séu því andstæðir pólar.  

Stjórnmálamenn (þeir sem ráða) nota skrifræðið til þess að koma stjórn á skólana 

ofan frá. Þess vegna hafa stjórnmálamenn smám saman komið á því skipulagi að lög 

og reglugerðir sem einu sinni hafa tekið gildi sé óhemju erfitt að afnema. Því er 

aðferðin sú að skilgreina eins nákvæmlega og hægt er til hvers er ætlast af skólunum 

og setja þessar skilgreiningar inn í lög og reglugerðir.  

Fullan (1993) dregur upp dökka mynd af þróun mála í bandarískum skólum og 

telur að menn hafi verið of uppteknir af því að setja fram hugmyndir um æskilega 

kennslu, endurskoðun námskráa o.þ.h. en þrátt fyrir það sé árangur slakur, ólæsi fari 

vaxandi og brottfall úr námi aukist. Hvert stórátakið af öðru sé sett af stað eftir 

kosningar en lítið gerist. Fullan telur að ef mönnum eigi að miða áfram þurfi nýja 

hugsun sem beinist að því hvernig eigi að bæta og breyta og skapa góð skilyrði til 

þess. 

Bókin Politics, markets & americas schools eftir Chubb & Moe hafði mikil áhrif á 

umræðu um skólamál í Bandaríkjunum. Höfundar styðjast við ýtarlegar rannsóknir 

sem þeir gerðu á framhaldsskólum (high schools) í Bandaríkjunum. Gagnrýni þar ytra 

hefur verið grimm á skólakerfið um langt skeið og skólamál verið fyrirferðarmikil í 

stjórnmálaumræðunni. 

Rannsóknir snemma á níunda áratugnum sýndu niðurstöður sem urðu til þess að 

flóðbylgja gagnrýni skall á skólunum í Bandaríkjunum. Í kjölfarið fylgdi urmull 

athugana og skýrslna og þar á eftir mikið úrbótaátak. 

Tilraunir til úrbóta: 

• Kröfur til nemenda auknar. 
• Ný próf hönnuð. 
• Hert á kröfum í kennaranámi. 
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• Launakerfi kennara breytt. 
 
Nýbreytni: 

• Framfarastigar. 
• Árangurstengd laun. 
• „Magnet schools“ (sérhæfðir skólar). 
 

Nú var búist við bjartari framtíð en Chubb og Moe (1989) voru ekki sama sinnis. Þeir 

sögðu úrbæturnar ekki ná að rótum vandans sem þeir sögðu liggja í stofnununum, sem 

eiga að leysa vandann. Stofnunum sem eiga að stjórna í lýðræðiskerfinu. Þessir 

fulltrúar kerfisins virðast engan veginn, að mati höfundanna, geta boðið upp á það 

sem til þarf svo skólastarf verði skilvirkt. Stofnanir kerfisins eru alltaf tilbúnar til að 

hlusta á rödd fólksins og vilja svara kröfum kjósenda. Rót vandans telja þeir Chubb 

og Moe (1989) vera að nemendur læra: 

• Ekki nóg. 
• Ekki réttu hlutina. 
• Ekki hvernig á að læra. 
 

Nokkrar helstu niðurstöður bókarinnar eru eftirfarandi: 

• Þrátt fyrir aukin fjárframlög virðist árangur nemenda slakur. 
• Aukið vald í skólamálum hefur tekið sér bólfestu utan skólanna, má þar nefna 

ráðuneyti, fræðsluskrifstofur, fagfélög, skólanefndir. 
• Skilvirkir skólar hafa ákveðin jákvæð einkenni og búa við meira sjálfræði en 

óskilvirkir. 
• Sjálfræði er ein mikilvægasta forsendan fyrir því að skilvirk vinnubrögð nái 

fótfestu í skólum. 
 
2.2  Stjórnkerfi og forysta 
Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir, Mel West, Ólafur H. Jóhannsson, Börkur 

Hansen (1999) gera stjórnun og forystu í skólum að umræðuefni og líta svo á að 

forysta sé einkum í því fólgin að skapa aðstæður þannig að hugmyndir verði til meðal 

fólks, forysta ýti þannig undir það að hæfileikar manna nýtist sem best. Stjórnun sé 

svo það að hrinda hugmyndunum í framkvæmd. Hvorugt getur án hins verið og 

forystumaður þarf, ef hann á að þroskast í sínu starfi, að vera vel að sér á fjórum 

sviðum: Þekkja viðfangsefnið, aðstæður, samstarfsmennina, og sjálfan sig.  

   Börkur Hansen og Smári Sigurðsson (1998) fjalla um regluveldisstjórnun sem 

tíðkast hefur lengi og gengur út á það að skilgreina sem nákvæmast verkaskipti 

starfsmanna þannig að ekkert fari á milli mála hvað hver á að gera. Skipulag, stjórnun 



Halldór Valdimarsson                                                                                                                            ,,… þessi sýn á veröldina …“ 
 

   9

og áætlanagerð er þannig í höndum æðstu manna sem móta stefnuna eftir bestu getu. 

Starfsmenn vinna svo hver eftir sínum fyrirmælum og er þess gætt að sem minnst fari 

milli mála. Stjórnendur eru við þessar aðstæður uppteknir við að setja reglur til að 

hlutverk hvers og eins sé sem skýrast. Myndhverfingin sem hér er hægt að nota er að 

líta á stofnunina sem vél sem stjórnendur stilla og smyrja svo hún gangi liðugt.  

Valdaforysta einkennir regluveldisstofnanir (Börkur og Smári 1998). 

Yfirmaðurinn hefur þannig skilgreint vald sem undirmennirnir samþykkja og getur 

styrkt sambandið með umbun eða viðurlögum í krafti valds síns. Forystumaðurinn 

leggur línurnar varðandi starfshætti, undirmennirnir vinna svo sín skilgreindu verk. 

Höfundar benda á að forysta af þessu tagi gangi varla nema forystumaðurinn laði 

undirmenn sína með sér en slík menning sé brothætt . 

Rúnar Sigþórsson, o.fl. (1998) telja að til þess að koma á árangursríkum 

skólaumbótum þurfi hvatinn að koma frá starfsmönnunum sjálfum. Efla þurfi 

áhrifaforystu (transformational leadership) innan skólanna fremur en hefðbundna 

valdaforystu (transactional leadership) sem að sjálfsögðu þurfi einnig að vera í góðu 

lagi. Í kjölfarið sé svo hægt að taka til við skipulagðar og samhæfðar breytingar í 

skólastofunum. Með áhrifaforystu er átt við áhrifavald sem sprettur af t.d. 

sérfræðiþekkingu, hefðum eða persónuleika, það vald er ekki varið en aðrir játast 

undir það af frjálsum og fúsum vilja.  

Þeir sem aðhyllast áhrifaforystu telja það eitt mikilvægasta hlutverk forystumanns 

að fá sem flestum forystuhlutverk og dreifa með því valdi, oft tímabundnu. Þannig 

getur skólastjórinn verið óbreyttur liðsmaður í sumum verkefnum. Börkur og Smári 

(1998) ræða um myndhverfinguna „skólann sem lærir“ og þær forsendur sem fyrir 

hendi þurfa að vera til að vænlegt sé að líkja fyrirtækjum og stofnunum við lifandi 

verur. Í hverri stofnun er stjórnkerfi, framleiðslukerfi og þróunarkerfi sem vinna 

saman og gera stofnunina að því sem hún er. Allir sem heild vinna þannig að því að 

breyta og bæta starfsemi skólans með því að skoða og meta á gagnrýninn hátt það sem 

verið er að gera  (Owens 1991, Senge 1990, Katz og Khan 1978). 

Helsti munurinn á þessum tveimur aðferðum við stjórnun er sá að „skólinn sem 

lærir“ gerir ráð fyrir samábyrgð og nánu samstarfi yfir- og undirmanna við að bæta 

skólastarfið. Verkaskiptingin fer eftir einstaklingum og verkefnum sem unnið er að. 

Reglur eru færri og meira í anda stefnumiða en nákvæmra fyrirmæla. Áhersla er lögð 

á að fá kennurum og skólastjórnendum meira sjálfdæmi við að þróa og bæta skólann. 
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Samvinna og samábyrgð er þannig helsta einkennið ásamt gagnrýninni endurskoðun á 

eigin starfsemi. 

 

2.3  Hlutverk skólastjóra 
Skólastjóri gegnir lykilhlutverki í skólaþróun. Forysta hans skiptir máli fyrir skilvirkni 

skóla, ekki er nóg að hafa leiðarljós að stefna að, heldur þarf að vinna af vandvirkni 

að því að ná settu marki. Rannsóknir á störfum skólastjóra hafa verið stundaðar á 

undanförnum áratugum og hafa leitt í ljós ýms sameiginleg einkenni. Sergiovanni 

(1987) telur að skólastjóri hafi sex meginhlutverk þ.e.a.s. hann hefur hlutverkið að 

vera: 

• Ráðherra, framkvæmir laga og reglugerðarfyrirmæli. 
• Menntafrömuður, leiðir umbætur og þróunarstarf. 
• Ráðgjafi, leiðbeinir nemendum, starfsmönnum og öðrum í skólasamfélaginu. 
• Skipuleggjandi, skipar málum í forgangs- og tímaröð. 
• Framkvæmdastjóri, er ábyrgur fyrir rekstrinum, þar með nýtingu fjármuna. 
• Hópstjóri, leiðir vinnu hinna ýmsu hópa. 

 

Börkur og Smári (1998) telja þessi hlutverk mikilvæg og nauðsynleg en þau verði að 

þjóna leiðarljósinu sem sett er, sérkennum skólans, starfsfólki og síðast en ekki síst 

persónu stjórnandans. Skólastjórar séu misskilvirkir og misgóðir að fylgja eftir 

hugmyndum, sumir festast í hlutverkum „framkvæmdastjóra“ eða „ráðherra“ og finnst 

hlutverk „menntafrömuðar“ eða „ráðgjafa“ lítils virði. Ef það gerist mun það leiða til 

að þeir séu ekki líklegir til að stuðla að árangursríku skólastarfi samkvæmt fræðunum. 

Árið 1994 kom út skýrsla um rannsókn á störfum skólastjóra í grunnskólum sem 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir unnu (1994).  

Þar voru taldir upp kostir þeirra skólastjóra sem gengur vel í starfi. Í þeirri 

upptalningu er vitnað í Goldhammer og félaga (1971) sem segja að góðir skólastjórar: 

• Hafi flestir mikla trú á getu barna og unglinga. 
• Telji það hlutverk skólans að leysa vandamál þeirra á sviði náms og hegðunar. 
• Láti vel að vinna með öðrum og virkja aðra til samstarfs. 
• Séu stoltir af skólanum og starfsmönnum hans og metnaðarfullir fyrir hönd 

skólans. 
• Gagnrýnir á störf yfirmanna sinna.  
• Sýni  hörku við að tryggja skólanum nauðsynlegar bjargir. 
• Starfi fremur af hugsjón en skyldu. 
• Leiði hjá sér óvissu og margræðni sem felst í starfinu. 
• Séu skólamenn af lífi og sál. 
• Geti greint á milli langtíma og skammtímamarkmiða. 
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• Hafi ákveðnar skoðanir á hlutverki menntakerfisins og eigin hlutverki. 
 

Í skýrslu Barkar Hansen o.fl (1994) kemur fram verulegur munur á því hvernig 

skólastjórar eyða tíma sínum og hvernig þeir telja æskilegt að verja honum. Sem 

dæmi má nefna: 

        Æskileg röðun:                                  Raunveruleg röðun: 

1. Námskrárvinnu.                                                     2. sæti 
2. Áætlunargerð.                                                        6. sæti 
3. Málefni nemenda.                                                  3. sæti 
4. Endurnýjun í starfi.                                                8.sæti 
5. Stjórnun og umsýsla.                                             1. sæti 

 

Í doktorsritgerð sinni I fjarren blir fjallen blå gerir Haukur Viggósson (1998) 

samanburð á skólastjórum í Reykjavík og Lundi í Svíþjóð. Þegar hann vann 

rannsóknina var nýlega búið að færa grunnskólana til sveitarfélaganna í Svíþjóð en of 

skammt var um liðið til að áhrifanna gætti í ritgerðinni. Haukur komst að þeirri 

niðurstöðu að þeir skólastjórar sem hafa mesta nánd við starfsmenn sína nái bestum 

árangri í starfi. Hins vegar verði margt til að gera þeim erfitt fyrir. Hann bendir á þrjú 

eftirfarandi atriði: 

1. Vaxandi stjórnunarbyrði og skrifstofuvinna gerir það erfitt að hafa eftirlit með 
starfsfólki eins og nauðsynlegt er. 

2. Of margir starfsmenn þvinga stjórnendur til að gera samskiptin við þá 
formlegri.  Þeir verða þar með að stjórna gegnum millistjórnendur og afla 
upplýsinga um kennara með óbeinum hætti í stað þess að sinna reglubundnum 
heimsóknum í skólastofur og ráðgjöf við kennarana. 

3. Þeir stjórnendur sem lítið eftirlit hafa með kennurum hafa gjarnan þá skoðun 
að þeir eigi ekki að skipta sér af störfum þeirra og telja að kennarar æski þess 
síður.  Þessi skortur á eftirliti getur einnig stafað af því að skólastjórinn lítur á 
kennarana sem fagmenn sem geti og eigi að vinna sjálfstætt. 

 
Í rannsókn sinni á bandarískum framhaldsskólum telja Chubb og Moe (1989) að 

reyndin hafi orðið sú að skólastjórar opinberu skólanna hafi takmarkað vald sem komi 

í veg fyrir að þeir geti verið menntaleiðtogar. Ástæðuna segja þeir vera þá að 

skólastjórinn sé skriffinnur og eftirlitsmaður fyrir hið opinbera, settur inn í fastan 

valdapíramída kerfisins og sé bundinn af alls konar reglugerðum um innra starf 

skólanna og reyni því að sigla lygnan sjó til að styggja ekki þá sem hafa pólitísk völd. 

Einkaskólarnir hafi meiri möguleika til að laða að hæfa stjórnendur sem hafi meira 

olnbogarými vegna þess að þeir eru síður þjakaðir af niðurnjörfuðum fyrirmælum og 

skriffinnsku. 
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Barth (1990) lýsir draumaskólanum m.a. á þá leið að það sé skólinn sem hann 

kjósi handa börnum sínum. Í þeim skóla sé skólastjórinn ekki í hlutverki hins 

hefðbundna skólastjóra, frekar þess duglega og vinnusama sem sé fyrirmynd annarra. 

Samkennd, glaðværð, gagnrýni og hjálpsemi sé sjálfsagður hluti af vinnuandanum. 

Væntingar til nemenda séu miklar án þess að byggja upp spennu. Andrúmsloftið í 

slíkum skóla sé vinsamlegt og nemendum líði vel og finnist þeir vera velkomnir enda 

þótt miklar kröfur séu gerðar til þeirra.  

 

2.4  Hvað þarf til? 

Þessi kafli er eins konar aðfararorð að rannsókn minni eða baksvið hennar. Dregnar 

eru fram í dagsljósið rannsóknir og áherslur sem eiga að varða veginn að góðu 

skólastarfi, sumar eflaust umdeildar. Fjallað hefur verið um einkenni skilvirka skólans 

og sýn ýmissa fræðimanna á það hvað þarf að koma til svo megi vænta góðs árangurs. 

Ef grannt er skoðað kemur í ljós að  fögur fyrirheit um heppilegt vinnulag í skólum 

standa og falla með samskiptum og samvinnu þeirra sem þar starfa. Skólastjórinn 

gegnir mikilvægu hlutverki við að koma á staðblæ eða heimilisbrag í skóla sínum sem 

styður vinnulag samvinnu og samstarfs. Hans mikilvægasta vinna er að leiða kennara, 

nemendur og starfsfólk skólanna  saman til góðra verka.  
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3. KAFLI:  RANNSÓKNARAÐFERÐ 
 

Í þessum kafla lýsi ég stuttlega einkennum eigindlegrar rannsóknaraðferðar 

(qualitative inquiry) og vinnulaginu sem slíkri hefð fylgir. Að mestu styðst ég við 

túlkandi (interpretive) aðferðir ferilsathugunar (case study) og ævisögunnar 

(biography) og fjalla lítillega um einkenni þeirra. Ég lýsi einkennum 

rannsóknarfrásagnar (narratives) sem umfjöllun mín hvílir að nokkru leyti á. Geri ég 

grein fyrir viðmælanda mínum, hvernig hann var valinn, gagnasöfnuninni og 

úrvinnslu gagnanna. 

 

3.1  Túlkandi rannsókn 
Túlkandi eigindleg rannsóknaraðferð notar sér vinnukenningu. Rannsakandinn setur 

sig í stellingar, hefur væntingar og hugmyndir um hvað hann vill fá fram með 

rannsóknarspurningum sínum. Samhliða gagnaöflun þarf að endurskoða kenningar og 

greina og endurflokka. Rannsóknarferlið hefur það ekki að markmiði að sanna eða 

afsanna vinnukenninguna og meðan á gagnaöflun stendur þarf sífellt að flokka og 

endurflokka gögnin þó þannig að skýrt markmið sé með vinnunni og ekki sé um 

tilviljunarkennd vinnubrögð að ræða. Þetta leiðir af sér að meðan á vinnu stendur 

hefur þurft að vinsa úr kenningar sem standast ekki, koma nýjum fyrir með það að 

markmiði að skerpa sýnina á það sem að mestu gagni kemur. 

Túlkandi rannsóknaraðferð er heppileg í kennslustofurannsóknum og afmarkaðri 

skoðun á skólastarfi. Í fyrstunni er sjónarhornið vítt en smám saman þrengist það og 

verður dýpra. Fyrirfram ákveðin rannsóknaraðferð er svo notuð til að geta skoðað 

flókin fyrirbæri fyrst með því að greina einstaka þætti, flokka þá síðan og túlka. 

Í túlkandi rannsóknarðferð skilgreinir rannsakandinn og flokkar viðfangsefni sitt, 

þar með er rannsakandinn sjálfur mikilvægasta  mælitækið sem stuðst er við.  Það er 

því nauðsynlegt að hafa skýra  rannsóknarkenningu og   skoðun á því eftir hverju er 

verið að slægjast og kenningin sem stuðst er við  getur þannig leitt rannsakandann að 

rannsóknarspurningunum. Kenningin og skilgreint verklag eru jafnvel enn 

mikilvægari þegar rannsakandinn sjálfur hefur reynslu og sérþekkingu á því sviði sem 

hann er að rannsaka, því verður að halda fast í rannsóknarkenninguna og skilgreint 

verklag til að fordómar og veikleikar rannsakandans hafi síður áhrif á niðurstöður 

(Creswell 1998). 
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Algengasta vinnulag við túlkandi rannsóknaraðferð er að rannsakandi skrái og 

túlki það sem gerist meðan á gangnasöfnuninni stendur. Viðtöl (interview) er ein 

tegund samtala og sú algengasta í eigindlegum rannsóknum. Einn spyr, annar svarar 

og báðir eiga afurðirnar sem myndast. Rannsóknarviðtöl hafa þróast í að vera gagnleg 

rannsóknartæki, spyrill og viðmælandi raða viðtalinu saman utan um viðfangsefni sitt 

og leitast við að fá heillega mynd af því sem skoðað er. Með því að nota blöndu af 

viðtölum, vettvangsskráningum, vídeoupptökum og fleiri aðferðum við að skynja það 

sem fram fer skapast möguleiki til að dýpka skilning á efninu sem rannsakað er. 

Einblínt er þá á þröng svið út frá kenningunni meðan gögnum er safnað.  

Það er mikilvægt að gefa sér vinnukenningar þegar túlkandi rannsókn er undirbúin 

þó þær taki breytingum. Rannsóknargögn og kenningar virka þannig hvor á aðra allan 

tímann sem rannsóknin stendur yfir þangað til fundnir eru endanlega flokkar sem 

hæfa því sem skiptir máli (Geertz 1973). 

Að skilja hvað fyrir þeim vakir sem er rannsakaður er mikilvægasta atriðið í 

túlkandi aðferð. Það gefur auga leið að túlkun rannsakanda er misjöfn á því sem hann 

sér. Í túlkandi aðferð er greinarmunur á hegðun og athöfn. Athöfnin tekur bæði yfir 

hegðunina og ástæðurnar fyrir henni, aðstæður sem athöfnin á sér stað í mynda heild 

sem sá sem rannsakar verður að taka með í reikninginn þegar hann túlkar og metur 

(Erickson 1986). Hugrænt sjónarhorn og skilningur þátttakenda er þannig 

mikilvægasta nálgun túlkandi aðferðar. Að draga hinar einu réttu  hlutlægu 

ályktanirnar af slíkum rannsóknum er nánast ómögulegt en gögnin sem ályktanir  eru 

byggðar á þurfa hins vegar að vera nákvæm svo hægt sé að endurtaka rannsóknina 

með því að feta svipaða slóð aftur. 

Eigindleg rannsóknaraðferð gerir þannig kröfur um öguð vinnubrögð, yfirvegaða 

túlkun og nákvæmni. Hafa þarf í huga að búa texta í hendur lesanda sem hann síðan 

vegur og metur og dregur sínar ályktanir af og túlkar (Dysthe 1995), ekki endilega til 

finna hinn eina sannleik, frekar til að draga fram í dagsljósið ákveðin atriði sem hann 

þekkir úr eigin reynsluheimi eða annarra og brýtur heilann um. Að því leyti þjóna 

rannsóknir af þessu tagi fremur sem leiðsögn við að bæta starfshætti en  að fella 

dóma. Rannsóknaraðferð mín flokkast undir eigindlega aðferð og styðst einkum við 

tvo flokka innan hennar, ævisögu og ferilrannsókn.  
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3.1.1  Ævisöguaðferð  

Ævisögurannsókn er rannsókn á einstaklingi og lífsreynslu hans eins og hún er sögð 

rannsakandanum eða fundin í skjölum. Denzin (1989) skilgreinir ævisöguaðferð sem 

rannsókn sem safnar saman upplýsingum sem lýsir vendipunkti í lífi einstaklingsins 

og geta þessi atvik  verið bundin við þröngt eða vítt sjónarhorn og ólík svið í lífi hans.  

Denzin (1989) notaði orðið túlkandi ævisögu (interpretive biography) vegna þess 

að höfundur segir og skráir sögu annars:  
 

Við sköpum persónuna sem við skrifum um, eins og hún skapar sjálfa sig þegar 
hún tekur þátt í því að segja frá  (Denzin 1989). 

 
 
Ævisöguritun á rætur í mismunandi fræðum, t.d. sagnfræði, félagsfræði, sálarfræði og 

hefur gengið í endurnýjun lífdagana síðustu árin. 

Út frá túlkandi sýn eru ævisögufrásagnir að hluta sjálfsævisaga (autobiography) 

skrifuð af skrásetjara þar sem staðreyndir og skáldskapur blandast í höndum 

skrásetjara. Ævisöguritun má skipta í nokkur þrep (Denzin 1989).  

1. Rannsakandinn hlustar á  viðmælanda eða les efni þar sem fram kemur hlutlæg 
reynsla þess sem skoðaður er. Um getur verið að ræða aldursskeið, t.d. æsku, 
gelgjuskeið, táningsárin eða efri ár,  samþættar lýsingar eða einstök atvik, allt 
eftir því sem best svarar rannsóknarspurningunni. 

2. Næst safnar rannsakandinn saman efni svo sem viðtölum úr ýmsum áttum, t.d. 
lífsreynslusögum, rannsóknarfrásögnum, þannig að þráður myndast. 

3. Þessar sögur eru tengdar í kring um þema sem gefa til kynna mikilvæga 
atburði í lífi þess sem segir frá. 

4. Rannsakandinn útskýrir söguna og treystir á að sögumaður hafi gefið tilefni til 
að hægt sé að draga ályktanir af efninu. 

5. Rannsakandinn leitar líka gjarnan eftir stærri mynd til að útskýra hvað fyrir 
viðmælandanum vakir, t.d. félagsleg samskipti, menningarleg viðfangsefni, 
hugmyndafræði og sögulegt samhengi til að getað túlkað sögu hans betur. 

 
 
3.1.2  Ferilsrannsókn  

Ferilsrannsókn er stundum skilgreind sem rannsókn á hversdagslegum afmörkuðum 

atburðum (Yin 1994). Oft er sjónum beint að einum einstaklingi, sérstöku afmörkuðu 

atviki, stað eða samsettum atvikum og getur þannig fallið vel að ævisöguaðferðinni. Í 

ferilsrannsókn er gjarnan kafað undir yfirborðið og óskýr atriði gerð sýnileg, því er 

notadrjúgt að nota aðferðina sem bæði getur staðfest kenninguna eða þróað nýja á 

meðan á rannsókn stendur og vera lýsandi fyrir þátttakendur. Draga þarf upp fyrir 
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lesandanum lýsandi myndir af því sem skoðað er sem kann svo að leiða til þess að 

menn finna hugsanlega not fyrir aðferðirnar við aðrar aðstæður.  

Ferilsrannsókn er þeirrar náttúru að hún þarf að sveigja sig að kenningum sem oft 

taka breytingum á meðan á vinnu stendur. Sjónarmið þátttakendanna er því mikilvægt 

í túlkandi rannsóknaraðferð. Myndin sem dregin er fram í ferilsrannsókninni er flókin 

og óteljandi höfundar og viðmælendur hafa áður komið við sögu ef grannt er skoðað 

(Guðmundsdóttir 1996).  

Ferlið sem ég skoða er afmarkað í tíma og rúmi og beinist að því hvernig 

kennslufræðilegar áherslur skólastjóra sem lengi hefur verið við störf myndast, 

hvaðan eru raddirnar sem enduróma í störfum hans? Raddir okkar eru að vissu leyti 

bergmál menningarinnar og sögunnar sem skapaði okkur. Óbeint má þannig greina 

raddir foreldra, vina, starfsfélaga og leiðbeinenda í rödd viðmælanda míns og minni 

eigin, eftir þeim er ég að leita þegar ég reyni að gera mér grein fyrir því hvernig 

starfskenning viðmælanda hefur orðið til. Í annan stað reyni ég að skoða út frá 

kenningu Vygotsky hvernig þessi reyndi skólastjóri styður og styrkir starfsmenn sína 

til að ná tilteknum markmiðum við að koma börnum til manns. Að sama skapi lék mér 

forvitni að vita hvernig skólastjórinn sækir sér leiðbeiningu í störfum sínum. Í 

viðtölunum komu fram ýmsar hindranir sem viðmælandi taldi hamla góðum 

stjórnunarháttum og var gaumur gefinn að þeim.  

Á meðan á vinnuferlinu stendur skýrist það líka hvort fyrirbærið sem rannsakað er 

er trúverðugt og lýsandi fyrir það sem skoðað er. Segja má að rannsóknarvinnan 

greinist í þrennt: lýsandi, skýrandi eða rannsakandi ferilsrannsókn sem er afmörkuð í 

tíma og rúmi. Í lýsandi aðferð safnast inn gögn með orðunum, hvað, hver, hvers. Svar 

með þessum spurnarorðum lýsir gangi mála. Í skýrandi aðferð eru spurnarorðin oft: 

hvernig, af hverju. Svörin við þessum spurningum skýra fyrir þeim sem stendur fyrir 

utan. Rannsakandi aðferð inniheldur hvort tveggja, lýsandi og skýrandi ferli, en tekur 

með óvænt atriði sem upp koma í skoðuninni. Við slíkar aðstæður verða athugunin 

sjálf og vinnukenningin að styðja hvor aðra. Ég styðst að mestu  við rannsakandi 

aðferð í athugun minni. 

 

3.1.3  Rannsóknarfrásögn (narrative) 

Rannsóknarfrásagnir (narratives) í skólarannsóknum hafa oft einkenni ferilsrannsókna 

sem er samsett mynd af afmörkuðum hluta af lífi viðmælanda, aldrei öll sagan 

(Guðmundsdóttir 1996). Rannsóknarfrásögn sækir þrótt sinn, ef svo má segja, á fjögur 
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svið: athugunargögn, sögurnar sem viðmælandinn segir, sögurnar sem við heyrum og 

kenninguna sem stuðst er við í rannsókninni (Guðmundsdóttir 1996). Í slíkum 

frásögnum koma raddir allra þátttakanda fram, bæði mín eigin, viðmælanda míns og 

annarra sem þátt taka. Frásögnin er því fjölrödduð þó reynt sér að beina áherslunni að 

því hvað vakir fyrir viðmælandanum. Mælitækið eða rannsakandinn er af holdi og 

blóði með sína reynslu, viðhorf og tilfinningar. Þetta þarf ekki að rýra 

frásagnaraðferðina sem rannsóknartæki, vekur fremur athygli á því að vanda þarf til 

verka við nálgunina og túlkunina. 

Algeng aðferð við að túlka niðurstöður eigindlegra rannsókna er að nota 

rannsóknarfrásögn bæði við túlkun rannsóknarinnar og eins sem gildan þátt í öflun 

hrágagna (data) t.d. viðtöl af ýmsu tagi við þá sem tengjast rannsókninni. 

Mikilvægasta atriðið við að nota frásagnaraðferðina er að skýra hvað fyrir þátttakenda 

vakir þannig að hægt sé að túlka og skilja stöðuna (Flem 2000). Rannsóknir í skólum 

hafa í seinni tíð fjarlægst stöðluð viðtöl og stuðst meira við eigindlegar túlkandi 

aðferðir sem eru opnar og gefa möguleika á því að nálgast tilfinningar, gildismat og 

viðhorf viðmælandans í þeim sértæku aðstæðum sem hann er í (Guðmundsdóttir 

1998). Einkum á þetta við um kennslustofurannsóknir þar sem leitað er eftir því að 

draga fram í dagsljósið afmarkað ferli  í kennslustofum með því að vera fluga á vegg 

og safna jafnframt fjölbreyttum gögnum um það sem fyrir augu ber.  

Frásagnarhæfni viðmælenda er mikilvæg. Ef þeir eru  sögumenn höfum við góðan 

möguleika til að skynja áherslur þeirra og leggja dóm á þær en ef þeir eiga erfitt með 

að beita frásögninni reynir meir á  rannsakandann og hann verður að geta í eyður og 

endursegja í huga sínum og þá geta líka orðið til tvær ólíkar frásagnir, viðmælanda og 

hlustanda (Guðmundsdóttir 1998).  

 Ég hef valið að nota frásagnaraðferð við að nálgast viðfangsefni mitt enda er 

frásögnin mikilvægt hjálpartæki til að skilja menningarstöðu okkar sjálfra og annarra. 

Viðmælandi grípur oft til sögu þegar hann er spurður um reynslu af tilteknu atriði, 

ekki síst ef hann er að lýsa atriðinu í fyrsta skipti. Þegar skólamaður lýsir reynslu sinni 

í kennslu eða stjórnum  er frásögnin ekki aðeins borin uppi af tungumálinu, fremur af 

óljósri tilfinningu, viðhorfi og heppilegri tækni sem hæfir stað og stund. Sumar 

hugmyndir  sem viðmælandi ætlar að koma á framfæri fljóta fram hjá vegna þess að 

ekki finnast réttu orðin eða myndhverfingarnar  (Guðmundsdóttir 1996).  

Við hlustum á frásögn viðmælanda okkar og greinum þrjú svið, innihaldið, orðin 

sem valin eru og myndina sem birtist í huga okkar af merkingu þess sem talar. Við 
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sem rannsakendur þurfum að skoða baksvið orðanna og þýða tal viðmælandans svo 

við skynjum hvernig orðaforði hans er og höldum honum aðgreindum frá okkar 

meðan við túlkum og greinum hugsanir hans (Guðmundsdóttir 1996). Af ýmsum 

lýsingum endurlifir sá sem hlustar á sögumanninn ýmislegt sem er hliðstætt því sem 

hann þekkir. Það er því mikilvægt að vera meðvitaður um annmarkana og kostina sem 

fylgja viðtölum og frásögninni sem rannsóknartæki.  

 
3.2  Viðmælandi 
Viðmælandi minn var valinn úr skilgreindum hópi. Settur var saman listi með nöfnum 

skólastjóra í grunnskóla, sem verið höfðu við störf samfellt í yfir 15 ár, á afmörkuðu 

þéttbýlu  svæði. Af þeim fimm sem til greina komu þekkti ég engan en hafði heyrt 

tveggja getið og ákvað að hafa samband við þann sem ég vissi mest deili á, sem tók 

því vel að verða þátttakandi. Það varð að samkomulagi að viðmælandi minn yrði 

undir dulnefni því ekki er tilgangurinn að draga persónu og lífsstarf sagnfræðilega 

fram í dagsljósið, heldur eingöngu heyra afmarkaða sögu og túlka hana. Nöfnum er 

því hagrætt og hnikað til einstöku atriðum, þó þannig að skoðanir sögumanns og 

samhengi  frásagnar  skekkist sem minnst. 

Segjum að viðmælandi minn sé skólastjóri í stórum bæ á norðlægum slóðum og 

hefur verið skólastjóri í meðal stórum barnaskóla í um tuttugu ár.  Mér lék nokkur 

forvitni á því að nálgast viðmælanda minn í skóla hans og ræða við hann þar og 

fylgjast með aðferðum hans, viðhorfum og raunveruleika með því að styðjast að 

mestu leyti við frásögn hans og lítillega við vettvangsathuganir mínar og önnur gögn. 

 
3.3  Gagnasöfnunin 
Í eigindlegri rannsókn er mikilvægt að vera til staðar og skoða rannsóknarefnið yfir 

lengri tíma til að fá innsýn og skilning á því sem á sér stað. Ég átti þrjá fundi með 

Fjólu í skóla hennar í desember 2001  og tvo í janúar 2002, skrifaði niður ýmislegt 

sem ég varð áskynja og átti löng viðtöl við hana í hvert skipti. Í byrjun mars dvaldi ég 

daglangt í skólanum og skrifaði lýsingar af því sem fyrir augu bar. Skólanámskrár og 

vinnulýsingar fékk ég einnig til skoðunar. Gögn mín samanstóðu af fimm viðtölum 

samtals 50 síðum, 10 síðum af athugunarskýrslum á vettvangi, skólanámskrám og 

öðrum skráningargögnum skólans, um 100 síður. 

   Viðtölin voru tekin upp á segulband á skrifstofu skólastjórans á venjulegum 

skóladegi og voru svo hreinskrifuð og send til hans til yfirlestrar og leiðréttingar. Ekki 
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gerði hann miklar breytingar, helst á orðalagi á nokkrum stöðum og bætti lítillega við 

upplýsingum til að skýra betur einstaka þætti. Ég undirbjó spurningar mínar með  það 

í huga að leita eftir svörum við rannsóknarspurningunum, þó þannig að möguleiki var 

að taka það á dagskrá sem lá viðmælandanum á hjarta og oft þróuðust viðtölin 

öðruvísi en ætlað var eins og eðlilegt verður að teljast.  

 
3.4  Greining gagnanna og flokkun 
Í eigindlegum rannsóknum af því tagi sem ég styðst við er mikilvægt að greining 

gagna og flokkun eigi sér stað samhliða söfnuninni og sé beinlínis hluti hennar. Það 

gefur því auga leið að sífellt breytast flokkarnir allan tímann sem greining gagnanna á 

sér stað. Þessi vinna krefst nákvæmni og sífellt þarf að máta hrágögnin við passandi 

flokka áður en endanleg niðurstaða er fengin. Við slíka flokkun er hætta á að mönnum 

sjáist yfir mikilvæg atriði og dragi síðan rangar ályktanir (Dysthe 1995).  

    Það þarf að fara gaumgæfilega yfir efnið í heild til að sannreyna flokkunina og 

finna efni sem er dæmigert og lýsandi fyrir þann flokk sem það er valið í, að sama 

skapi þarf að fínkemba flokkana með það í huga að taka út atriði sem þar eiga ekki 

heima (Flem 2000). Endurflokkun og þróun á meðan á söfnun gagna stendur eru 

tengdar kenningunum sem stuðst er við, rannsóknargleraugunum sjálfum.  

 
3.5  Flokkarnir 
Flokkar þeir sem ég setti mér í upphafi hafa tekið nokkrum breytingum á meðan á 

gagnasöfnun stóð eins og eðlilegt hlýtur að teljast. Kenningin afmarkaði efnið á 

vinnslustigi og með því að endurflokka jafnt og þétt og máta við kenninguna urðu til 

fjórir flokkar. Þegar upp var staðið nýttist því aðeins hluti hrágagna minna, slíkt 

verður að teljast eðlilegt þegar um ferilsrannsókn er að ræða því leitað er eingöngu 

eftir efni sem er dæmigert fyrir hvern flokk, annað er lagt til hliðar. Reyndin varð sú 

að flokkunum fækkaði eftir því sem á vinnuna leið. Sá háttur verður hafður á í 

framsetningu að hver flokkur myndar sérstakan kafla og eru einkennandi atriðum 

fræðilegu kenningarinnar raðað niður í flokkana til að geta betur afmarkað umræðuna, 

í stað þess að skrifa heildstæðan kafla þar sem fræðilega kenningin er útskýrð í heild. 

Fyrir mér vakir að nota þann hluta úr kenningunni sem best hæfir  hverjum flokki. Það 

er því ekki fyrr en í lokakafla sem búið er að draga upp heildarmyndina.   
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Hér hefur verið dregin upp mynd af þeirri túlkandi eigindlegu rannsóknarhefð sem ég 

styðst við. Margt finnst mér benda til að þessi rannsóknaraðferð geri kröfur um 

vönduð vinnubrögð og rætur hennar snerta rannsóknarkenninguna sem ég nota og 

kalla menningarfélagslega kenningu. Rannsóknaraðferðin og kenningin eiga að mínu 

mati að styðja hvora aðra. Báðar sækja þær þrótt í frásagnarhefðina og samræðuna. 

   Í næstu köflum styðst ég við og kynni þroskakenningu, svo kallaða sociocultural 

theory, sem í minni þýðingu kallast menningarfélagsleg kenning. Kenningin leitast 

við að skýra hvernig samskiptaumhverfið fyrst og fremst verður til þess að menn 

tileinka sér þekkingu og færni og er því heppileg til að heimfæra á starf í skólum. 

 

 

 Starfskenning Samvirkt nám Leiðbeining  Virkni 

Mynd 1,  gagnvirkt samband  flokkanna. 
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4. KAFLI: STARFSKENNING  
 
Í fyrsta hluta þessa kafla byrja ég að gera grein fyrir þeim fræðilegu áherslum sem ég 

styðst að mestu leyti við. Leitað er í smiðju sovéskra fræðimanna og stuttlega gerð 

grein fyrir menningarfélagslegri kenningu (sociocultural theory) sem við þá er gjarnan 

kennd. Fjallað er um tungumálið og tjáninguna sem áhald til að miðla milli manna, 

hvernig tjáning milli tveggja eða fleiri myndar skilning sem mótar einstaklinginn og 

setur svip menningarinnar á hann. Síðan segir Fjóla  frá uppruna sínum og því hvernig 

hún mótaðist sem skólamaður og að endingu er fjallað um sögu hennar í ljósi 

kenningarinnar.                                  

                             
4.1  Menningarfélagsleg kenning  
 
Hrörnar þöll 
 sú er stendur þorpi á, 
hlýrat henni börkur né barr. 
Svo er maður 
 sá er manngi ann, 
hvað skal hann lengi lifa? 
(Hávamál) 
 
Ekkert er nýtt undir sólinni. Þetta 1200 ára gamla vísubrot kom í huga minn þegar ég 

haustið 2001 hlustaði á fyrirlestur um menningarfélagslega kenningu (sociocultural 

theory) sem einkum er er kennd við Rússann Lev Semenovitch Vygotsky (1896-

1934). Rauði þráðurinn í kenningu Vygotskys, sem hér verður gerð að umræðuefni, er 

sá að maðurinn einn og sér þroskast ekki nema í samfélagi við aðrar manneskjur, hvað 

sem hann er vel af guði gerður á hann sér varla lífs von nema að gefa og þiggja frá 

öðrum. Svipuð hugsun hefur sennilega bærst með höfundi Hávamála.  

    Á undanförnum árum hafa hugmyndir Vygotsky um nám og þroska átt vaxandi 

vinsældum að fagna á Vesturlöndum og ýmsir hafa séð í þeim góðan vegvísi til að 

nota í skólastarfi. Sjónum er fremur beint að samfélagi mannsins og áhrifum þess á 

þroska einstaklingsins í stað þess að horfa aðallega  til vitsmunalífs einstaklingsins 

eins og ýmsar vinsælar þroskakenningar á Vesturlöndum hafa lagt áherslu á um langt 

skeið.  

    Flest bendir til þess að líkami mannsins hafi lítið þróast undanfarandi árþúsundir, 

né hæfileikinn til að læra. Hitt blasir við að lifnaðarhættir breytast mikið í tímans rás 

og kenningin sem hér verður gerð að umræðuefni fjallar um það hvernig maðurinn 
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styðst fyrst og fremst við tjáskipti og önnur áhöld (tools) til að miðla þekkingu sín á 

milli svo til verður menning (afurð mannsins). 

     Kenning Vygotsky  kryfur hvernig þroska mannsins eru gefnir auknir möguleikar 

fái hann góða leiðsögn í styðjandi umhverfi. Hefði t.d. Ludwig van Beethoven  getað 

nýtt tónlistarhæfileika sína eins og hann gerði ef hann hefði fæðst og alist upp í 

afskekktri sveit á Íslandi á 18. öld? Það verður að teljast ólíklegt, hvað sem hann 

annars var vel af guði gerður. Sennilega réði úrslitum að hann fæddist inn í 

tónlistarfjölskyldu og háþróað tónlistarsamfélag sem studdi gáfur hans. 

Menningarsögulega umhverfið veitti honum þannig tækifæri til að skapa tónlistina. Í 

þessu samhengi er því áhugavert að líta á það sérstaklega hvernig skólafólk getur haft 

gagn af kenningunni og hvernig hún hefur verið notuð við rannsóknir á skólastarfi 

upp á síðkastið. 

    Á Vesturlöndum voru einkum tvær þroskakenningar ráðandi fram eftir tuttugustu 

öldinni, svo kölluð atferliskenning2 og hugræn (vitræn) sálarfræði.3 Atferliskenningin 

skoðar einkum ytra atferli menneskjunnar út frá áreiti og svörun en hugræna 

sálarfræðin innri virkni hugans. Ýmsir fræðimenn hafa bent á að sálfræðikenningar, 

einkum í Bandaríkjunum, hafi um langt skeið einkum snúist um sálarlíf 

einstaklingsins og gríðarlegri sundurgreinanlegri þekkingu á heilastarfsemi mannsins 

verið pakkað í sérstakar umbúðir fræðigreinanna (Wertsch 1991), fremur en að leita 

heildstæðari skýringar á því hvernig manneskjan þroskast. 

    Fyrir nokkrum áratugum kom svo fram á sjónarsviðið á Vesturlöndum kenning 

sem einkum er eignuð rússneska fræðimanninn Lev S. Vygotsky (1896-1934) og er í 

seinni tíð kölluð menningarfélagsleg kenning í umfjöllun ýmissa fræðimanna 

(Wertsch 1998, Cole 1996, Bruner  1990), en hefur áður í þýðingu úr rússnesku gegnt 

ýmsum nöfnum.4 Orðið félagslegt (socio) hefur víða merkingu í kenningunni og er 

allt um lykjandi orð og merkir samskiptaandrúmið sem við erum í. Menning (culture) 

er þrengra orð og merkir hér samskiptaafurð mannsins.  

                                                 
2  Atferlisfræði (behavioral theory) sú undirgrein sálarfræði sem leitast við að skýra hegðun með 
víxláhrifum umhverfis og hegðunar. Grunnhugtak atferlisfræði er athöfn (performance) sem er háð 
greinireiti (discriminative stimulus) sem ákvarðar hvaða afleiðingar muni leiða af hegðuninni. Til 
samans felur þetta í sér þá skilmála (contigency) sem eru til staðar (Guðmundur Arnkelsson  2000). 
3  Hugræn sálarfræði (cognitive psychology) Sú grein sálarfræði sem hefur allt hugarstarf(cognition) 
mannsins að viðfangsefni. Hluti efnissviða hennar er minni (memory), tungumálið og hugtök þess 
(concept) rökhugsun (reasoning) og verkefnalausn (problem solving) (Guðmundur Arnkelsson 2000). 
4 M.a. menningarsöguleg kenning (cultural historical theory), félagssöguleg kenning (sociohistorical 
theory).   
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    Kenningin er  heildstæð og þverfagleg  og á rætur í heimspeki, sálfræði, 

félagsfræði, mannfræði o.fl. greinum. Hún opnar einkum sýn á það hvernig þekking 

endurskapast manna á meðal. Að nema fjallar þannig í grófum dráttum um það 

hvernig einstaklingar og hópar taka þekkingu annarra, gera að sinni og nota áfram 

(Wertsch 1991). Þannig verður til menning sem er ýmist styðjandi eða letjandi og 

ræður mestu hvernig einstaklingurinn og stærri heildir þroskast og þróast. En úr hvaða 

jarðvegi er þessi kenning sprottin og hver var Vygotsky? 

    Lev S. Vygotsky  fæddist í Hvíta-Rússlandi 1896 og varð afkastamikill 

vísindamaður á stuttri ævi. Liggja eftir hann fjöldi greina, sem flestar eru á sviði 

sálvísinda og félagsfræði. Hann dó úr berklum 1934 aðeins 37 ára. Það var ekki fyrr 

en eftir 1960 að vestrænir fræðimenn komust vel í kynni við skrif Vygotskys, einkum 

þó eftir að járntjaldið féll.  

     Á undanförnum tveim áratugum hafa ýmsir vestrænir fræðimenn rannsakað og 

þýtt skrif hans úr rússnesku og í ljós hefur komið athyglisverð sýn á það hvernig nám 

fer fram, sem í seinni tíð er kennd  við menningarfélagssögu. Vygotsky var barn síns 

tíma og tengdur marxiskum5 veruleika samtíðar sinnar. Hann skoðaði meðal annars 

hvernig heimspeki marxismans hafði áhrif á þroska einstaklingsins (Berk og Winsler 

1995), en fyrir þá sök er hugsanlegt að skrif hans hafi ekki þótt eins áhugaverð,  

a.m.k. á Vesturlöndum á tímum kalda stríðsins. Á undanförnum áratugum hafa svo 

vísindamenn á Vesturlöndum haldið áfram að rannsaka og þróa kenninguna. Segja má 

að Vygotsky hafi fléttað taug sem aðrir fræðimenn með líkar skoðanir styrkja og bæta. 

     Þó Vygotsky sé hér sérstaklega kynntur sem frumkvöðull menningarfélagslegrar 

kenningar og í ritum hans, sem mörg hafa verið þýdd á Vesturlöndum, sé hún 

grunnkenningin, hafa fleiri komið að verki, þar á meðal ýmsir landar hans svo sem 

Mikhail Mikhalilovich Bakhtin (1895-1975). Bakhtin eins og margir sovéskir 

menntamenn mátti þola pólitískar ofsóknir á tímum Stalíns og stundaði rannsóknir 

sínar bakatil lengi fram eftir,  ef svo má segja, átti oft erfitt með að fá greinar sínar 

birtar (Wertsch, J.V. 1991). Vestrænir fræðimenn hafa síðustu áratugina gefið vaxandi 

gaum að skrifum hans og talið þau  viðbót við áherslur Vygotsky (Wertsch, J.V. 

1991).  

                                                 
5 Áhrif m.a. frá Kant, Hegel, Marx og Engels. 
 



Halldór Valdimarsson                                                                                                                            ,,… þessi sýn á veröldina …“ 
 

   24

    Bakhtin rannsakaði sérstaklega samræðuna (dialogue)6 og skýrir hana út frá 

heimspekilegu sjónarhorni7 og segir: ,,Meðan við lifum erum við í endalausum 

samræðum við annað fólk. Að lifa þýðir því að taka þátt í samræðum, spyrja 

spurninga, svara, karpa, rökræða o.s.frv”. Drifkraftur skilnings milli manna er þannig 

athöfn (activity) og skilningurinn getur varla orðið endanlegur (Wertsch 1991).  

     Vygotsky og Bakhtin telja að einstaklingurinn mótist og þroskist með hjálp 

miðlandi athafna. Bakhtin var upptekinn af hlutverki tungumálsins í samræðunni og 

hvernig skilningur  verður til. Skilningur er ekki sendur sjálfvirkt frá einum til annars 

og það er sá sem svarar sem gefur grunninn að skilningnum. 

    Skilningurinn er háður því að sá sem tekur á móti skilaboði svari því beint eða 

óbeint8. Þar sem áreitið frá annarri lífveru og móttakandinn mætast verður til 

samræðubrú. Á brúnni mætast svo ólíkar áherslur og mynda nýjan skilning sem hefur 

í sér forða frá foreldrunum ef svo má segja. Skilningur sem tekur þannig breytingum 

er því lifandi afl (Flem 2000). 

    Í umfjöllun sinni um málið sem samskiptamiðil er samskiptaeiningin (utterance)9 

þýðingarmikið hugtak hjá Bakhtin og er búningurinn sem orðin eru klædd í við 

notkun ef svo má segja. Allar samskiptaeiningar leita til viðtakanda, ekki bara sem 

svar þess sem áður beindi áherslum sínum að viðkomandi, heldur eins til annarra sem 

eftir koma. 

    Bakhtin10 notar hugtakið  samræðu með ólíkum blæbrigðum og á mismunandi 

sviðum. Samskiptaeiningin getur t.d. verið eitt orð, þögn eða stutt nikk í samtalinu eða 

lengra máli og í henni er kjarni málsins11(Bakhtin 1986). Samskiptaeiningin (Bakhtin 

1986) myndast meðal fólks og hver tekur eftir öðrum, t.d. í nánustu fjölskyldu meðal 

kunningja, vinnustaða og í samfélögum stórum og smáum. Þegar samskiptaeiningar 

manna tengjast verður til samræða (Bakhtin 1981). Samskiptaeiningin getur þannig 

verið sögð eða skrifuð eða jafnvel hugsun þess sem talar því hugsunin er 

                                                 
6 ,,...speech can exist in reality only in the form of concrete utterances of individual speaking people, 
speech sjubjects. Speech is always cast in the form of an utterance belonging to particular speaking 
sjubject, and outside this form it cannot exits “(Bakhtin 1986:71). 
7 ,,Live by its very nature is diological. To live means to participate in diologue: to ask question, to 
heed, to respond, to argue, and so forth”(Bakhtin 1973 .þýð. Wertsch) 
8 ,,Understanding comes to fruition only in response. Understanding and response are dialectically 
merget and mutally condition each other” (Bakhtin 1981:282)  
9 Utterance kalla ég samskiptaeiningu. 
10 Nokkrar af bókum Bakhtins bera nöfn meðhöfundanna Mededev og Volosjinov. Hægt er að velta því 
fyrir sér hvað stóran hluta Bakhtin á í þessum ritum. 
11 ,,The real unit in the speech communication” (Bakhtin 1986:71) 
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samskiptabundin í eðli sínu og er samfléttuð milli einstaklingsins og menningarinnar 

sem hann er runninn upp úr.   

    Svokölluð formgerðarstefna (strúkturalismi) sem oft er kennd við Svisslendinginn 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) og átti vinsældum að fagna í Frakklandi á sjötta 

og sjöunda áratugnum  á rætur að rekja til rannsókna í málvísindum um aldamótin 

1900 og gerir ráð fyrir því að málkerfið sé félagslegt fyrirbæri og myndi form og lýsi 

hugmyndum samfélagsins. Ekki verða þessari kenningu gerð skil hér en hún virðist  

greina sig  frá hugmyndum Bakhtin og Vygostsky í þá veru að málkerfið verði helst 

að skilja í samtímalegu ljósi (sýnkroniskt) fremur en í heildrænu menningarlegu ljósi 

eins og Bakhtin o.fl. lögðu áherslu á (Ólafur Jens Pétursson 1989). 

 

                                         Sjálfhverft tal (egocentric speech) 

 

Samfélagstal (social speech)                                                Innra tal (inner speech)12     

 
 

Tungumálið á rætur í samfélagstali sem ber með sér menningaráhrif, hvað sem  

Tungumálið á rætur í samfélagstali sem ber með sér menningaráhrif frá veröldinni,  

þegar við höfum tök á því að nota það eigum við möguleika á því að leggja okkar 

skerf til þess og bergja af menningunni sem þetta tal ber með sér. Sjálfhverfa talið er 

aftur á móti eins konar persónulegt þýðingarforrit, þar lögum við talið að okkar innra 

tali, þýðum það að okkar aðstæðum, ef svo má að orði komast. Innra talið er þannig 

fordyr hugsunarinnar og forsenda þess að við tileinkum okkur þekkingu og þroskumst 

(Vygotsky 1978, Wertch 1984, Madsen ofl. 2000).                                                                      

    Bakhtin (1981) segir að orðin í tungumálinu séu að hálfu leyti annarra og verða 

ekki manns eigin fyrr þau eru komin í búninginn sem þau eru klædd í, verða eins og 

gestir á tungunni þangað til þau falla inn í persónulegar aðstæður notandans. Sum orð 

er erfitt að tileinka sér og málið sem samskiptamiðill hefur þannig í sér hindranir enda 

er erfitt að þvinga framandi orð á tunguna, það streitist við. Orðin koma því ekki 

upphaflega frá orðabókum, þau eiga uppruna sinn í samskiptum  og ómögulegt að 

skilja orð frá rödd þess sem talar (Bakhtin 1984).  

                                                 
12 Innra tal (inner speech) er mikilvægt hugtak í fræðum Vygotsky, þetta er röddin sem við köllum fram 
í huga okkar og hefur sest að a.m.k. tímabundið. 

Mynd 2, Þróun frá samfélagstali yfir í innra tal með hjálp sjálfhverfs tals (Vygotsky 1978, Madsen ofl.  
2000). 
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    Samræðan samkvæmt þessum skilningi er spennumyndunin og stundum togstreitan 

sem myndast milli þess sem tjáir sig og hinna sem taka á móti skilaboðunum 13 og 

mynda samræðuna. Það er við þessi skilyrði sem mismunandi raddir mynda nýjan 

skilning. Þessi víxlverkun á sér stað t.d. milli fólks eða milli lesandans og textans 

(Wertsch 1991). Samskiptaáherslan hefur þannig stórt hlutverk  í samræðunni og 

myndar undirtóna hennar (Bakhtin 1986). Áherslan er mjög tengd hugtakinu rödd 

(voice) sem kynnir  viðkomandi persónu14.   

    Bakhtin (1986) var upptekinn af því hvaða áhrif áherslurnar hefðu á samskipti 

manna og hann skildi á milli félagslegs tals og mismunandi aðstæðubundins tals. 

Félagslegt tal vísar til þess úr hvaða lagskiptingu þjóðfélagsins viðkomandi er en það 

sem einkennir aðstæðubundið tal er að það vísar til sérstakra aðstæðna sem upp koma 

í samræðunni. Þrátt fyrir að þessi málfyrirbæri séu aðskilin fléttast þau saman í 

raunveruleikanum. Það finnast fjölmargir flokkar aðstæðubundins munnlegs og 

skriflegs tals. Sem dæmi nefnir Bakhtin  stutt hversdagsleg samtöl, samtöl milli vina, 

hvernig menn heilsast og kveðjast, hamingjuóskir og siði tengda hernaði. Bakhtin 

telur að við tölum fyrst og fremst með hjálp aðstæðubundins tals og steypum tal okkar 

í ákveðið mót sem verður að hluta sjálfvirkt og fyrirséð. Val aðstæðubundins tals 

einstaklingsins ákvarðast af samhenginu og þeim sérstöku aðstæðum sem hann er í 

(Flem 2000). 

    Rödd ein og sér gagnast engum einangruð frá öðrum röddum heldur eingöngu í 

félagi við aðra og nærist með því að fá viðbrögð frá viðmælanda úr umhverfinu.  

Áherslan hefur þannig í sér að minnsta kosti tvær raddir og líka raddir frá fyrri 

notendum. Þannig  eru raddir annarra gegnsýrðar manns eigin rödd. Í þessum 

fjölraddaða kór (heteroglossia) (multivoicedness)  verður líka víxlverkun 

samræðunnar (Bakhtin 1986)15. Hvernig samskiptaáherslan verður í munni, fasi, 

hugsun einstaklingsins fer eftir aðstæðunum hverju sinni, orðin sjálf eru eiginlega 

hlutlaus og fá ekki merkingu nema áherslan komi fram. Orð eins og  “jæja”, hefur 

margræða merkingu allt eftir samhenginu sem það þjónar, getur valdið gleði eða sorg 

eftir aðstæðunum. Þar getur hljómur raddarinnar, fasið og fleira, ráðið úrslitum um 

það hvernig orðið skilst.  
                                                 
13  From Bakhtin´s treatment of meaning , it is evident that he viewed it as an active process rather than 
as static entity. He insisted on taking both voices into existence only when two or more voices come in 
to contact: when the voice of listener responds to the voice of speaker  (Wertsch 1991:52) 
14  “The speaking personality, the speaking consciousness” (Holquist & Emerson 1981:434) . 
15 “Each utterances is filled with echoes and reverberations of other utterances to which it is related by 
the communality of the sphere of speech communication”  
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    Allar samskiptaáherslur eru því eins konar liðamót í samskiptaferlinu og eru 

uppfullar af samskiptaáherslum annarra og geta vísað til andstæðra sjónarmiða eða 

viðurkenndrar túlkunar  annarra eða tilfinningaskilaboða. Aðstæðubundið tal hefur því 

afgerandi áhrif  hvernig sambandi einstaklinga er háttað. Hér er komið að mikilvægu 

atriði menningarfélagslegrar kenningar, sem er það að raddirnar sem hljóma saman 

við okkar eigin rödd hafa sest að í meðvitund okkar að hluta og bera með sér 

menningarleg viðhorf og einkenni annarra og setja sérstakan blæ á hverja manneskju 

og gera hana einstaka. Við erum því að nokkru leyti afurð umhverfisins, fulltrúar 

menningarinnar sem mótaði okkur. Á einum stað segir Vygotsky: 
 

Við viljum ekki vera reköld sem hafa gleymt arfleifð sinni, haldandi að sagan 
byrji með okkur. Við þurfum að vita hvernig ryk aldanna hefur sest að í okkur. 
Þannig speglum við okkur í sögulegu ljósi og verðum meðvituð um hlutverk 
okkar í nútíðinni og fáum nýja sýn á markmið sálarfræðinnar sem 
vísindagreinar 16 (Vygotsky 1986). 
 

Til að gott samband einstaklinga komist á þarf virðingu, háttsemi og skilning á 

sérstökum aðstæðum þeirra sem taka þátt í samræðum. Þetta er mikilvægt atriði í 

fræðum Bakhtins. Þrátt fyrir að Bakhtin skilgreindi samskiptaáherslur og 

aðstæðubundið tal, gerði hann líka einræðuna að umræðuefni sem að nokkru leyti 

andstæðu samræðunnar. Þetta einræðuhugtak leiddi hann til boðunartals, (authoriative 

discourse) sem ekki krefst umhugsunar eða viðbragða annarra. Boðunartalið krefst 

skilyrðislausrar viðurkenningar eða höfnunar á því sem er sagt, t.d. orð yfirvalda, 

skólastjórans, kennarans eða hvers sem er. Andstætt boðunartalinu er  samvirka talið 

eða innra sannfæringartalið (an internally persuasive discourse) 17 sem ég kalla 

samvirkt tal, þar sem endanlegur sannleikur er ekki borinn á borð heldur leiddar 

saman áherslur sem geta blandast og myndað nýjar áherslur. 

    Það er því hægt að segja að boðunartalið flokkist innan þess sem Bakhtin kallaði 

einræða (monologue) og samvirka talið innan samræðunnar (dialogue). Innan 

fjölskyldna, hópa, jafnvel skóla er sennilegt að ráðandi samskiptahættir dragi dám af 

því hvernig boðunartal eða samvirka talið er notað. Áherslurnar í tjáningu okkar ráða 

þannig líklega meiru en margan grunar um hæfni okkar til samskipta.  
                                                 
16,, We do not want to be Ivans who have forgotten their heritage; we do not suffer from a delusion of 
grandeur, thinking that history begins whith us; we do not want to obtain from history a clean but 
trivial name; we want a name on which the dust of centuries will settle. In this we see our historical 
right, our historical role. Our goal of realizing psycology as a science” (Vygotsky  1986). 
17 The semantic structure of an internally persuasive discourse is not finite, it is open; in each of the 
new context that dialogize it, this discourse is able to reveal ever newer  ways to mean (Bakhtin 1986: 
346).   
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    Viðbót Yuri Lotman (1988) um tvíhyggjuna (funksjonelle dualisme) er 

athyglisverð um að allir textar hafi í sér blöndu einraddar (univocal) og 

samræðuvirkni. Einraddarvirknin  boðar einhliða en samræðuvirknin ætlast til svara. 

Þetta fellur nokkuð að hugmyndum Bakhtins. Kenningin um tvíhyggjuna vísar til þess 

að sumir textar eru litaðir af því að boða en aðrir af samræðu. Tal og textar geta einnig 

falið í sér hvort tveggja og gera það sjálfsagt. Oft er spenna milli þessara þátta og 

ólíkar hefðir og menning togar þá til, sitt á hvað (Lotman 1988,1990).  

    Wertsh og Toma (1991) hafa notað kenningu Lotmans um tvíhyggjuna við að 

skoða samskipti í amerískum kennslustofum. Rannsóknirnar benda til þess að 

einröddun kennarans ráði oftast ríkjum í kennslustofunni, hefðin er að nemandinn 

meðtaki og samþykki það sem kennarinn segir, án þess að spyrja frekar. 

Kennararstjórnuð spurninga og svar aðferð ásamt einræðumiðlun er algengust,  

kennararnir ráða þessu fyrirkomulagi ekki einir,  það nærist á ríkjandi menningu utan 

skólans. Eins og Dysthe (1995) bendir á verður einræðan, boðunarröddin, alltaf til 

staðar og skólinn er því eins konar miðstöð fyrir það að  samfélagsleg ,,sannindi” 

gangi til næstu kynslóðar.  Þrátt fyrir þetta er mikilvægt að rannsaka starf í skólum 

með það fyrir augum að styðja heppilegar breytingar í átt til markvissrar 

samræðuvirkni (Flem 2000).  

    Margt finnst mér benda til þess að jafnvægis sé þörf  í skólum, boðun og samvirkt 

tal verði  jafngilt, eftir þeim aðstæðum sem uppi eru. Í fyrsta kafla um skilvirka skóla 

kemur skýrt fram að valdaforysta  sem fyrst og fremst notar miðstýrðar aðferðir skilar 

litlum árangri við að fá fram nýjar hugmyndir, líklegt er að boðunartal og eintal ráði 

ríkjum við slíkar aðstæður og samvirka talið hafi ekki skotið rótum, hvað þá dafnað. 

Ef hins vegar skólinn á að verða uppspretta nýrra hugmynda þarf að kenna og nota 

samvirkt tal.  

   Mér hefur orðið tíðrætt um það hvernig maður tengist manni með tungumáli, fasi, 

hugsun o.fl. vegna þess að mér finnst líklegt að þar sé fjallað um áhaldið sem mestu 

ræður hvernig við þroskumst og mótumst. Með þennan hluta menningarfélagslegrar 

kenningar í farteskinu ætla ég að hlusta á frásögn Fjólu og kynnast því af hverju hún 

valdi kennararstarfið og síðar skólastjórastarfið að lífsstarfi. Hvaðan voru þær raddir 

sem settust að í henni og við hvaða aðstæður heyrði hún þær, hvers konar 

menningaráhrif fylgdu þeim? Ekki verður þessum spurningum svarað til hlítar en 

frásögn hennar getur varpað einhverju ljósi á það hvernig starfskenning hennar hefur 

myndast í umróti samskiptanna. 
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4.2  Starfskenning Fjólu  

 
Ég aftur á móti vil segja að skoðanir mínar hafi mótast af því fólki sem ég hef 
kynnst og því umhverfi sem ég hef verið í. (Viðtal 08.02.2002:15) 

 
Ég er fædd og uppalin í  Stórafirði 18 og var það lánsöm að eiga trausta 
fjölskyldu. Ef þú hugsar um kennarastarfið, af hverju ég vel það, þá eru nú ekki 
kennarar í minni ætt. Faðir minn var sem sagt vörubílsstjóri og átti sinn eigin 
bíl og var sjálfstæður að því leytinu til með örugga atvinnu alltaf og móðir mín 
húsmóðir og við vorum sex systkinin, eitt dó nú ungt en við komumst sem sagt 
fimm til manns.  Faðir minn var ættaður úr uppsveitunum og var af bændafólki 
kominn og móðir mín sömuleiðis  og það var vinnusamt fólk, eljan, dyggðin að 
vinna og auðvitað er ég alin upp við það og mikla reglusemi á heimilinu og 
traustan uppvöxt fékk ég í æsku, flutti aldrei, átti heima í sama húsinu sem faðir 
minn byggði með harðri hendi, sinni eigin hendi á þeim tíma, það vil ég meina 
að hafi gefið mér góðan grunn til starfsins. (Viðtal 05.02.2002:1).  

 
Greina má áherslur (utterance) strax í fyrstu orðum Fjólu sem undirstrika gildi sem 

hún telur eiga rætur í foreldrahúsum: …vinnusamt fólk, eljan, dyggðin að vinna og 

auðvitað er ég alin upp við það og mikla reglusemi á heimilinu og traustan uppvöxt 

fékk ég í æsku... Hér skila sér menningaráhrifin sem átt hafa þátt í að móta Fjólu og 

gera hana að dálitlum fullkomnunarsinna eins og hún orðaði það við mig einu sinni, 

sem oftast hafi komið sér vel en stundum verið sér fjötur um fót.  

    Staðblær heimilis hafði fyrir nokkrum áratugum sennilega meiri mótunaráhrif en 

hann gerir nú, þó flestum beri saman um mikilvægi heimilisins við mótun 

einstaklingsins, nú sem fyrr. Þegar Fjóla var að alast upp voru dagheimili og 

leikskólar varla til, nema sem neyðarúrræði, félagsmótunin fór að mestu fram á 

heimilinu og í næsta umhverfi þess fram að skólaaldri. Í frásögn Fjólu af 

bernskuheimili sínu kemur greinilega fram virðing og ánægja og reyndar talar hún um 

það að það hafi verið  forréttindi að alast upp við öryggi og trausta leiðsögn foreldra. 

Það kom fram hjá henni að á heimilinu hafi verið litið á reglusemi og dugnað sem 

dyggð. Festa og elja hafi mótað sig frá fyrstu tíð. Foreldrarnir höfðu í farteskinu 

skoðanir, reynslu og minningar úr sínum heimasveitum sem mótuðu heimilisandann. 

     Fjóla telur vinnusemi og ósérhlífni arf bernskuheimilis síns, raddir sveitafólks, að 

einhverju leyti, sem þurfti að leggja nótt við dag endurómuðu við breyttar aðstæður, 

samskiptaeiningar í tali hafa að öllum líkindum þróast þaðan og fallið að breyttum 

aðstæðum frumbýlinga í þéttbýli. Einyrkjabílstjóri og húsmóðir með 5 börn, þar af eitt 

vangefið, hafa þurft á öllu sínu að halda til að bjarga sér. Af og til kemur fram í 

                                                 
18Allar persónur eru kynntar undir dulnefnum. Staðarheitum er breytt og einstaka atriðum hagrætt, þó 
þannig að frásögnin haldi merkingu sinni.  
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viðtölunum að Fjóla segist eiga það til að vera dálítið hvöss í tali og föst fyrir og þurfi 

að gæta sín stundum (hlær við) þegar hún sé að berjast fyrir skoðunum sínum. 
 

Ég átti nú líka bróður sem var vangefinn og það þroskaði okkur systkinin vil ég 
meina, upp á samskipti hinna ýmsu hópa. (Viðtal 13.12.2001:1). 

 

Börn sem alast upp með fötluðum einstaklingi þurfa að tileinka sér flókin samskipti 

sem höfða stundum meira til boðunartalsins í formi leiðbeininga og fyrirmæla en 

jafnframt taka til samvirka talsins á því þrepi sem sá fatlaði er staddur. Við þessar 

aðstæður reynir á skilning, umburðarlyndi og  rétt þess fatlaða að njóta lífsgæða og 

mótar hugsanlega jafnréttisskoðanir aðstandenda.  Til að mynda tengsl við vangefinn 

bróður sinn þurfti Fjóla og systkini hennar að þroska samskiptaeiningar sínar, 

meðtaka nýjar og tileinka sér þær sem best nýttust, koma sér þannig upp áherslum 

sem hæfðu þeim fatlaða,  jafnframt því að vera honum skjól. Oft reynir mikið á 

aðstæðubundið tal í samræðum við þroskahefta einstaklinga.   

Hér undirstrikast það atriði menningarfélagslegrar kenningar að samræðuvirknin 

þarf að taka tillit til sérstöðu hvers einstaklings sem leiddur er til þroska, mæta þarf 

hverjum einstaklingi þannig að hann nái að meðtaka og síðar tileinka sér breytta 

hegðun. Ekki er ósennilegt að þetta hafi Fjóla reynt á eigin skinni, og því verið 

móttækilegri en ella þegar hún seinna hreifst af sveigjanlegum kennsluaðferðum sem 

beinlínis gera ráð fyrir ólíkum útfærslum. 

Skólagöngu til stúdentsprófs lýsir Fjóla í fáum orðum, segist ekki hafa verið einn 

af þessum nemendum í áhrifahópi nemendasamfélagsins en átt fáa en trausta vini og 

stundað nám í gagnfræða- og menntaskóla af elju og skilað góðum árangri . 

     Það kemur fram hjá Fjólu að kennarar voru ekki í hennar ætt og hún hafði engan 

áhuga á því að verða kennari eftir að hún lauk stúdentsprófi. Hvað kom til að hún fékk 

áhuga á kennslu og uppeldismálum? 
 

Að þessu loknu  tók ég þá ákvörðun að ég skyldi aldrei verða kennari, ekki til í 
dæminu, margar mínar bestu vinkonur fóru í Kennaradeildina, þessa eins árs 
deild, nei það skyldi ekki verða ég, ekki til í því, svo ég innritaði mig í háskólann 
og fór í þýsku og heimspeki svona eitthvað að skemmta mér, held ég meira, fór 
nú að vinna fljótlega þarna, fékk mér sumarvinnu meðfram háskólanum og þar 
kynntist ég mínum manni og svo varð úr því að við förum strax til Danmerkur. 
Hann í sitt félagsfræði og sálfræðinám og hérna á þeim tíma hafði maður það 
hlutskipti að vinna fyrir manninum sínum. Fyrst var ég tvö ár með okkar dóttur 
sem fæddist þarna fljótlega, og var mjög ánægð með það, þessi dýrmætu ár 
æfinnar vildi ég vera heima hjá henni og gat það.  

 



Halldór Valdimarsson                                                                                                                            ,,… þessi sýn á veröldina …“ 
 

   31

Í veru minni í Danmörku fór ég að hafa áhuga á uppeldismálum, náttúrulega 
gegn um minn eiginmann og þann tíðaranda sem var þar, það kom að því að 
stúlkan okkar þurfti að fara í skóla. Við gátum ekki hugsað okkur þennan 
kommúnuskóla sem var í hverfinu og fórum að leita fyrir okkur að öðrum 
valkosti og það varð úr að hún fór í Lilleskole (Lilleskolehreyfingin í Danmörku 
rak hann) það var í yndislegu skógarrjóðri í gömlu húsi. Þar átti hún mjög góð 
ár og þar var hún í þrjú ár. Þar fæ ég áhuga minn á uppeldis og kennslufræðum. 
(Viðtal 13.12.2001:3). 

 

Áhuga sinn á uppeldismálum rekur Fjóla til samvista við eiginmann sinn sem fór  í 

sálar- og félagsvísindanám og þess að hún nýorðin móðir getur einbeitt sér að því að 

annast barnið sitt. Líklega hefur Fjóla á þennan hátt getað rætt stefnur og strauma við 

mann sinn, fengið viðbrögð og þannig átt samræðu á sameiginlegri bylgjulengd ef svo 

má segja, meðtekið raddir og lagt til málanna. Hún hefur haft góðar forsendur til að 

vega og meta umræðu um skólamál í Danmörku á þessum árum, einkum straumum 

sem gerðu ráð fyrir því að samvirkt tal og þar með samvinna skipaði öndvegi í 

skólastarfi fremur en boðun og stigbundið valdakerfi.  

     Með því að kynnast Lilleskolehreyfingunni sem áhugasamt og vel upplýst foreldri 

virðist vakna áhugi fyrir kennarastarfinu og jafnframt brennandi áhugi á 

kennsluaðferðum sem ýta undir einstaklingsbundna aðhlynningu. Það má greina 

áherslu í frásögninni þegar Fjóla segir um Lilleskolen (lækkar róminn og dregur 

seiminn, lokar augunum og brosir: 
 

         ... var í yyyyndislegu skógarrjóðri í gömlu húsi...  (Skrásett í viðtali 13.12.2001)… 

 

Á þessum tíma var mikill gróandi í Danmörku, sem betur fer var skipulagið 
þannig í skólamálunum að það var hægt að velja, okkur leist ekki á 
hverfisskólann sem var mjög stífur og hefðbundinn og sýndi lítinn sveigjanleika 
svo við vildum sjá dóttur okkar í öðru umhverfi, þannig að hún fer í Lilleskole 
sem ég er búinn að segja þér frá og þar fékk ég náttúrulega tækifæri til að sjá 
hvað er hægt að gera á vettvangi “learning by doing” og ganga út frá áhuga 
viðkomandi, ég var í sjálfu sér svo frjálslynd að það lá ekkert á fyrir hana að 
læra að lesa, heldur að njóta þess að læra á umhverfi sitt og það fékk hún svo 
sannarlega að gera og býr að því ennþá þessi dóttir okkar, en ég á bara eina, 
þetta var til þess að móta mínar skoðanir og svo þetta jafnræði til náms. (Viðtal 
13.12.2001:3). 

 

Hér er vert að skoða frásögn Fjólu í ljósi menningarsögulegrar kenningar Vygotsky 

þar sem fram kemur  hvernig þroska mannsins eru gefnir auknir möguleikar fái hann 

góða leiðsögn í styðjandi umhverfi. Lilleskolehreyfingin í Danmörku lagði áherslu á  

notalegt umhverfi og vellíðan barnanna og að hvert barn væri sérstakt og ætti að fá 

kennslu samkvæmt því. Mikil áhersla var á það að  þroska samskiptahæfni nemenda 



Halldór Valdimarsson                                                                                                                            ,,… þessi sýn á veröldina …“ 
 

   32

og efla þannig einstaklingsþroskann. Jafnframt voru foreldrar með í ráðum um innra 

starf.  

    Fjóla og eiginmaður hennar tóku virkan þátt í skólagöngu dóttur sinnar og ræddu 

áherslur skólans. Fjóla telur að þarna hafi hún kynnst skólahreyfingu sem hafi mótað 

skoðanir sínar töluvert í uppeldis og kennslufræðum. Hún hafði tök á því að taka 

virkan þátt í fyrstu skrefum dóttur sinnar í skólanum og jafnframt tækifæri til að ræða 

markmið og leiðir við mann sinn og skólafólk. 

    Fjóla segir að áhugi á kennarastarfi hafi í kjölfarið vaknað. Mikil og frjó 

skólamálaumræða var í Danmörku um þetta leyti og tilraunir með nýjungar í 

kennsluháttum fyrirferðamiklar. Sérstaklega var umræða um opna skólann og 

sveigjanlega kennsluhætti ofarlega á baugi. Allt þetta varð til þess að hún setti 

stefnuna á kennaranám þegar hún fluttist heim aftur. Ný menning og þar með nýjar 

raddir höfðu tekið sér bólfestu í Fjólu sem lituðu skoðanir hennar og hún hafði séð 

með eigin augum að hægt var að framkvæma þær og fengið nýjan skilning.  

    Skilningurinn er háður því að sá sem tekur á móti skilaboði  svari því beint eða 

óbeint (Bakhtin 1981). Þar sem áreitið frá annarri lífveru og móttakandinn mætast 

verður til samræðubrú. Á brúnni mætast svo ólíkar áherslur og mynda nýjan skilning 

sem hefur í sér forða frá foreldrunum ef svo má segja. Skilningur sem tekur þannig 

breytingum er því lifandi afl ( Flem 2000). 
 

Við vorum sjö og hálft ár í Danmörku og ég setti mér það að mennta mig og 
settist þrjátíu og tveggja ára í Kennaraháskólann og lýk honum ekki fyrr en 
þrjátíu og fimm ára. Í öllu mínu námi var ég með kennslufræðilegar áherslur í 
mínum verkefnum sem sveigðu töluvert frá því venjulega. (Viðtal 13.12.2001:.3). 

  

Hér kemur skýrt fram að þegar Fjóla flyst heim og  hefur kennarnám hefur hún 

viðhorf í farteskinu sem eru önnur en venjubundin viðhorf í skólamálum. Hún segir 

reyndar í viðtali að hún hafi verið svo mikill uppeldisfræðingur á þessum árum að 

ekki hefði hvarflað að sér að verða skólastjóri, fyrst og fremst kennari. Oft hafi hún 

fengið þær athugasemdir þegar hún var í kennaranámi að hugmyndir hennar væru 

ekki framkvæmanlegar. 
  

Ég og minn hópur vorum gagnrýnin á kennaramenntunina, mikil ólga á staðnum 
og umræður um gildi menntunarinnar. Ég varð fyrir svolitlum vonbrigðum með 
Kennaraháskólann, átti von á því að námið snerist meira um kennslufræði......... 
Svo voru þetta líka leifar af gamla tímanum, kennsluaðferðirnar fyrirlestrar, 
okkur jafnvel sett að glósa enskar fræðibækur, svona var þetta, við vorum ekki 
ánægð með þetta, það varð mikil umræða........ Jú það voru þarna líka kennarar 
sem veittu mér mikla innsýn og var hvati fyrir mig til kennsluaðferða sem víkja 
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frá hinu hefðbundna, sem ég leitaði eftir og ég á góðar minningar úr 
Kennaraháskólanum,  nema þessi ólga okkar sem var náttúrulega ekki beint það 
sem maður hefði viljað standa í en það gerði maður. (Viðtal 13.12.2001:3).  

 

Fjóla skipaði sér í flokk þeirra nemenda Kennaraskólans sem vildu breyta ríkjandi 

hefð. Svo kölluð safnaðarkennsla, þar sem kennari lagði svipuð verkefni fyrir alla 

nemendur og aðgreining hópa eftir getu var nokkuð ráðandi fyrirkomulag í skólum og 

setti svip á skólamenninguna. Það kostaði átök við ríkjandi hefðir að beita sér fyrir 

breytingum og Fjóla skipaði sér á bekk með þeim sem vildu breyta í þá veru að 

samvinna yrði ráðandi vinnulag og hver nemandi fengi kennslu við hæfi eftir því sem 

hægt væri, hafði í farteskinu reynslu og þekkingu frá Danmörku sem fyllti hana 

sjálfstrausti.  
 

Ég naut þess að vera í Kennaraskólanum þar voru alla vega ákveðnir kennarar 
sem höfðu áhrif á mig eins og Gudrun, mér fannst ég læra mest af henni og 
hennar hugmyndafræði, hún var með þróunarsálfræðina og fór inn á 
kennslufræðina líka. Hún mótaði mig mikið. Útfærsla með skapandi hætti var 
eitthvað sem ég hafði ekki reynslu af í skólagöngu minni, ég fór í æfingakennslu 
og var hjá  Maríu  í  Holtaskólanum, lærði mikið af henni, eins kynntist ég 
Bjarna og þessum virtu kennurum og hef örugglega lært mikið af þeim og þeir 
mótað mína skoðanir. Ég er nú svo mikil reglumanneskja í eðli mínu og þannig 
alin upp en þau voru líka með þessa festu í kennslunni og það hefur örugglega 
haft áhrif á mig að hafa þennan fasta ramma í kring um mig....(Viðtal 
08.02.2002:15). 

 

Það atriði í skrifum Bakhtins að aðstæðubundið tal hafi afgerandi áhrif  hvernig 

sambandi einstaklinga er háttað varpar ljósi á það hvernig  raddirnar sem hljóma 

saman við okkar eigin rödd hafa sest að í meðvitund okkar að hluta og bera með sér 

menningarleg viðhorf og einkenni annarra. Gott skipulag og festa átti greiðan aðgang 

að viðhorfum Fjólu og voru kannski hluti af menningararfi hennar á bernskuheimilinu 

og ef til vill víðar,  eins og áður er vikið að.  

    Flest bendir til þess að það sé ekki einfalt að tileinka sér ný viðhorf og fyrsta 

skrefið sé að meðtaka þau en erfiðara reynist að tileinka sér þau og hafa síðan á valdi 

sínu. Margir hrökkva til baka í gamla farið áður en tileinkunin hefur átt sér stað. Gott 

skipulag sem Fjóla varð vitni að hjá nokkrum kennurum sínum í Kennaraháskólanum 

sýnist hafa styrkt hana í því að takast á við þær aðferðir sem hún hafði kynnst. Festa 

og skipulag virðist hafa nýst Fjólu sem leiðtogaefni, jafnframt því að kynnast 

aðferðum sem gerðu beinlínis ráð fyrir samvirku tali og samræðu milli  þeirra sem 

vinna í skólum. Bakhtin (1981) telur að boðunartalið krefjist ekki viðbragða en 

samvirka talið hafi í sér sannfæringu sem geti tekið breytingum í samræðunni eftir 

viðbrögðum viðmælanda. 
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    Á Danmerkurárunum virðist  hugsjón um breytt og betra skólahald hafa  tekið sér 

bólfestu í Fjólu og átt þátt í  að  móta skoðanir hennar á því hvernig ýta ætti úr vör. 
 

Þegar ég lauk Kennaraskólanum ákvað ég að fara að kenna, leitaði nú fyrir 
mér, vildi vinna á sama tíma og dóttir mín væri í skóla,  fór aldrei í 
æfingakennslu í Greniskólanum, ætlaði mér bara að kenna þar. Það endaði með 
því að við náðum samkomulagi, ég og Pétur skólastjóri  og það passaði inn í 
tímatöflu, þannig að ég var þar í hálfu starfi til að byrja með í yngri deildum og 
óskaði eftir því að byrja í sex ára deild því ég taldi það og tel enn grunninn að 
náminu og mikilvægustu kennsluna. Var í yngri deildum hjá Pétri, kenndi þarna 
sex, sjö, átta kannski upp í níu ára og var þarna í mjög góðu samstarfi við 
samkennara, mjög ánægjulegur tími. (Viðtal 13.12.2001:.4). 

 

Fjóla taldi að Pétur og samstarfsfólk hans hefði lagt mikla vinnu í stefnumótun sem 

gerði ráð fyrir víðtækri samvinnu þeirra sem störfuðu þar og menn hefðu fengið að 

reyna innan vissra marka nýjar aðferðir. Gert var ráð fyrir því að saman þróuðu menn 

heppilegar aðferðir sem tækju breytingum eftir aðstæðum. Ýtt var undir það af 

stjórnendum að samræðuhefð tæki sér bólfestu innan skólans að mati Fjólu.  
 

Á þessum tíma var mikil umræða um stefnu skólans, hvernig skyldi vinna og ég 
var þarna í kennararáði og hafði möguleika á því að beita mér, lagði mikla 
áherslu á samfellu í námi barnanna sem sagt rauð lína sem við fylgdum eftir frá 
fyrsta til sjöunda bekk og ég hef nú verið í gegn um tíðina og er að eðlisfari 
dálítið  hvöss, þarna var svo lítil snerpa oft í umræðunum... (Viðtal 
08.02.2002:16). 

 

Greniskóli var nýr skóli,  settur á stofn sem  tilraunaskóli og sótti fyrirmyndir út fyrir 

landsteinanna, einkum til Bretlands. Hugmyndafræði opna skólans var fyrirmynd að 

ýmsu sem þar var reynt. Pétur skólastjóri Greniskóla var reyndur skólamaður og 

jafnframt einn af brautryðjendum nýrra kennsluaðferða. Að skólanum völdust margir 

kennarar sem vildu takast á við breytingastarf og voru beinlínis valdir til þess úr hópi 

umsækjenda. Margt bendir til þess að undir forystu Péturs  hafi skólinn verið eins 

konar öldubrjótur nýrra hugmynda sem ýmsir skólamenn litu til og lærðu af. 
 

Það var skemmtilegt  og gefandi að vera í Greniskóla undir góðri og traustri 
stjórn Péturs og  Birtu aðstoðarskólastjóra, þetta umhverfi mótaði mig geysilega 
og festi mig í sessi með það að þessi kennsluaðferð er viðurkennd og er í lagi, 
þó maður hafi þurft að berjast fyrir réttlæti og gildi hennar seinna meir, það hef 
ég sagt þér líka, það hefur ekki haggað mínum skoðunum ekki til, ekki til. Ég 
vildi nú segja að skólastarfið í Greniskóla mótaði mig. (Viðtal 08.02.2002:16). 

 

Samvinna og þar með umræða um kennsluaðferðir og áherslur setti svip á staðblæ 

Greniskóla á þessum árum. Eins og Fjóla sagði ríkti  ,,engin lognmolla” í umræðunum 

um kennsluaðferðir, tekist var á um útfærslur og fundin málamiðlun. Sjálf sagðist hún 
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hafa verið hvöss í umræðum og fylgin sér, dregur þá mynd oft upp af sér, segist vera 

að upplagi nákvæmnismanneskja og þoli illa að láta hlutina reka á reiðanum og gusti 

stundum í kring um sig, stundum hái sér fullkomnunaráráttan.   

     Fjóla taldi Pétur skólastjóra laginn við að leiða ólíkt fólk að sama marki og það 

hefði verið góður skóli fyrir sig að þjálfast sem kennari í Greniskóla. Hugmyndir sem 

hún hafi mótað með sér í Danmörku og síðar í kennaranámi sínu hafi hún getað reynt í 

verki með stuðningi skólastjóra og samkennara, slíkt hafi verið ómetanlegt við að 

koma í framkvæmd ýmsum hugsjónum sínum. Styðjandi staðblær Greniskóla hafi 

þannig reynst sér gott veganesti, sérstaklega að venjast því að ræða við 

samstarfsfólkið um kennsluna og geta fundið málamiðlun með skoðunum annarra. 

Samræða hafi einkennt skólastarf Greniskóla á þessum árum. 
 

Síðan þegar ég byrja í starfinu sem kennari veit ég að samstarfsfólk mitt hefur 
mótað mig mikið og það gerir það enn, ég er þess eðlis þó ég telji mig hafa 
nokkuð ákveðnar skoðanir þá er ég sífellt í viðræðu við fólkið og t.d. ber  allt 
undir mína nánustu samstarfsmenn  og við mótum okkur skoðanir, ef þeirra 
skoðun er þvert á mína geri ég athugasemd en skoðunin verður til saman, ég 
sé mörg  atriði sem koma frá ákveðnum aðilum, þeirra hugmynd mótast í mér, 
mér finnst þetta ofsalega gefandi fyrir mína parta og ég stend svo með 
ákvörðuninni eins og hún sé mín eigin, alvegt í rauðan dauðann, þó þetta hafi 
ekki verið mín hugmynd, stundum á ég hugmyndina og stundum aðrir, 
sérstaklega þegar þarf að halda mér niðri á jörðinni því ég er svolítið mikið 
hvatvís stundum, vil bara fljúga og framkvæma, gera hitt og þetta, þá eru 
margir sem toga mig niður á jörðina og setja raunhæft plan niður, það met ég 
bara og finnst bara hið besta mál. (Viðtal 08.02.2002:16). 

 

Hér dregur Fjóla upp mynd af samræðuhefð sem hún virðist hafa tileinkað sér og fest 

í sessi smátt og smátt. Samræðuvirknin eins og hún lýsir henni hefur einkenni 

samvirka talsins (an internally persuasive discourse) þar sem samskiptaeiningar 

(utterance) á samræðubrúnni blandast og mynda nýjar. Stjórnunaraðferðir Fjólu  falla 

vel að aðferðum áhrifaleiðtogans eins og honum er lýst í fyrsta kafla. Hún leiðir 

saman ólíkar samskiptaeiningar starfsmanna í samræðum, fær niðurstöðu og lítur á 

það sem hlutverk sitt að hrinda í framkvæmd því sem samkomulag var um.  

    Stjórnandi sem vinnur í þessum anda þarf að hafa á valdi sínu samræðuvirknina til 

að þeir sem eiga í samræðum eigi hlut í nýja aflinu sem knýr þróunina áfram, og fái 

þannig að móta stefnuna, að öðrum kosti bendir flest til þess að nákvæm 

valdastjórnun með boðunartali, einræðu og nákvæmum vinnufyrirmælum án tillits til 

menningarlegra sérkenna sem skreyta hvern einstakling, komi litlu til leiðar og leysi 

ekki úr læðingi sköpunina sem myndast í samræðunni. Eins og Yuri Lotman (1988)  

bendir á hafa allir textar blöndu af einraddar og samræðuvirkni og sama á við um 
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samræðumenningu, hún mótast af  hvoru tveggja, listin er að lita hana með 

samræðuvirkni. 

    Svo var auglýst laus skólastjórastaða í Norðurskóla sem var lítill gamalgróinn skóli 

í Stórafirði. Ýmsir samstarfsmenn og vinir ræddu það við Fjólu hvort ekki væri 

tækifæri til koma í framkvæmd hugsjón sinni og starfskenningu með því að sækja um 

skólastjórastöðuna í Norðurskóla. Hún gæti þannig breitt út fagnaðarerindið ef svo má 

að orði komast og beitt sér sem skólastjóri fyrir því að hugsjónir hennar yrðu að 

veruleika  og Fjóla var ráðin skólastjóri.   
  

Hér hef ég alltaf verið með yngra fólki og þegar ég gat valið inn áhugasamt fólk, 
þá er þetta náttúrulega draumastaður að vinna á, maður er með ákveðna 
hugmyndafræði, þá er þetta fólk sem er tilbúið að leggja manni lið og maður 
hefur séð marga njóta sín og vaxa geysilega í starfi, bæði almennt starfsfólk og 
kennarar. (Viðtal 08.02.2002:16). 
 

Nú hóf Fjóla nýtt hlutverk sem leiðtogi og forystumaður með mótaða starfskenningu 

sem hún segist í stórum dráttum hafa fylgt þessi tæplega 20 ár sem skólastjóri. 

   Fjóla rekur í viðtölunum hvernig hún smátt og smátt breytti Norðurskóla úr 

hefðbundum barnaskóla í skóla með sveigjanlega kennsluhætti. Vann fyrstu árin sem 

umsjónarkennari með skólastjórastarfinu við að móta nýjar starfsvenjur, var sjálf í 

fararbroddi við að innleiða nýja starfshætti. Með henni fóru nokkrir kennarar úr 

Greniskóla sem auðveldaði henni að taka til við breytingar.  
 

Svo eru það náttúrulega kollegarnir í gegn um árin sem hafa líka mótað, við 
skólastjórarnir hér á svæðinu höfum reglulega fundi..... (Viðtal 08.02.2002:16) 

 

Það kemur fram að Fjóla hefur verið virk í samtökum skólastjóra og átt samskipti 

innan og utan fagfélagsins við skólafólk víða um heim, sérstaklega á Norðurlöndum, 

tekið þátt í námsferðum og námskeiðum. Hún telur að skoðanir sínar í 

grundvallaratriðum hafi lítið breyst en alltaf hafi þurft að þróa kennslu og 

stjórnunarhætti í takt við samtímann og hún sé svo mikil ákafamanneskja að hún vilji 

bretta upp ermar og takast á við líðandi stund með það að markmiði að bæta og þróa 

til betri vegar. 

 
4.3  Að lokum 
Hér hefur  verið reynt að leiða fram í frásögn Fjólu þau atriði sem hún telur að hafi 

mótað starfskenningu sína sem skólamaður. Eins og fram kom í þriðja kafla greini ég 
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þrjú svið; innihaldið, orðin sem valin eru og myndina sem birtist í huga mínum af 

meiningu Fjólu og skil frásögnina mínum skilningi, túlkun mín er því marki brennd.   

Sá hluti menningarfélagslegrar kenningar, sem fjallar um það hvernig raddir annarra 

og menningarviðhorf setjast að hluta að í manneskjunni vakti forvitni mína. Hver var 

sá margraddaði kór sem bjó um sig í hugarfylgsni Fjólu að hennar mati og myndaði 

starfskenningu hennar sem skólamanns?  

    Í þessum kafla hef ég reynt að draga fram nokkrar raddir sem sest hafa að í 

hugskoti Fjólu að hennar mati og túlka þær. Ég vil árétta það sjónarmið  að  þegar 

skólamaður lýsir reynslu sinni í kennslu eða stjórnun er frásögnin ekki bara borin uppi 

af tungumálinu, fremur af óljósri tilfinningu, viðhorfi og heppilegri tækni sem hæfir 

stað og stund. Sumar hugmyndir  sem viðmælandi ætlar að koma á framfæri fljóta 

fram hjá vegna þess að ekki finnast réttu orðin eða myndhverfingarnar 

(Guðmundsdóttir 1996). Myndin sem dregin er upp er því aldrei endanleg og getur 

varla orðið það, frekar stöku pensilför sem smám saman fylla upp í vissa hluta hennar. 

    Í næsta kafla fjalla ég nánar um starfskenningu Fjólu, sem ég kalla samvirkt nám, í 

ljósi menningarfélaglegrar kenningar. 
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5. KAFLI:  SAMVIRKT NÁM 
 
Í fjórða kafla fjallaði ég um það hvernig menningarsamfélagsleg kenning getur varpað 

ljósi á mótun Fjólu sem skólamanns, hvernig raddir og skoðanir settust að í hugskoti 

hennar og hún valdi að helga sig vinnubrögðum sem kennd eru við samvirkt 

skólastarf.  Í þessum kafla rýni ég enn frekar í menningarfélagslega kenningu og geri 

stutta grein fyrir nokkrum mikilvægum hugtökum  sem verða hornsteinar í umfjöllun 

minni. 

    Í síðari hluta kaflans hefur Fjóla orðið og lýsir því hvernig hún hefur reynt að 

koma hugsjónum sínum í framkvæmd varðandi samvirka kennsluhætti og vinnu 

kennara. Athugað er hvernig skoðun hennar fellur að kenningunni.   

 
5.1  Hið næsta mögulega þroskasvið 
Miðlægt í kenningu Vygotsky (1978) er það sem hann kallaði hið næsta mögulega 

þroskasvið ( Zone of Proximal Development) sem hann skýrir svo: 

 

Mismunurinn á þeim þroskamörkum þar sem  maðurinn getur einn og óstuddur 
leyst verkefni og þeim mörkum sem hann orkar að leysa verkefni  í samskiptum 
við aðra, undir leiðsögn þeirra sem meira vita19 (Vygotsky 1978).    

 
Hvernig hægt er að hugsa sér hið næsta mögulega þroskasvið er sýnt á mynd 3 á 

næstu síðu. 

Samkvæmt Vygotsky (1986) eru hverju barni skömmtuð getumörk (actual 

developmental level) sem er þroskastaðan án hjálpar annarra. Utan þessa ramma er 

svo óljós brotin lína, ytri þroskamörk (potential developmental level) sem enginn veit 

með vissu hvar endar, en á að tákna mesta mögulega þroskaferlið með hjálp annarra. 

Á svæðinu milli getumarka og ytri þroskamarka fer fram leiðbeining þeirra sem meira 

kunna.  

                                                 
19 ,,The distance betveen the actual developmental level as determinded by independent problem 
solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult 
guidance or collaboration with more capable peers.” ( Þýð. Wertsch, 1984). 
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Mynd 3, Næsta mögulega þroskasvið, (Sigrún Guðmundsdóttur 2001). 

 

Menningarfélagslega umhverfið virðist ráða mestu hvernig til tekst og í hvaða átt t.d. 

barn þroskast, gott-illt, mikið-lítið. Kynnt eru verkfæri (tools), bæði huglæg og 

hlutlæg, og þar með tæknin sem gerir barninu fært að hafa samskipti við þá sem meira 

kunna og geta aðstoðað á þroskabrautinni. Þannig er vakin huglæg virkni. Eftir það 

fær barnið fyrst vitneskju og færni að láni frá öðrum, sem það endurskapar og gerir að 

sinni og verður síðan þátttakandi í sama ferli.  

 Áhöldin eru oft kölluð stillansar (scaffolds)20 í hugmyndinni um næsta mögulega 

þroskasvið. Þá hugsa menn sér líkinguna þegar stillönsum er komið fyrir upp við 

húsvegg meðan uppbygging á sér stað. Þegar viðgerð er lokið eru stillansarnir óþarfir. 

Svipað á sér stað þegar einn leiðbeinir öðrum; leiðbeinandinn kemur 

áhöldum/stillönsum fyrir á meðan nemandinn þarfnast stuðnings. 

                                                 
20 Í minni heimasveit kalla menn vinnupalla sem reistir eru til viðgerða á húsum,  stillansa. Ég held mig 
við það. 

Endur- 
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Næsta mögulega þroskasvið (Zone of Proximal Development) 
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    Tjáskipti, þar með tungumál, eru þau huglægu áhöld sem mestu varða og 

menningarfélagsleg kenning snýst að verulegu leyti um. Hlutlægu verkfærin, svo sem 

hamar og nagli, gegna líka mikilvægu hlutverki en eru afurð huglægrar starfsemi. Í 

þessu sambandi er mikilvægt að benda á kjarnann í menningarfélagslegu kenningunni 

sem er sá að andleg virkni verður með tvennum hætti; fyrst verða hughrifin milli 

manna (intermental) og síðar í huga einstaklingsins (intramental) sem hugsun.  

Meðvitund (consciousness) er þannig afurð félagslegra tengsla. Þess vegna eru 

samskipti mannsins leidd fram í öndvegi í kenningunni og þar gegna tjáskiptin 

lykilhlutverki. Þannig er tungumálið afurð menningarfélagslegrar þróunar og  eitt 

mikilvægasta huglæga verkfærið sem maðurinn hefur yfir að ráða.  

     Virkni (activity) sem stefnir að markmiði er miðlæg í kenningunni, virkni í 

samskiptum fólks eða athafnir einstaklinga. Þekkingu er miðlað með þeim huglægu 

áhöldum sem einstaklingurinn hefur yfir að ráða og hefur aðgang að, nánasta 

umhverfi  hans getur því bæði verið örvandi og hamlandi allt eftir því hvernig 

athöfnin er (Cole 1985). Stöðuskilgreining (situation definition) merkir það að hver 

þátttakandi metur stöðuna, en hefur sína skilgreiningu á henni (Wertsch 1984).  Ef 

dæmi er tekið úr skólastofunni skilgreinir barnið stöðu sína á ákveðinn hátt og 

hugsanlega kennarinn á annan hátt. Kennarinn og barnið hafa þannig hvort um sig sitt 

eigið næsta mögulega þroskasvið, sjónarhóll þeirra er ekki sá sami.  

    Endurskilgreining  (situation redefinition)  kallast það þegar ferlið er skilgreint á 

ný til að sjá hvernig tekist hefur til. Eftir sem áður er ekki tryggt að þátttakendur hafi 

sama skilning. Samskilningur (intersubjectivity) verður þegar barnið og 

leiðbeinandinn hafa nokkurn veginn sama skilning á stöðunni og vita það, við þær 

aðstæður verða til ný ytri þroskamörk lengra í burtu. Til að ná þessu stigi kemur 

leiðbeinandinn fyrir verkfærum á braut barnsins sem er þannig háð annarra hjálp, 

þangað til samskilningi er náð, en þá getur barnið notað þekkinguna á eigin 

forsendum. 

    Það kallast tileinkun (appropriation, internalisation) þegar samskilningur hefur átt 

sér stað, og barnið, sem hefur tileinkað sér þekkingu frá leiðbeinanda sínum, tekur til 

að stíga næsta skref á þroskabrautinni sem er að nota þekkinguna og endurskapa hana 

á eigin forsendum. Vygotsky skilur á milli hversdagshugtaka (everyday, spontaneous 

concepts) og fræðilegra hugtaka (academic).  Hversdagshugtökin, orð og áherslur, 

mæta barninu t.d. oft í daglega lífinu en fræðilegu hugtökin í skólanum. Vygotsky og 

Bakhtin gerðu mun á hugtökunum að meðtaka (to master) og að tileinka (to 
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apropriate). Þó nánar verði fjallað um þessi hugtök í næsta kafla er mikilvægt að gera 

lítils háttar grein fyrir þeim hér. Við máltöku meðtökum við orð og förum jafnvel 

hugsunarlítið að nota þau en við tileinkum okkur þau ekki fyrr en við vitum hvaða 

hugsun liggur að baki  og samþykkjum að setja þau inn í orðaforðann og getum notað 

þau við breytilegar aðstæður. Það er því hægt að segja að breytingin úr félagslega 

umhverfinu (intermental) í afurð í heilabúi mannsins (intramental) sé tileinkun og til 

að hafa yfirsýn og skilning á þeirri þróun þurfi að þekkja umhverfið sem maðurinn 

deilir með öðrum (Vygotsky 1978). Í þessu samhengi er æskilegt að gefa gaum að því 

hvernig maðurinn er í stakk búinn til að taka þátt í markmiðsbundnum athöfnum 

daglegs lífs með hjálp samskiptaáhalda (Leontèv 1981).   

    Ef barnið hefur takmarkaðan skilning á hversdagshugstökum verða fræðilegu 

hugtökin torskildari. Þannig skapast í samskiptum við fjölskyldu og vini skilningur á 

hversdagshugtökum sem er mikilvæg undirbygging fyrir skilning á fræðilegum 

hugtökum, því öll eru hugtökin  af sama meiði. Ef rætt er heima við eldhúsborðið um 

hita og kulda á barnið hægara með að skilja þegar kennarinn útskýrir Fahrenheit 

hitamælikvarðann í skólanum, svo dæmi sé tekið. 

   Menningartengdir þróunarmöguleikar manna eru misjafnir. Börn sem fæðast um 

þessar mundir í Afganistan og Reykjavík fá sennilega ólíkar aðstæður til að þroskast.  

Nærtækt er líka að nefna lík áhugamál sem þróast innan fjölskyldna, oft  í marga 

ættliði t.d. tónlistaráhuga. Hver skóli, staður, jafnvel aldurshópar, hefur þannig  sína 

menningartengdu þróunarmöguleika. Það þarf að vera leiðarljós skólafólks að víkka 

þessa möguleika og finna þeim nýjar víddir, þar gegna skólastjórar mikilvægu 

hlutverki, þeir eru leiðtogar í því starfi. 

    Hið næsta mögulega þroskasvið er grunnatriði í menningarfélagslegri kenningu 

þar sem gert er ráð fyrir heildstæðri handleiðslu sem nær hámarki við samskilning 

þess sem leiðbeinir og þess sem nýtur leiðbeiningar því báðir eru þá orðnir meðvitaðir 

um skilninginn, hann er orðinn sameign þeirra ef svo má að orði komast.  Því næst 

verður tileinkun sem er forsenda breyttrar hegðunar síðar meir. 

 
5.2  Vangaveltur 
Skólar eru staðir þar sem nemendur læra og starfsfólk skólans sér til þess að nám eigi 

sér stað. Hlutverk kennarans er að tryggja að hver nemandi læri það sem fyrir hann er 

lagt. Góðir skólastjórar og kennarar spyrja sig sífellt að því hvernig hægt sé að tryggja 

að nemendur læri og hvaða aðferðir eru hentugastar. Rannsóknir hafa sýnt að skólar 
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eru íhaldssamar stofnanir þar sem hefðbundnar aðferðir ráða oft ríkjum við 

uppfræðslu og margt bendir til þess að skólastofan sé gjarnan lokaður heimur, tölvert 

aðgreindur frá veruleikanum fyrir utan. 

    Að læra þýðir  að tileinka sér þekkingu sem verður til þess að menn breyta hegðun 

sinni og hún fær tilgang. Skólamenn þurfa sífellt að spyrja sig hvort hefðbundnar 

starfsaðferðir séu nógu árangursríkar og taki mið af breyttri veröld og hvernig best sé 

að gera aðstæður í skólum þannig að starfsfólk og nemendur raunverulega læri og taki 

breytingum. 

    Ef slíkar spurningar og viðbrögð við þeim koma ekki upp í huga skólastjóra og 

starfsmanna skóla eru menn á vafasamri leið. Ég geri örlitla grein fyrir þeim 

kennslufræðilegu áherslum sem falla að helstu hugmyndum menningarfélagslegrar 

kenningar og hafa, að mér virðist, sett mark sitt á skoðanir Fjólu frá því að hún byrjaði 

að vinna í skólum, fyrst sem kennari, síðan skólastjóri.  

   Hefðbundnar kennsluaðferðir í grunnskólum snerust að margra mati lengi vel fram 

eftir tuttugustu öld, og gera hugsanlega enn, um það að nemandinn leysi verkefni í 

kennslubókum frá blaðsíðu til blaðsíðu og sitji að mestu þegjandi og meðtaki 

vísdóminn frá kennaranum. Boðunartalið eða eintalið ræður þannig ríkjum fremur en 

samvirkt tal eða samræða.  Þegar þessi háttur er hafður á eru kennslustofur lokaður 

heimur og nemandinn verður að aðlaga sig að ríkjandi hefð sem þar ríkir. Aðgreining 

nemenda eftir getu og hæfileikum verður því oft ráðandi aðferð skólamanna við að 

búa til námshópa, röðun eftir getu í bekki og sérskóla nokkuð rökrétt úrræði við 

þessar aðstæður.  

    Ef staðblær skóla einkennist af  boðunartali og eintali má búast við því að sama 

setji svip á samstarf starfsmanna,  kennslustofurnar verði fremur lokaður heimur 

sjálfbjarga sérfræðinga sem lítið hafa saman að sælda og nemendur sækja fróðleik 

stofu úr stofu til einyrkjanna sem þar starfa,  því búið er að skilgreina hlutverk hvers 

og eins hóps einhliða. Margt bendir til þess að þurrt bóknám innan veggja 

kennslustofunnar og einhæfar kennsluaðferðir gagnist mörgum nemendum harla lítið, 

ýmsir telja reyndar að skólaleiði og skipbrot nemenda gagnvart viðfangsefninu séu rót 

margvíslegra vandamála vegna þess að ekki er tekið mið af  því hver bakgrunnurinn 

er og hvað nemandinn veit fyrir.   

     Andóf skólamanna gegn þessari tilhneigingu er engan veginn nýtt af nálinni og 

alltaf hafa verið til skólar og einstakir kennarar sem unnið hafa markvisst að því að 

breyta ríkjandi viðhorfum í þessum efnum og fetað nýjar slóðir þar sem örvandi 
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samskipti hafa verið hornsteinn skólastarfsins. Í öðrum kafla  kemur fram að margar 

rannsóknir á skólastarfi  síðustu áratugi hafa bent til þess að efla beri samvirkni í 

skólum. Þegar Fjóla hóf starf sem kennari hafði hún mótað sér starfskenningu, eins og 

rætt hefur verið í fjórða kafla, sem  fólst í því að kynna sér og reyna kennsluhætti sem 

löguðu sig meira að sérkennum hvers nemenda en svokallaðar hefðbundnar aðferðir 

og tækju fremur tillit til menningarumhverfisins sem hann er partur af, jafnframt því 

að efla hann sem einstakling og félagsveru. 

      Færni og þekking er  afleiðing aðstæðnanna sem námið á sér stað í (Lave 1999).  

Þess vegna þarf skólanámið að vera í réttu framhaldi af því sem nemandinn veit fyrir, 

samfella sé í náminu og að  lærdómurinn sé yfirfæranlegur á aðstæður utan skólans. 

Ef þetta tekst ekki og brotakenndur lærdómurinn verður einangraður við 

kennslustofuna bendir margt til að tímanum í skólanum sé illa varið. Að tileinka sér 

nýja þekkingu gerist aldeilis ekki bara í skólum, frá fæðingu nemur barnið frá 

umhverfi sínu af þeim sem meira vita og kunna. 

     Áður en skólar komu til sögunnar lærðu börn af foreldrum og þeim sem næstir 

stóðu, bæði hversdagslega hluti og flóknari. Sonur kaupmannsins lærði gjarnan 

kúnstina að selja vöru af föður sínum við réttar aðstæður í búðinni. Hann las ekki bara 

um það hvernig ætti að standa að verki, eða æfði bara handtökin heima við 

skrifborðið, nei hann tók þátt í vinnunni og lærði smám saman það sem til þurfti.  

Sama gerði dóttir hannyrðakonunnar, hún tileinkaði sér flókið handverk af móður 

sinni skref fyrir skref ef svo má að orði komast. Eftir að skólar tóku við þessum 

hlutverkum hefur vandinn verið sá að skapa réttar aðstæður til náms sem kalla mætti 

kjöraðstæður (situated learning). Kveikja áhuga fyrir verkinu þannig að það hafi 

augljósan tilgang í augum nemenda. 

    Hvað er það að vera lærður?  Það er stóra spurningin. Ýmsar skilgreiningar eru til 

á því, flestir geta sennilega tekið undir eftirfarandi: Menn eru lærðir (hafa meðtekið 

lærdóm og gert að sínum) þegar varanleg breyting á athöfn og hugsun hefur átt sér 

stað eftir þjálfun eða aðra utanaðkomandi virkni (Schunk 1991). Ef nemandi getur 

leyst verkefni einn daginn en ekki daginn eftir eru litlar líkur á því að hann hafi 

tileinkað sér þekkinguna. Ef hann afturámóti getur leyst verkefnið hvenær sem er 

hefur hann lært. Nám fer  fram án nauðsynlegs sambands við skóla, og best er að 

finna kjörtímann til að meðtaka og læra, galdurinn við góða skóla er að koma námi 

einstaklingsins þannig fyrir að áhugi glæðist og fyrir hendi sé í kjölfarið styðjandi 

leiðbeining að settu marki.  
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     Í þessu sambandi kemur mér í hug spjall sem ég átti við gamlan farkennara norður 

í landi fyrir all löngu. Hann sagðist hafa átt í brösum með að glæða áhuga nemanda 

nokkurs á stærðfræði og það hafði ekki gengið fyrr en hann kom því þannig fyrir að 

piltur fékk það verkefni að færa  búreikninga um skeið, enda hneigður til búskapar,  

þá var eins og við manninn mælt að áhuginn vaknaði og hægt var að styðja hann til 

lærdóms í stærðfræði því í hans huga hafði stærðfræðin fengið hagnýtt gildi.   

    Fjölbreyttar kennsluaðferðir  sem ná að höfða til ólíkra nemenda og aðstæðna sem 

nemandinn þekkir eru því vænlegar til að glæða virkni og þar með áhuga á 

viðfangsefninu. Við kennsluna þarf að nota hjálpargögn sem höfða til ólíkra sviða t.d. 

bækur, tölvur, myndir, leikrit, tónlist,  ljóð, myndlist og vettvangsathuganir undir 

miðlandi áhrifum kennarans og annarra sem nálægir eru.  

    Það að læra og skilja er virkni sem á sér stað í hverjum einstaklingi og hver hefur 

sinn takmarkaða grunn af þekkingu og færni sem menningarumhverfið hefur fært 

honum og hann meðtekið, stundum ríkulega, stundum fátæklega. Að innbyrða 

þekkingu þýðir ekki að hún sjálfkrafa nýtist (Collins, Brown og Newman 1989), til að 

svo sé þarf einstaklingurinn að geta túlkað hana og það gerist fyrst og fremst í 

samskiptum við annað fólk. Samskiptaumhverfi (félagslegt) þarf því að vera til staðar 

til að það sé hægt að þroska þekkinguna við réttar aðstæður. Skólar verða þannig að 

kenna samskipti og þjálfa nemendur markvisst  í samvinnu.  

    Um það leyti sem Fjóla hóf afskipti af skólamálum fyrir 25 árum var mikil 

umræða meðal skólamanna um breytt hlutverk kennarans frá því að vera allsherjar 

fræðari sem mokar fróðleik í nemendur, ef svo má að orði komast, í það að vera sá 

sem leiðbeinir og styður nemandann til þroska með því að færa honum sértækar 

bjargir  sem koma af stað virkni. Það kallast að glæða áhuga. Þetta gerist fyrst og 

fremst með samskiptum við nemandann með hjálp tjáskipta og örvandi  

námsumhverfis. 

 

5.3  Úti á akrinum 
Þegar hér er komið sögu er Fjóla að segja frá skólastefnunni sem hún hefur verið í 

fararbroddi við að móta allan tímann sem hún hefur verið skólastjóri í Norðurskóla.  

   Grípum nú niður í viðtalið við Fjólu þar sem hún ræðir markmið skólastefnunnar og 

þar með hugmyndafræðina sem að baki býr. Ég ræði lítillega hverja tilvitnun eins og í 

fjórða kafla og ítreka að um mína túlkun er að ræða sem ekki er borin undir Fjólu. 
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Hugmyndafræðin er líka þessi sýn á veröldina, líta fyrst á heiminn allan og 
draga sig að sjálfum sér, það var mér ný sýn sem mér fannst skemmtileg. Við 
lærðum alltaf í skólanum að ég sjálfur væri það fyrsta sem maður tók fyrir 
.........(.Viðtal 08.01.2002:19). 

 

Þetta áhersluatriði fellur að öllu leyti að grunnatriði menningarfélagslegrar kenningar  

um að hughrifin verði fyrst milli manna (intermentale) og verði svo að 

einstaklingstileinkun (intramentale), þess vegna þurfi að beina sjónum að ferlinu 

sjálfu.  
 

....Við þurfum að venja okkur á að horfa ekki bara á árangur, fremur á það 
hvernig við náum árangri  með huglægum aðferðum og 
samskiptum.......(Vygotsky, 1978:64-65,  Wertsch 1985:17).21    

 

Svo er það annað sem við höfum alltaf gert og ég hef séð til miðað við þessa 
jafnréttis og jafnræðishugmynd mína að líta heildrænt á skólann, vera með 
heildræna skólastefnu það er að segja að það eiga allir að láta sig varða allt 
sem gerist í skólanum, þetta er ekki bara minn bekkur eða þinn bekkur, við 
tökum á okkar málum í sameiningu, auðvitað hefur það tekið tíma, það gerist 
ekki einn, tveir og þrír. Þetta finnst mér gefa starfsfólkinu þessa samkennd sem 
er nauðsynleg í skóla, ekki búta hlutina niður í bása þó að sjálfsögðu hafi hver 
sitt verksvið, en menn eiga að láta sig varða um heildina. Í núverandi 
skólastefnu okkar er ramminn utan um skólastarfið sá sami alls staðar og við 
eigum að tryggja nemendum samfelluna frá fyrsta til sjöunda bekkjar, auðvitað 
tekst það ekki alltaf, það eru tilhneigingar og sveiflur miðað við þann starfskraft 
sem maður hefur, eins og gengur. (Viðtal 08.01.2002:16). 

 
Hér kemur fram skýr afstaða Fjólu sem fellur að hugmyndinni um næsta þroskasvið 

(zone of proximal development). Nemendurnir eru studdir af kennara sínum til þroska 

í samfelldu námi. Aðrir kennarar og starfsmenn láta sig varða um það hvernig til tekst, 

eru upplýstir um heildina. Til þess að það gangi þarf stöðuskilgreiningu, 

endurskilgreiningu og að lokum samskilning, ekki bara milli nemandans og 

kennarans, heldur innan starfsmannahópsins. Samvirkni er forsenda þess að árangur 

náist. Lítum á dæmi sem styðja þessa sýn Fjólu: 

 
Við höfum aldrei skilgreint okkur sem opinn skóla, við höfum skilgreint okkur 
sem skóla með sveigjanlega starfshætti og þar göngum við út frá samstarfi 
kennara fyrst og fremst, óbundinni stundaskrá, árgangablöndun, 
einstaklingsbundnu námi, nemendur skulu gera námsáætlanir  og temja sér 
sjálfstæði í námi og ábyrgð á sínu námi í samráði við kennara. (Viðtal 
08.01.2002:18). 

 
Hér er dregin upp mynd af skólastarfi sem krefst samstarfs og hughrifa milli manna 

(intermental) um útfærslu sem leiða til nýrra lausna og þroska þar með einstaklinginn 

(intramental). Hér er það leiðtoginn Fjóla sem togar menn að sama marki með því að 

                                                 
21 We need to concentrate not on the product of development but on the very process by which higher 
forms are established……..(Vygotsky, 1978:64-65).   
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nýta sér samræðuna (dialogue) og eintalið (monologue), áhersluna (utterance) og 

aðstæðubundið tal sem áður er rætt í þriðja kafla. 

    Sýn Fjólu virðist mér leiða til þess að draga fremur úr boðunartali (authoritative 

discourse), þó það sé alltaf í einhverjum mæli til staðar, og auka  samvirka talið 

(internally peruasive discourse) þar sem gert er ráð fyrir breytilegum skilningi eftir 

aðstæðum. Tungumálið og tjáningin verða þannig helsta tækið  við að leiða 

skólastefnuna og forsenda samskiptanna. 
 

.....taka þarf tillit til hvar nemandinn er staddur, námið þarf að gera ráð fyrir 
samvinnu og virkri þátttöku nemandans, samvinnuverkefni og þemanám eru 
ákjósanlegir valkostir, verkefnin þurfa að vera raunveruleg viðfangsefni, 
nemandinn þarf að hafa stjórn á námi sínu, hlutverk kennarans er að styðja og 
leiðbeina nemandanum, námsumhverfið skal vera hvetjandi og sem líkast 
heiminum fyrir utan, matsaðferðir þurfa að vera í samræmi við kennsluna.  
(Viðtal 08.01.2002:16). 

 
Í menningarfélagslegri kenningu er stöðuskilgreining þess sem leiðbeinir og hins sem 

er leiddur forsenda markviss þroskaferils. Báðir þurfa að skilgreina í upphafi og 

endurskilgreina af og til. Þetta er hornsteinn einstaklingsbundins náms. Ef 

skilgreiningin er bara hjá leiðbeinandanum en ekki hjá þeim sem er leiddur er hætta á 

því að myndist eyða og samfellan í námi einstaklingsins rofni. 

     Hér er komið að mikilvægu atriði í starfskenningu Fjólu sem fellur að 

menningarfélagslegri kenningu, hver nemandi á að fá kennslu við hæfi, þó þannig að 

það sé ögrandi og reyni á, sé örlítið ofar skilningi, þó ekki meira er svo að hægt sé að 

komast á næsta hjalla, togi nemandann á næsta þrep með stöðuskilgreiningu, 

endurskilgreiningu og samskilningi leiðbeinenda og nemenda. Til þess að hjálpin 

nýtist þarf að beita áhrifaríkum samskiptum og beinlínis kenna þau. Að halda á lofti 

kennsluaðferðum sem beinlínis krefjast samskipta og skilgreininga er liður í því að ná 

settu marki. 

    Að læra í skólum gerist með tvennum hætti. Venjulegur skólalærdómur þar sem 

þekking miðlast milli kennara og nemenda og nemenda innbyrðis. Það verður þannig 

til sameiginleg reynsla og þekking. Nemandinn nær að tileinka sér færni og þekkingu 

sem nýtist honum við ólíkar aðstæður, hann lærir að læra og velur sér aðferðir sem 

hafa raunverulegan tilgang fyrir hann og ræðir þær (Trebbi 1996).  

    Fjóla hnykkir á því leiðarljósi sínu að námsumhverfið þurfi að vera hvetjandi og 

líkjast heiminum fyrir utan til að komast á annað stig samkvæmt þessari skilgreiningu. 

Sú grundvallarsýn að það sem menn læra innan veggja kennslustofunnar þurfi að 
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nýtast til breyttrar hegðunar utan hennar setur þannig sinn svip á þá  kennsluhætti sem 

Fjóla heldur verndarhendi yfir í Norðurskóla ef svo má að orði komast.  
 

Við leggjum áherslu á valið frá fyrstu tíð og við tökum alltaf mið af aðalnámskrá 
grunnskóla, veljum leiðir okkar að markmiðinu og valið er ein leiðin sem við 
bjóðum nemendum okkar upp á. Kennarar hafa búið ákveðið form sem er mjög 
traust og lýsandi hvernig börnin velja og standa sig. Gagnvart 
foreldrasamskiptum er það mjög gott að hafa svona lýsandi kerfi, sex ára 
nemendurnir eiga að setja sér það markmið að vera fær um að velja og standast 
það sem þau ætluðu sér. Fyrsti og annar bekkur eru með val á hverjum degi, 
eins þriðji og fjórði bekkur, fimmti og sjötti bekkur eru með valstund tvisvar í 
viku langar lotur en sjöundi bekkur er með svo litla sérstöðu hjá okkur í ár, 
þannig að hann er með opið starf innan bekkjarins. (Viðtal 13.12. 2001:6). 

 
 
Það kemur fram hjá Fjólu að með því að hafa svo kallað val geta nemendur sjálfir 

tekið fyrir vel skilgreind og undirbúin verkefni sem í boði eru og  þeir hafa áhuga á og 

sjá tilgang með, samkvæmt frásögn Fjólu er reynt  að sjá til þess að verkefni séu 

heildræn og  stigþyngist. Þrátt fyrir að nemandinn ákveði viðfangsefni sín sjálfur er 

kennarinn til staðar og ræðir við nemandann um efnið og hefur áhrif á hann. Þessir 

kennsluhættir krefjast því góðs skipulags og festu, falla þannig vel að starfskenningu 

Fjólu. Í menningarfélagslegri kenningu er mikil áhersla lögð á nákvæma leiðbeiningu 

að því leyti fellur hún vel að skólastarfi, sá sem meira veit og kann kennir, skilgreinir 

og metur sífellt stöðuna.  
 

Gekk með Fjólu inn í allar stofur þar sem nemendur unnu valverkefni og fylgdist 
með, ró var yfir skólastarfinu og nemendur og kennarar önnum kafnir, engin 
truflun virtist vera af nærveru minni, nokkrir nemendur báðu mig um hjálp í 
verkefnum þegar ég gekk hjá.  Verkefni og myndir voru upp á veggjum, 
umhverfið hlýlegt og þrifalegt. Nemendur sátu oftast í hópum, þó voru líka í 
boði einstaklingsverkefni þar sem menn sátu einir. Í mörgum verkefnum ræddu 
nemendur saman og greinilegt var að ýmsir þeir sem betur skildu hjálpuðu 
hinum, höfðu beinlínis það hlutverk...kennarar gengu á milli og aðstoðuðu. 
Andrúmsloftið virtist óþvingað og lítið var um truflun nemenda.  (Dagbók HV 
11.01.2002:2). 

 

Að brjótast út úr vanafari krefst þrautseigju og elju, ef festa á í sessi nýja kennsluhætti 

þarf skólastjórinn að hafa forgöngu um þróunina eins og rætt er í öðrum kafla. Í 

viðtali við Fjólu kemur fram að stundum hafi verið hart sótt að nýjum kennsluháttum í 

Norðurskóla, það hafi því verið nauðsyn að hafa faglega sterka kennara sem stóðu af 

sér orrahríð og hrukku ekki hugsunarlaust til baka til að fá frið. 

     Það kemur víða fram að oftast hafi hún átt því láni að fagna að geta valið hæfa 

kennara til starfa, fólk sem vissi að hverju það gekk og vildi vinna í anda skólans, 

jafnvel hámenntað fólk í samvirkum vinnubrögðum. Samt sem áður hafi oft þurft að 
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sigla milli skers og báru, slaka á kröfum tímabundið og reyna svo að vinna það upp 

síðar. Sá kjarni sem fylgdi henni úr Greniskóla hafi mótað með sér vinnulagið og 

þann staðblæ sem einkennt hefur Norðurskóla.  

    Leiðarljósið telur Fjóla að skólastjórinn og starfsmenn þurfi að hafa skýrt þó menn 

neyðist til að taka stundum tímabundið lykkju á leiðina. Erfiðast hafi stundum verið 

að halda í horfinu, hvað þá þróa ný vinnubrögð þegar ráða varð kennara til starfa sem 

ekki stóðust faglegar kröfur, þá hallaði fljótt undan fæti og mikið mæddi á 

skólastjóranum við að halda stefnuna.  
 

Skólanum er skipt í samstarf eldri og yngri deilda. Ég held það að sveiflur séu 
ríkjandi í skólastarfinu, það hefur gerst hjá okkur og eldri deildirnar hafa 
tilhneigingu til að vera hefðbundnari, meira tengdar bókinni, minni sveigjanleiki 
í innra starfi og það er nokkuð sem ég hef tekið eftir en beiti síðan þrótti mínum 
til að hafa áhrif á þessa þróun með þá nýju starfsfólki næsta ár, kennari sem 
áður var í  yngri deildum er núna að innleiða nýjar áherslur í vali eldri deilda. 
Ég nefndi það ekki við þig áðan að nemendur gera einstaklingsáætlun og hafa 
valmöguleikana til að dýpka sín svið eftir því hvað er í boði umfram þetta fasta 
námsefni sem við höfum t.d. er valið í eldri deildunum núna að aukast. Við 
höfum alla tíð haft svo kallað stóra val hjá eldri nemendum einu sinni í viku þar 
sem þrem elstu árgöngunum er blandað saman og nýbúadeildin meðan hún 
starfaði hér en hún var lögð niður s.l. vor. Það hefur verið mikill vöxtur í þessu 
stóra vali s.l. ár, þar skiptast kennarar á að bjóða upp á mismunandi námsvið 
blandaðra hópa úr þessum sex bekkjum og við gátum verið með auka starfsfólk í 
valið. (Viðtal 13.12.2001:5). 

 

Í valinu leggur Fjóla áherslu á að höfðað er til atriða í daglega lífinu með því að 

samþætta námsgreinar og áhersla lögð á að kveikja áhuga og fylgja síðan eftir með 

nákvæmri leiðsögn. Valfyrirkomulagið og einstaklingsnámsáætlanir nemenda  hafa 

þróast í Norðurskóla undir stjórn Fjólu í 20 ár og er eitt af einkennum skólans. Valið 

og útfærsla þess gerir kröfu um samráð kennara og spornar gegn einangrun 

kennslustofunnar að mati Fjólu því oftast eru fleiri en einn árgangur í valstundum á 

sama tíma og þá í blönduðum hópum.  

    Samráð kennara leiðir oftast af sér nýjar lausnir sem er drifkraftur framfara innan 

skólans, áherslurnar á samræðubrúnni mætast. Þannig hefur Fjóla beitt sér fyrir því að 

innbyggt samráðsferli sé til staðar hjá starfsmönnum. Valið þjónar því hverjum 

einstökum nemanda sem velur sér áhugaverð verkefni við hæfi, jafnframt því að 

verkefni stigþyngjast og nemendur færast af einu stigi á annað undir leiðsögn kennara.  

    Með valstundunum er lögð áhersla á að hver nemendi setji sér markmið, reyndar á 

það líka við um einstaklingsnámsáætlanir sem nemendur gera í mörgum námsgreinum 

í daglega skólastarfinu oftast viku fram í tímann. Áætlunin er svo metin og skilgreind 

með kennara og nemanda, stundum daglega, að minnsta kosti vikulega. 
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    Mörg valverkefni eins og Fjóla lýsir þeim eru beinlínis kennsla í samvinnu ólíkra 

nemenda. Samvirkt tal eins og hvað annað þarf að kenna nemendum og gefa gaum að 

áherslum þeirra og aðstæðubundnu tali sem þróast dag frá degi í samskiptunum. 

Samkvæmt menningarfélagslegri kenningu þarf að leggja áherslu á að þroska huglægu 

áhöldin svo leiðbeining þess sem meira veit og kann gagnist sem best. Í þessu ferli 

meta leiðbeinandinn og nemandinn, hvor á sinn hátt, árangurinn og ef vel tekst til 

verður samskilningur sem leiðir til þess að einstaklingurinn getur tileinkað sér 

vitneskjuna og þróað hana á sína eigin spýtur.  
 

Við ákváðum það strax þegar við tókum upp nýja starfshætti að því fylgdi nýtt 
form af mati þegar við erum að meta vinnuvenjur, samstarf, frumkvæði, áhuga 
þá er svo erfitt að setja á þetta tölur, gefa vitnisburð í tölum. Við leggjum líka 
áherslu á ferli námsins og metum það hvernig gengur hjá hverjum og einum, við 
ákváðum það í sameiningu að breyta námsmatsforminu strax og við breyttum 
kennsluháttunum, þar hafði ég reynslu úr Greniskóla, þar var gefin umsögn en 
jafnframt tölur. Við segjum aftur á móti að tölurnar segja okkur svo lítið, við 
miðum við einstaklinginn og umsögnin gefur meira leiðbeinandi og hvetjandi 
upplýsingar. (Viðtal 13.12.2001:6). 

 
 
Um það leyti sem Fjóla tók við skólastjórastöðunni í Norðurskóla voru tölueinkunnir 

kennara ráðandi form í námsmati skóla, fyrst og fremst var þekking nemenda mæld, 

síður áhugi, frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgð,  sú útfærsla sem hér er lýst var því nokkuð 

byltingarkennd. Hér lýsir Fjóla upphafsárum sínum í Norðurskóla og ræðir róttækar 

breytingar á námsmatinu sem hún beitti sér fyrir með sínu fólki. Það að breyta 

námsmati úr tölum í umsögn krefst umræðu í skólasamfélaginu, skilgreina þarf 

námsmarkmiðin og viðmiðanir sem nota á.   

    Það kemur víða fram í frásögn Fjólu að þetta er erfitt verk og taka þarf tillit til 

ólíkra sjónarmiða, koma þarf á samræðum meðal foreldra og kennara við að móta 

stefnuna innan skólans til að hægt sé að fylgja umsögninni vel úr hlaði. 

    Samkvæmt kenningu Vygotsky um næsta mögulega þroskasvið verður 

leiðbeinandi og hinn sem þiggur leiðbeiningu að skilgreina árangurinn af kennslunni á 

meðan á henni stendur því hvor um sig hefur sitt næsta þroskasvið. Endurgjöfin þarf 

að vera stöðug, ekki er tryggt að þeir hafi sama skilning en þegar það gerist verður 

samskilningur og þá er mikilvægum hjalla náð því hann er undanfari tileinkunarinnar 

sem gerist stigbundið eins og áður er vikið að, fyrst við meðtöku síðan tileinkun. Með 

því að ræða um matið og reyna að ná samskilningi í samræðunni við nemandann og 

vandamenn hans er reynt að hlúa að huglægu áhöldunum, þroska þau, jafnframt því 

að miðla.  
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Með því að fara alveg burtu frá tölum og yfir í umsagnir í samfelldu máli þá 
hefur þetta þróast frá upphafi í gegn um ákveðinn feril, ég man ekki hvort ég 
sagði þér að ég skrifaði BEd. ritgerð um það hvort próf og einkunnir ættu rétt á 
sér í kennslu og námi, þannig að ég var strax þá komin með ákveðna hugmynd 
hvernig ég vildi sjá matið fara fram, þetta er svo tengt starfsháttunum, ef við 
erum með aðal áherslur á umhverfið, á vinnuvenjurnar, áhugann, frumkvæðið, 
sjálfstæðið, ábyrgðina, við getum ekki sett tölu á þetta, það er bara ekki hægt að 
setja tölur á þetta. Þetta eru mikilvægustu þættirnir sem við metum í 
skólastarfinu, þetta er grunnurinn (08.01.2002:20). 

 

Það kemur fram með skýrum hætti hjá Fjólu að tölur sem eingöngu meta þekkingu út 

frá þröngu sjónarhorni gefa takmarkaðar upplýsingar og þurfa oftast frekari  

útskýringar við. Innan næsta þroskasviðsins þarf stöðuskilgreiningin að vera 

einstaklingsbundin og markviss svo vænta megi aukins þroska. 
 

...........Aftur á móti gætum við sett tölur á ýms þekkingaratriði en við viljum ekki 
leggja svo mikla áherslu á þekkingaratriðin heldu frekar ferlið. (08.01.2002:21). 

 

Hér nefnir Fjóla þann þátt sem samræmist grundavallaratriði menningarfélagslegrar 

kenningar um að hver einstaklingur sæki þroska sinn fyrst í umhverfið og því beri að 

kenna góðar vinnuvenjur, efla áhugann, frumkvæðið, sjálfstæðið og ábyrgðina. 

Samræða og samvinna gegna þannig þýðingarmiklu hlutverki. Þessa þætti verði því 

að efla og meta frá upphafi, ekki sé nóg að mæla þekkingaratriðin ein og sér því þau 

eru afleiðing umhverfismótunarinnar.  
 

Námsmati er alltaf skilað til foreldra og barns en þau fara ekki með það heim, 
þetta er leiðbeinandi mat. Allt sem við skrifum á að vera hvetjandi og 
uppörvandi. Við skrifum ekkert neikvætt, sem snertir persónuleika nemandans, 
því höfum við haldið frá upphafi. Ef eitthvað bjátar á þá fylgjum við því eftir 
munnlega. Að okkar mati er það ekki hvetjandi að skrifa neikvæða þætti, okkur 
ber að vinna með það. Uppeldislega er það ekki rétt að láta það neikvæða 
standa. S er settu marki náð F er framvinda góð og Þ þarfnast frekari þjálfunar. 
Maður getur náttúrulega farið í gegn um sinn skólaferil þar sem maður hefur átt 
erfitt að ná markmiðinu en þegar um einstaklingsnámskrá er að ræða, segjum 
að það sé sérkennslubarn þá er námskráin byggð þannig upp að viðkomandi 
nær settu marki. (Viðtal 13.12.2001: 7). 

 
Að skila námsmati í viðurvist nemanda og foreldris er leið til að koma á samræðum 

milli þess sem leiðbeinir og hinna sem njóta kennslunnar, áður tíðkaðist það oft og 

jafnvel enn að afhenda nemendum einkunnir  umræðulaust, sem er angi af 

boðunartali, nemendur fengu námsmatið þá fremur sem dóm en síður sem verkfæri til 

að hvetja til frekari dáða og efla samræðu í kjölfarið, eins og nú er gert ráð fyrir í 

námskrám og lögum. 
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     Þeir nemendur sem höllum fæti standa andlega og líkamlega eiga oft litla von í 

háum tölum enda oftast um að ræða samanburðareinkunn en ekki 

einstaklingsmarkmið. Skóli sem gerir ráð fyrir því að kennsluhættir styðji 

einstaklingsmarkmið nemenda rúmar því vel ólíka einstaklinga, jafnvel halta og 

daufa22. 

    Með því að setja hverjum einstaklingi skilgreind markmið sem metin eru með 

jöfnu millibili á forsendum nemendans þurfa kennsluhættir og staðblær skólans að 

styðja slíkt verklag undir forystu skólastjórans. Menningartengdir þróunarmöguleikar 

sem virðast skammta hverjum einstaklingi möguleika til þroska verða þannig 

ramminn að þroskaferlinu eins og áður er vikið að. Skólinn gegnir þannig mikilvægu 

hlutverki við að skapa gildi og umgjörð sem miða að því að efla alhliða þroska.   

 
Við erum með viðtöl við foreldra þrisvar á ári, reyndar tvisvar síðustu ár vegna 
tímaskorts en ætlum að fjölga aftur í þrisvar nú. Þar gerum við upp við börnin 
hvernig þau standa miðað við markmiðin og að hverju á að stefna þangað til 
menn hittast næst. Rammann notum við þannig til að fylgja viðtölunum eftir 
munnlega.  Skriflegan vitnisburð fá nemendur eingöngu á vorin.  
(Viðtal 13.12.2001: 7). 

 

Það er athyglisvert að það er á stefnuskrá Norðurskóla að skrifa ekki neikvæðan dóm 

um nemendur, unnið fyrst og fremst með jákvæða þætti og tekið munnlega á því sem 

betur má fara.  

     Fjóla lýsir því hvernig námsmatið hefur þróast allt frá því að vera autt blað að 

skrifa á, í það að vera tengt nánar einstaklingsmarkmiðum hvers nemanda. Með þessu 

vinnulagi nálgast Fjóla og kennarar í Norðurskóla það atriði menningarfélagslegrar 

kenningar að taka tillit til næsta mögulega þroskasviðsins sem umlykur hverja 

manneskju. 
 

Við höfum ekki lagt áherslu á formleg próf í námsmatinu okkar heldur 
einstaklingskannanir, á árum áður tók nemandinn könnun þegar hann hafði 
lokið ákveðnum hluta námsefnisins, farið yfir hana á staðnum og þannig 
leiðbeint og styrktur áfram. Núna hefur þetta þróast meira í þá átt að það hafa 
verið lagðar fyrir kannanir fyrir foreldrarviðtöl, ekki sett eins formlega á svið 
eins og í samræmdu prófunum, þau vita þó að þetta er til þess að kanna 
stöðuna, hvar þau standa og það hefur gengið ágætlega. Að leggja fyrir könnun 

                                                 
22 (Hávamál, 71. erindi): 
    Haltur ríður hrossi, 
    hjörð rekur handarvanur, 
    daufur vegur og dugir.......... 
Í þessum forna kvæði er vakin athygli á því hvernig  ólíkir einstaklingar geti þroskað gáfur sínar, fái 
þeir leiðsögn við hæfi.  
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þegar viðkomandi barn er tilbúið er ég nú innstilltari á sjálf en hef ekki lagt það 
mikla áherslu á það að þrýsta því áfram en kennarar hafa mjög gott eftirlit með 
námi barnanna þannig að könnun eða prófið segir ekki allt, meira að taka 
saman þá námsþætti sem hafa verið kenndir og séð hvernig nemendur skila því. 
Ég tel að kennarar hafi þróað mjög vel eftirlitskerfið, það segir mér hvernig þeir 
fylgjast með einstaklingsnámi hvers og eins,  það er styrkur þessa starfs og 
skjalfast.  (Viðtal 13.12.2001: 7-8). 

 
Fjóla segir að eftir því sem nemendur verða eldri aukist krafan um tölueinkunnir frá 

ýmsum foreldrum og jafnvel kennurum því tölueinkunn sé ríkjandi hefð við námsmat 

á eldri stigum, tölur hafi því dálítið hafið innreið í elstu bekkina en þá sem 

greiningartæki og oft sé skalinn ekki bundin við 0-10, jafnvel annan skala, jafnhliða 

sé reynt að vinna á móti samanburði nemenda eftir því sem aðstæður gefa tilefni til. 
  

Við gefum gjarna upp t.d. rétt atkvæði af t.d. áttatíu og sex , reynum að hafa ekki 
hundrað en þau eru nú fljót að reikna út en það er allt í lagi svo framarlega að 
það er ekki formlega frá okkur komið. Við viljum alla vega halda okkur við 
prinsipp okkar.  Ég er ákveðnari eftir því sem líður t.d. í starfsmannaviðtölum 
við nýliða að árétta að hér gefum við ekki tölur og ég finn það að það eru ekki 
allir umsækjendur tilbúnir að starfa við þær aðstæður, þá er gott að fólk geri sér 
grein fyrir því strax. (Viðtal 13.12.2001: 7). 

 

Að mati Fjólu var það nokkur nýlunda að taka upp þann sið að skila námsmati í 

viðurvist foreldra fyrir 20 árum eins og gert var í Norðurskóla og gert er enn. Þessi 

tilhögun námsmatsskila telur Fjóla að styrki samband foreldris og barns við 

kennarann og sé nauðsynleg stöðuskilgreining og endurskilgreining sem allir aðilar 

þurfi að taka þátt í og ræða í von um að samskilningur (intersubjectivity) náist. 

    Það kemur skýrt fram í viðtölunum við Fjólu að hún velur fólk til starfa eftir því 

hvort það treystir sér til að vinna eftir stefnu skólans. Þau ár sem skortur hefur verið á 

kennurum og ófaglært starfsfólk hefur verið ráðið hefur fjarað undan þeim áherslum 

sem hér hefur verður lýst en þá þurfi að horfa fram á veginn og leiðrétta seinna eftir 

því sem kostur er. 
 

Allt sem við skrifum á að vera hvetjandi og uppörvandi. Við skrifum ekkert 
neikvætt, sem snertir persónuleika nemandans, því höfum við haldið frá upphafi.  
(Viðtal 13.12.2001: 7-8). 

 
............viljum við styrkja sjálfsmynd einstaklingsins og við viljum ekkert annað 
en styrkja hana og líka sjálfsvirðinguna með því að setja það jákvæða inn en við 
verðum líka að benda á með leiðbeiningamati hvað betur má fara og það er 
stöðugt gert því nú er símat í gangi á hverjum degi en með foreldrum kemur það 
munnlega fram, þá eru líka sett markmið hvernig við getum unnið upp það sem 
miður fer. Það má ekki bara slengja því á  borðið og ekkert meira, við verðum 
að finna leiðir út úr því, auðvitað er það oft erfitt, jafnvel sett upp 
einstaklingsnámskrá fyrir þá sem eiga í miklum erfiðleikum og það getur komið 
til samninga. Atferliskenningin er komin þannig inn fyrir dyr hér, þó ég sé nú 
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ekki mikið fyrir hana nema í miklu hófi. Ég og aðstoðarskólastjórinn höfum 
mótað þá skoðun með okkur saman að kalla þetta ekki samning, heldur 
samkomulag,  viðmið eða stefnumið. Þegar samningur mistekst getur maður 
fengið það á tilfinninguna að það sé engin leið út, við höfum lent í því að vera 
með það erfiða nemendur, búnir að brjóta allar brýr að baki sér svo að engin 
möguleiki var innanhúss annar en að finna sérúrræði utan skóla en ef við ætlum 
að halda áfram með ferlið verðum við að kalla þetta öðru nafni en samning, ég 
er ekki búin að koma auga á það, svo getur vel verið að fólki finnist allt í lagi að 
vera með einn samning í dag og annan samning á morgun og hann er bara svo 
lítið breyttur, já þetta eru svona hugleiðingar.  (Viðtal 08.01.2002:16). 

 
 
 Hér hnykkir Fjóla enn einu sinni á því að með því að halda á lofti jákvæðum atriðum 

sé  verið að styrkja sjálfsmynd nemandans og efla virkni (activity) sem sé hreyfiafl 

þroskans. Hér kemur Fjóla inn á atriði agastjórnunar sem flestir skólamenn glíma við 

og skipar þeim ef til vill í flokka, annars vegar þeir sem vilja hafa nákvæmar reglur og 

agaviðurlög sem allir verða að lúta að mestu eins og hins vegar þeir sem vilja hafa 

heildarramma sem möguleiki er að sérsníða að nokkru leyti eftir einstaklingnum.  

     Í þessum orðum kristallast sú sýn Fjólu að í einstaklingsnámskrá gilda að hluta 

önnur viðmið sem taka tillit til næsta þroskasviðs hvers nemanda, ekki til að slá af 

kröfunum, frekar að gera þær nákvæmari, þannig er samhljómur við 

menningarfélagslega kenningu í áherslu Fjólu.   
 

    Hvernig komumst við að þessari þekkingu sem getur verið einskis nýt eftir tíu 
ár eða á morgun þess vegna og þá er það sem við setjum okkur markmið þar 
líka, þetta er geysileg ögun, sérstaklega fyrir fólk sem hefur farið í gegn um 
menntakerfið og fengið sínar tölur og verið stolt af sínum tíum, en þeir sem hafa 
fengið einn og tvo, ég held að þeir geti litið svolítið öðrum augum á tölurnar og 
ég veit að í umhverfi mínu hef ég átt erfiðast með foreldra duglegra krakka sem 
virkilega átta sig ekki á stöðu barnsins að það er úrvals nemandi, þó að það sé 
búið að fá umsagnirnar mjög jákvæðar, en hún er kannski alltaf jákvæð, ár eftir 
ár og það er vandinn hjá okkur að taka eitthvað nýtt fram sem barnið hefur tekið 
framförum í og náð tökum á en eftir öll þessi ár þá erum við ekki komin í 
strand... 

 
   Svo er það annað sem við höfum alltaf gert og ég hef séð til miðað við þessa 
jafréttis og jafnræðishugmynd mína að líta heildrænt á skólann, vera með 
heildræna skólastefnu það er að segja að það eiga allir að láta sig varða allt 
sem gerist í skólanum, þetta er ekki bara minn bekkur eða þinn bekkur, við 
tökum á okkar málum í sameiningu, auðvitað hefur það tekið tíma, það gerist 
ekki einn, tveir og þrír. Þetta finnst mér gefa starfsfólkinu þessa samkennd sem 
er nauðsynleg í skóla, ekki búta hlutina niður í bása þó að sjálfsögðu hafi hver 
sitt verksvið, en menn eiga að láta sig varða um heildina.    
(Viðtal 13.12.2001:17). 

 
Þessi áhersla um heildræna skólastefnu skipar Fjólu í flokk með þeim sem leggja upp 

úr samráði og samvinnu starfsmanna. Slík sýn krefst góðs skipulags og kemur víða 

fram í viðtölunum að vinnubrögð af þessu tagi krefjast festu og formlegheita á 

köflum. Mikill tími fari í það hjá sér með beinum hætti eða fyrir tilstilli deildarstjóra 
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að skapa starfsmönnum tíma og aðstæður til samvinnu og samráðs og koma jafnframt 

á skilvirku vinnulagi. Veganestið, eljan, nákvæmin og þrautsegjan úr foreldrahúsum 

virðist hafa verið dýrmætur förunautur við að innleiða nýja skólastefnu í Norðurskóla. 

 

5.4  Að lokum 
Í þessum kafla hefur verið haldið áfram að  fjalla um nokkur einkenni 

menningarfélagslegrar kenningar og  í framhaldinu velt vöngum yfir samvirkum 

kennsluháttum og þeirri sýn sem virðist setja svip á starfskenningu Fjólu.  Það kemur 

fram að þegar Fjóla tekur við starfi skólastjóra Norðurskóla fyrir u.þ.b. 20 árum hefur 

hún forgöngu um að innleiða starfshætti sem krefjast samráðs og samvinnu innan 

skólasamfélagsins.  

Sýn Fjólu og starfshættir í Norðurskóla falla vel að kenningunni um hið næsta 

mögulega þroskasvið hvers einstaklings þar sem athyglinni er fyrst beint að því að 

gera samskiptaumhverfið þroskavænlegt, þjálfa samvinnu, kenna vinnubrögð, ábyrgð 

á eigin verkum, glæða áhuga o.fl. sem forsendu fyrir einstaklingsþroska. Með öðrum 

orðum: Mesta áhersla er lögð á að gera daglegt umhverfi nemandans þroskavænlegt 

með nákvæmri leiðsögn og leiðbeiningu á mörgum ólíkum sviðum með því að þroska 

huglægu áhöldin og þar með samskiptahæfnina.  
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6. KAFLI:   LEIÐBEINING 
 

Í þessum kafla er í upphafi fjallað um hugtökin leiðbeinandi og leiðbeining eins og 

nokkrir fræðimenn hafa skýrt þau og í framhaldinu sýnt hvernig þessi hugtök eru 

túlkuð í ljósi menningarfélagslegrar kenningar. Sjónum er beint að því hvert Fjóla 

hefur sótt sér  leiðbeiningu með formlegum og óformlegum hætti í þeirri viðleitni að 

auka hæfni sína sem skólastjóri. 

   Víkjum enn að menningarfélagslegri kenningu og skoðum nánar fræðilega 

umfjöllun um leiðbeiningu og skoðanir Fjólu á því hvernig hún hefur notið 

leiðbeiningar eftir að hún varð skólastjóri. 

 
6.1  Leiðbeinandi 
Frásögnin úr Illionskviðu og Odysseifs skrifuð af Hómer er meira en þrjú þúsund ára 

gömul og fjallar um baráttu Grikkja (u.þ.b. 1200 f.K.) við Trjóubúa. Þar segir m.a. frá 

því að Ódysseifur kóngur frá Íþöku kom því þannig fyrir áður en hann fór í 

Trjóustríðið að Mentor, tryggi heimiliskennarinn, gengi ársgömlum syni hans í föður 

stað meðan hann væri að heiman með því að vernda hann, leiðbeina og ala upp. Síðan 

hefur orðið Mentor táknað þann sem leiðbeinir með visku og trygglyndi og framkallar 

það besta í annarri manneskju (Knudsen 2001) og hefur orðið tekið sér bólfestu í 

mörgum tungumálum.  

    Sambandið milli meistara og lærlings í iðngreinum dró dám af þessu hlutverki fyrr 

á tímum og gerir að hluta enn. Ég kýs að nota íslenska orðið leiðbeinandi23 og 

leiðbeining24 þótt mér sé vel ljóst að annmarkar fylgja þeirri þýðingu. Skilgreining 

hugtaksins er ekki einföld. Áður fyrr  hafði sá sem kallaður var leiðbeinandi (Mentor)  

bæði uppeldislegt og uppfræðandi hlutverk, var sá sem leiðbeindi þeim sem minna 

vissi, beindi honum á rétta leið.  

    Öll tileinkun þekkingar og færni á upphaf sitt í félagslegu umhverfi þar sem 

samhengið skiptir máli fyrir þann sem tekur leiðbeiningu (Kerka 2002). Leiðbeining 

er að miðla upplýsingum til annars manns þannig að hann geti síðar notað þær sér til 

gagns ( Huseby, Kristoffersen, & Sörslie 1995). Leiðbeining hefur tvær hliðar, aðra 

framatengda (career-related) en hina félagstengda (psychosocial-related). Sú 

                                                 
23 Mentor á ensku og fleiri málum, mentor eða veileder á norsku. Orðið hefur síðustu árin verið notað 
um réttindalausan kennara og því misvísandi, en ég hef ekki fundið betra orð.  
24 Mentoring á ensku og veiledning á norsku. 
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framatengda beinist að því að auka hagnýtan þroska sem tengist þeim verkum sem 

nemandinn ástundar og kennir handverkið við starfið.  

    Upplýsingar úr blöðum, bókum og tölvum gegna mikilvægu hlutverki í 

framatengdri leiðbeiningu og sá sem þiggur leiðbeiningu dregur hagnýtan lærdóm af 

því sem leiðbeinandinn miðlar. Einkenni félagstengdrar leiðbeiningar eru á hinn 

bóginn fremur persónuleg og innibera m.a. samþykki, staðfestingu, traust, og vinskap. 

Tjáskiptin eru í aðalhlutverki eins og áður hefur verið rætt og þar með samræðan 

(Bova 2000).  

 
6.2  Hnútar og áhöld 
Í þessu sambandi sýni ég myndræna framsetningu Tharp og Gallimore (1988), byggða 

á menningarfélagslegri kenningu Vygotsky. Þroskaferlið er brotið niður í fjögur stig 

(mynd 4) og á fyrsta stiginu, innan næsta mögulega þroskasviðsins, er athafnasvæði 

leiðbeinandans, ef svo má að orði komast og þar fer fram leiðbeining þess sem meira 

veit og kann .Þetta fyrsta stig er þannig undirstaða frekari þroska og sýnir á einfaldan 

hátt hvernig maðurinn tileinkar sér færni og kunnáttu, er beinlínis studdur áfram af 

leiðbeinendum sínum sem geta verið allt í kring um hann.  

 

Mynd  4, Þroskaþrepin (Tharp og Gallimore 1988 og Vygotsky 1978) 
 

Maðurinn hefur möguleika til að þroskast frá vöggu til grafar og samkvæmt mynd 

fjögur gerist það á þann stigbundna hátt sem hér eru sýndur. Skoðum nánar hvernig 
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barnið er leitt eftir þrepunum, eins væri hægt að taka dæmi af skólastjóra, kennara, 

fötluðum nemenda, en höldum okkur við barnið við útskýringu á myndinni.  

    Næsta mögulega þroskasvið nær yfir tvö þrep, eins og sýnt er á myndinni. Í fyrsta 

þrepi er barnið háð leiðbeiningum frá þeim sem meira kunna t.d. foreldrum, 

kennurum, vinum, þjálfurum, skólafélögum, hér eru leiðbeinendurnir að verki. Í öðru 

þrepi getur barnið sótt sér bjargir til að nota á eigin forsendum og leitað eftir frekari 

leiðbeiningum ef það telur ástæðu til, en stjórnað sjálft þróuninni. Í þriðja þrepi 

tileinkar barnið sér þekkinguna og getur nú notað hana áfram á skapandi hátt við 

flóknari verkefni. Þegar þessu stigi er náð verða til ný þroskamörk lengra í burtu og 

þroski barnsins færist fram, fyrst ytri þroskamörkin og síðan getumörkin. Fjórða 

þrepið vísar til þess þegar færnin er orðin sjálfvirk en til þess að ná tökum á henni og 

þróa hana áfram  þarf að greina hana í frumþætti og hverfa um stund til baka til fyrri 

kunnáttu til að mjaka sér meðvitað af meira öryggi áfram á þorskabrautinni.  

    Margar athafnir daglegs lífs eru sjálfvirkar t.d. að klæða sig, binda hnúta o.s.frv., 

þessar athafnir framkvæma menn hugsunarlaust að því er virðist. Til að festa í sessi 

nýja vitneskju á þessum grunni þarf að greina athöfnina sundur og fara til baka á fyrra 

stig og verður þá stundum til vanhæfnistímabil þegar nýja kunnáttan er ekki orðin 

nógu styrk. Ýmsir kannast við öryggisleysið á þessu tímabili þróunarinnar og hættuna 

á því að falla aftur í gamla farið. Til að styrkja æskilegar breytingar þarf leiðsögn og 

leiðbeiningar þeirra sem meira vita og kunna, samsvarandi þrepi eitt og síðar tvö. 

Fimmta þrepið sýnir þannig afturhvarfið þar sem nauðsynlegt er að fara til baka og 

sækja aftur leiðbeiningu til að festa kunnáttuna svo hún verði til taks þegar þarf að 

grípa til hennar. Þetta ferli er því eins konar eilífðarspírall fremur en lína. 

    Þetta verður best skýrt með eftirfarandi dæmi: Í rannsókn  gerð af Nilholm og 

Såljö í (Såljö 1996) var nokkrum mæðrum fengið það verkefni að kenna börnum 

sínum, fimm til sjö ára gömlum, að hnýta hestahnút. Mæðurnar studdust við mynd af 

hnútnum og byrjuðu gjarnan á því að segja: ,,Við skulum reyna að hnýta hnút eins og 

þennan á myndinni”,  bentu gjarnan á hnútinn og sögðu: ,,Sjáðu hér, hmm” og brugðu 

snærinu eins og fyrst var sýnt á myndinni. Við það að deila hnýtingunni niður í 

nokkur einföld skref leiddu flestar þeirra börnin áfram þangað til þau leystu verkefnið 

á eigin spýtur. 

    Með þessu dæmi sjáum við í hnotskurn hvernig sá sem veit og getur meira, 

leiðbeinir hinum sem minna kann við að leysa verkefni. Barnið fær vitneskjuna að 

láni frá móðurinni sem miðlar skilningi sínum til barnsins með tungumáli, 
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bendingum, raddblæ og fasi. Þannig notar móðirin annars vegar huglæg verkfæri, svo 

sem tungumálið og fasið, og hins vegar hlutlæg, eins og bendingar. Eins og gefur að 

skilja höfðu mæðurnar, þegar best lét, breytilegar aðferðir allt eftir því sem þær töldu 

hæfa börnunum. Styðjandi samskipti móður og barns í þessu tilviki eru mikilvægustu 

atriðin til að barnið tileinki sér þekkinguna.   

    Ekki er öll sagan sögð, því þó barnið skilji og geti leyst hin ýmsu stig þess að 

hnýta hnútinn er ekki þar með sagt að það geti hnýtt hann hjálparlaust hvenær sem er. 

Á lokastigi kennslunnar gengur móðirin úr skugga um það að barnið geti hnýtt 

hnútinn hjálparlaust. Þá er líka orðinn til grundvöllur til að kenna flóknari hnúta sem 

byggja á sama ferli og hestahnútur. Hnútamöguleikarnir í framhaldinu eru sennilega 

endalausir. Þetta lokaatriði samsvarar fimmta þrepi (afturhvarfinu) í mynd 4, (Tharp 

og Gallimore 1988). 

     Í hnútarannsókninni (Såljö 2001) er ferlið innan næsta mögulega þroskasviðsins, 

brotið niður í einfalt dæmi. Barnið byrjaði á byrjunarreit og hafði ekki möguleika að 

hnýta hnútinn án hjálpar en með hjálp innan næsta mögulega þroskasviðs síns 

tileinkaði það sér þekkingu og reynslu móðurinnar og gat að lokum leyst verkefnið. 

Færni þess jókst, fyrst með virkum hugtengslum innan samfélagsins sem leiddi síðan 

af sér vitræna hugsun einstaklingsins. Í ferlinu átti sér stað stöðuskilgreining í upphafi, 

síðan endurskilgreining af og til og samskilningur á lokastiginu eins og skýrt er í kafla 

fjögur. Samskipti þar með notkun tungumáls beinast að æðri huglægri starfsemi 

(higher mental function) mannsins, svo sem skynsemi, skilgreiningu og skipulagningu 

(Henderson  & Gunningham 1994).  

    Bæði félagsleg samskipti og tungumál manna kynnti Vygotsky sem huglæg áhöld. 

Hugmynd hans um huglæg áhöld er af sama meiði og hlutlæg áhöld. Það þarf að 

kenna mönnum að nota öxi að sama skapi þarf að kenna mönnum að nota huglæg 

áhöld svo sem samskipti og samvinnu af margvíslegu tagi (Vygotsky 1987, Madsen 

2000).  

    Svo haldið sé áfram að greina hnútasöguna þá komu mæðurnar fyrir áhöldum eða 

stillönsum, huglægum og hlutlægum. Þær notuðu áhöld sem þær sjálfar þekktu og 

höfðu fengið frá öðrum. Tungumálið og önnur tjáskipti voru í fyrirrúmi. Orð 

móðurinnar stýrðu og barnið gerði þau að sínum, meðan það var að leysa einstaka 

hluta hnýtinganna, þangað til orðin fengu sjálfstætt líf, svo kallað innra tal í huga 

barnsins,  og það gat sjálft leyst verkefnið. Þegar ferlinu lauk hafði tvennt gerst; ytri 
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þroskamörk og síðan getumörk barnsins höfðu færst fram á þroskabrautinni, innan 

þeirra menningartengdu möguleika sem fyrir hendi voru. 

    Hnútarannsóknin fór fram í Svíþjóð. Spyrja má hvort mæður í Kína hefðu notað 

önnur áhöld,  haft aðra menningartengda möguleika, til að kenna börnum sínum að 

hnýta hnútinn. Við styðjumst við áhöld sem bæði eru hlutlæg og huglæg. 

Einstaklingar og hópar skilja sig hver frá öðrum eftir því hvers konar áhöld þeir nota, 

afurðir mannsins, huglægar og hlutlægar, búa til menningartengda möguleika.  

    Vygotsky benti á þrjú mikilvæg atriði í kenningu sinni: Í fyrsta lagi erum við 

mótuð af því umhverfi sem við lifum í, siðvenjur þess skapa lífssýn okkar, og 

menningarsamfélag er forsenda þess að menn þroskist sem einstaklingar (Wertsch 

1991). Því ber að hafa það í huga að hver einstaklingur hefur þannig sérstaka reynslu 

af huglægum áhöldum sem varpa ljósi á það hvernig hann er undir það búinn að bæta 

þroska sinn (Wertsch 1998).  

    Samkvæmt menningarfélagslegri kenningu setjast raddir annarra og þar með gildi 

þeirra að nokkru leyti  að í hverri manneskju og um leið viðhorf sem bæði geta verið 

hamlandi og styrkjandi, en hvað sem því líður þá standa þrepin fimm á mynd 4 fyrir 

sínu og varpa ljósi á það hvernig leiðbeining er forsenda þroskans.  

   Maðurinn er frábrugðinn dýrum vegna hæfni sinnar við að miðla upplýsingum. 

Með tungumáli, táknum, fasi o.fl. getur hann gert samferðamönnum og þeim sem eftir 

koma kleift að nýta sér þekkinguna, sem þeir svo skila að einhverju leyti 

endurskapaðri áfram. Tungumálið er þannig eitt mikilvægasta huglæga áhaldið sem 

við höfum yfir að ráða. Hugtakið áhöld (tools) varð því lykilhugtak í skrifum 

Vygotsky. Menningarfélagsleg kenning fjallar þar af leiðandi mest um það hvernig 

mannlegt umhverfi notar tungumál og önnur skyld tákn (John – Steiner & Mahn 

1996). 

    Einn liður rannsóknarspurningar minnar var að leita eftir því hjá Fjólu hvernig hún 

fengi stuðning og leiðbeiningu við að þroska sig sem skólastjóra. Skólastjóri þarf 

markvisst að auka hæfni sína við  að leiða framsækið skólastarf, hugmyndirnar birtast 

ekki fullskapaðar einar og sér úr undirdjúpum heila hans, þær hafa velkst í heilabúi 

annarra og verið miðlað áfram, sest að eða farið hjá. Hvaðan telur Fjóla að áhrifarík 

leiðbeining henni til handa hafi komið þegar hún þroskar sig sem leiðtogi?  
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6.3  Leiðbeinendur (mentors) Fjólu 
 

  ... Þegar ég gerist skólastjóri 1980 þá hafði ég Pétur skólastjóra í Greniskóla 
til að hringja í,  og spurði: ,,Hvað gerir maður nú”?  Ekki var samt hægt að tala 
um formlegan leiðbeinanda, bara gott að geta hringt í einhvern sem maður 
þekkti, það var mjög gott að sækja til hans...( Viðtal 08.01.2002:17 ).    

 
 
Það hefur  áður komið fram að Fjóla telur sig hafa kynnst vinnubrögðum í Greniskóla 

sem mótuðu hana tölvert sem skólamann. Pétur skólastjóri hafði þar mikil áhrif og 

leiðbeindi henni við framandi verkefni. Þegar hún svo varð skólastjóri í Norðurskóla 

einn góðan veðurdag hafði hún ekki sótt sér menntun sérstaklega sem skólastjóri, 

reyndar framan af ekki ætlað sér að verða skólastjóri, bakgrunnur hennar sem kennari 

og áhugamaður um samvirka kennsluhætti varð til þess að hún sá tækifæri til að beita 

sér fyrir nýjungum í kennsluháttum, koma hugsjónum sínum í framkvæmd.  

    Eins og rætt hefur verið í öðrum kafla telur Sergiovanni (1987) að skólastjóri hafi 

sex meginhlutverk, þ.e.a.s. hann hefur hlutverkin að vera: 

• Ráðherra 
• Menntafrömuðar 
• Ráðgjafi 
• Skipuleggjandi 
• Framkvæmdastjóri 
• Hópstjóri 

 
Öll þessi hlutverk þarf að þroska í starfi og margt bendir til þess að upp á síðkastið 

hafi kröfur til einstakra hlutverka aukist. Þegar Fjóla tók við skólastjórastarfinu  hafði 

hún engan formlegan leiðbeinanda, sótti til að byrja með mest til Péturs í Greniskóla 

til að fá hagnýta  leiðbeiningu, einkum um framkvæmdastjóraþætti starfsins sem hún 

hafði ekki menntað sig sérstaklega til, fremur en aðrir sem tóku við skólastjórastörfum 

á þessum tíma, eins gat hún sótt ráð til Péturs um hvaðeina sem upp kom. Telur að  

það hafi verið sér dýrmætt að geta snúið sér til þess sem hún hafði traust á og meira 

vissi og fengið ráð þegar upp komu álitamál.  

     Samkvæmt mynd 4, (Tharp og Gallimore 1988 og Vygotsky 1978), sést hvernig 

þroski innan næsta mögulega þroskasviðsins er háður leiðbeinanda frá upphafi. Eins 

og fjallað hefur verið um í fjórða kafla og reyndar í þriðja kafla ( mynd 3, Sigrún 

Guðmundsdóttir 2001), þá skilgreina og endurskilgreina, sá sem nýtur leiðbeiningar 

og hinn sem leiðbeinir, hvor fyrir sig. Þegar vel tekst til verður um samskilning að 

ræða og þá er gatan greið á næsta þrep. 
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    Eins og áður er vikið að í fimmta kafla eru áhöldin sem leiðbeinandinn hefur yfir 

að ráða  oft kölluð stillansar, vinnupallar (scaffold) í hugmyndinni um næsta 

mögulega þroskasvið. Þegar uppbyggingu er lokið eru stillansarnir óþarfir. Svipað á 

sér stað þegar einn leiðbeinir öðrum; leiðbeinandinn kemur áhöldum/stillönsum fyrir á 

meðan nemandinn þarfnast stuðnings. Þegar hann er fullnuma má taka þá niður.  
 

....... Svo hef ég farið ótal ferðir með skólastjórum á vegum Stóruvíkur, það 
mega þeir eiga og það er virðingarvert að það hefur verið farið á ári hverju 
með tíu manna hóp til útlanda til að skoða skóla. 1984 eða 5 fer ég mína fyrstu 
ferð til Bandaríkjanna og þar sáum við það besta sem var í boði hverju sinni, 
það styrkti mann mjög líka. Við höfum komist þessar ferðir á 5 ára fresti og þær 
taka viku, þetta er náttúrulega orðinn stór hópur núna svo eru alltaf einhverjir 
fulltrúar frá bænum farið með.......  (Viðtal 08.01.2002:19). 

 

 Eins og nefnt hefur verið framar í þessum kafla skiptir Bova (2000) leiðbeiningu í 

tvennt, hinni framtengdu og þeirri félagstengdu. Hér lýsir Fjóla fyrirkomulagi sem 

lítur að framatengdri leiðbeiningu, ferðum og námskeiðum, sem í mörgum tilfellum 

getur eflaust líka styrkt þá félagstengdu. Sú félagstengda sýnist mér hins vegar snerta 

grunnatriði menningarfélagslegrar kenningar og beinist að sambandinu innan næsta 

mögulega þroskasviðsins á þrepi eitt og tvö (mynd 4) og inniber m.a. samþykki, 

virðingu, staðfestingu, traust, og vinskap. 

    Góður stillans þarf að hafa í sér félagslegar stoðir ef svo má að orði komast. 

Sjónum er beint að tjáskiptunum og þar með samræðunni, endurgjöfinni frá 

leiðbeinandanum og ætlast til að skapandi þekking verði til þegar áherslurnar rugla 

saman reitum. Mér sýnist full ástæða til að ætla að framatengd leiðbeining sé þannig 

blönduð þeirri félagslegu og það setur greinilega svip á starfskenningu Fjólu og þar 

með starfsvenjurnar í Norðurskóla. 

    Hlutverkin eru mörg sem skólastjórinn þarf að rækja eins og hér hefur verið nefnt 

og hvert og eitt þarfnast leiðbeiningar þess sem meira veit og kann ef á að  þroska 

þau.  Skólastjórinn er þannig í svipuðum sporum og nemandi sem er að hefja 

skólagöngu sína, hann þarf að hafa einhvern sem styður hann fyrstu sporin og til að 

kennslan verði áhrifarík þarf að vera traust á milli manna og samræðubrú þar sem 

áherslur beggja fá að njóta sín. 

 
..Þetta er mikill vandi og það vil ég segja að í allri ákvörðunartöku um 
einstaklings mál og í  stærri málum hef ég alltaf borið mig undir 
aðstoðarskólastjóra og stærri hring, það er undantekning að ég taki á málum 
ein, auðvitað gerist það. Þetta veitir mér öryggi í starfi og gerir líf mitt 
bærilegra að ég er aldrei ein með þung mál, aldrei ein, strax búið að upplýsa 
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aðra og maður fer ekki út úr húsi á kvöldin nema vera búinn að ræða við 
einhvern, ég tel skólastjórastarfið vera það mikið álagsstarf og mörg mál sem 
koma inn á manns borð, að það sé eðlileg vinnuvenja að vera með ákveðið teymi 
í kring um sig. Ég hef líka haft það fyrir sið þegar ég er að fara á fund hjá 
yfirvöldum að aðstoðarskólastjóri fari með mér, sýn tveggja er önnur á mál sem 
við erum að taka á, það er mitt val og því er tekið... (Viðtal 13.12.2001: 9). 

 
 
Það kemur fram hjá Fjólu að traust og trúnaður ríkir milli aðstoðarskólastjórans og 

hennar, þær kynntust í Greniskóla og hafa haldið saman um stjórnvöl Norðurskóla 

lengi og skipt með sér ýmsum verkum en alltaf  haft möguleika á því að leiða saman 

áherslur sínar á samræðubrúnni og verið leiðbeinendur, hvor fyrir aðra, jafnt í meðbyr 

sem mótlæti. 

 
Aðstoðarskólastjóri er mín hægri hönd, er traustur ráðgjafi minn eins og ég hef 
getið um áður. Hann situr með mér alla mikilvæga fundi  vegna nýáðningar 
starfsfólks, fundi með kennurum varðandi stundaskrárgerð, vinnur stundaskrár, 
mun bera ábyrgð á gerð fjárhagslegrar rekstraráætlunar, en það erum við að 
gera í fyrsta sinn þessa mánuðina. 
...við fundum með deildarstjórunum tvisvar í viku klukkutíma í hvort skipti og ég 
skal segja þér að þetta er mitt stuðningsteymi, deildarstjórarnir og 
aðstoðarskólastjórinn. Ég og aðstoðarskólastjórinn erum eitt, ég nefni hana ekki 
sérstaklega, það er svo sjálfsagt að hún er með í öllum ákvörðunum. Við tökum 
upp öll mál á fundum með deildarstjórunum, eða eins og við getum, álagið í 
starfinu er nú nóg samt en þetta léttir stórum.  ( Viðtal 13.12.2001:11). 

 

Eins og Fjóla nefndi einu sinni þá sýnast  þær stöllur starfa að ýmsu leyti eins og ein 

manneskja, þó þær skipti með sér verkum í ýmsum málum. Í svo nánu samstarfi 

verður samvirka talið að vera ráðandi og aðstæðubundið tal með áherslum sem báðar 

hafa á valdi sínu.  

 
..........betur en ég undirbý deildrarstjórafundina, þá fer ég í gegn um pappírana 
mína og sé hvað við höfum ekki náð að klára og tökum það þá fyrir næsta 
miðvikudag á eftir en það er alveg ótrúlegt hvað við komumst yfir, stundum 
þurfum við bara að tala og létta á okkur, hver fyrir sig. Þessa innri stjórun er ég 
mjög ánægð með. ......  ( Viðtal 13.12.2001:12). 

 

Stjórnkerfi skólans er samsett af skólastjórum, deildarstjórum og tengiliðum, 

kennararáð er skólastjóra til samráðs. Það er auðfundið að Fjóla hefur lagt metnað í 

það að skapa félagstengda gagnkvæma leiðbeiningu innan þessa hóps, með því að 

velja hæfa einstaklinga til verka og sjá sterku hliðar þeirra og ýta undir þær. Eins og 

rætt er í öðrum kafla benda Rúnar Sigþórsson o.fl.(1999) á að hvatinn til umbóta þurfi 

að koma frá starfsmönnunum sjálfum og efla þurfi áhrifaforystu (transformational 

leadership) innan skólanna sem á rætur í hæfni einstakra manna, fremur en halda í 
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hefðbundna valdaforystu (transactional leadership) sem meira höfðar til skilgreinds 

valds.  

    Þegar áhrifaforystu er komið á er hægt að taka til við skipulagðar og samhæfðar 

breytingar í skólastofum, varla fyrr.  Þeir sem aðhyllast áhrifaforystu leitast við að fá 

sem flestum forystuhlutverk og dreifa með því valdi, oft tímabundnu. Með því að 

skapa félagstengda leiðbeiningu milli stjórnenda Norðurskóla er greinilegt að Fjóla 

beitir sér fyrir því að  að gera jarðveginn fyrir samvirka starfshætti frjóan.  

    Í öðrum kafla er vitnað í (Owens 1991, Senge 1990, Katz og Khan 1978) sem 

segja að í hverri stofnun sé stjórnkerfi, framleiðslukerfi og þróunarkerfi sem vinna 

saman og gera stofnunina að því sem hún er. Mér finnst flest benda til þess að 

framleiðslukerfið og þróunarkerfið sé afurð stjórnkerfisins og því þurfi samvirkar 

starfsvenjur að einkenna stjórnendahópinn.  

 
Eins erum við mörg með okkar einka félagahóp, það eru margir sem eiga góða 
trúnaðarvini. Sigrid er nú gömul skólasystir mín og þegar hún gerðist 
skólastjóri þá var það eðlilegt að við héldum áfram að hittast sem vinkonur og 
við vorum þá fleiri sem hittumst og þá varð þetta ákveðinn stuðningur, eins 
konar mentorfyrirkomulag. (Viðtal 08.01.2002:17). 

 
Fjóla telur að þessi hópur sem samanstóð af fáum traustum vinkonum sem allar voru 

skólastjórar og gátu rætt fagleg málefni á skipulegan hátt með því  að leita lausna á 

vandamálum hafi verið sér mikilvægur. Í þessum hópi hafi hún þjálfast innbyrðis í því 

að leiða áherslur fram í samræðubrú og þar með haft  möguleika til að skilgreina og 

endurskilgreina innan næsta þroskasviðs atriði sem upp komu. Þessi styrkingarhópur, 

ef svo má að orði komast, hefur yfir sér félagstengdan blæ fremur en framatengdan. 

 
....við skólastjórarnir hér í Stóruvík höfum reglulega fundi, hittumst einu sinni í 
mánuði með fræðslustjóra og síðan komum við því á meðan ég var í stjórn 
Skólastjórafélags Stóruvíkur, ég hef komið svo lítið nálægt félagsstörfum líka í 
gegn um árin, að skólastjórar í hverju hverfi hittist en Stóravík skiptist í fjögur 
hverfi. Við hittumst mánaðarlega til skiptis í skólunum, eigum góða stund, tertur 
og jáá, það er misjafnt hvað við erum með formlega dagskrá, stundum hittumst 
við bara til að létta af okkur, hvað er á döfinni hverju sinni, við sýnum alltaf 
skólann eitthvað þeim sem hafa áhuga, þetta er mikill styrkur, ég vil segja það. 
Aðstoðarskólastjórunum er ætlað að vera með á þessum fundum.  
(Viðtal 08.01.2002:16). 

 
Það kemur víðar fram hjá Fjólu að samráð af þessu tagi sé mikilvægt til að skapa 

samráð og vettvang til skoðanaskipta. Innan Skólastjórafélagsins og Fræðsluskrifstofu 

Stóruvíkur hafi verið unnið að því að efla framatengda leiðbeiningu með 
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námskeiðum, kynnisferðum og ráðstefnum. Þegar vel hafi tekist til hafi félagstengd 

leiðbeining komist á. 
  

....en það er það nýjasta sem ég hef óskað eftir við fræðslustjóra  er að við 
skólastjórarnir, fyrir utan að hafa þetta öryggisnet í kring um okkur, fáum 
fræðslu um áfallahjálp, meira en hvað gerist ef eitthvað alvarlegt kemur upp  í 
stofnuninni dauðsfall eða annað, því að þessi harka sem er orðin í samskiptum, 
hún tekur svo á, bæði okkur skólastjórana og starfsfólkið okkar að ég sé fólkið 
brotna niður vegna þessarar aðgangshörku, það fær létt áfall, hrynur bara 
niður, þá vil ég vera sá aðili eða hafa ákveðinn aðila innan stofnunarinnar sem 
veit akkurat hvað á að gera hér og nú, hver er til taks til að taka viðtal við 
viðkomandi... 
  
....Núna er Stóravík í haust leið að koma á mentorkerfi, hver nýr skólastjóri 
velur sér einn eldri sér til leiðsagnar, þetta er persóna sem hann þekkir kannski, 
þannig að það er mjög virðingarvert hvernig því hefur verið komið fyrir. Ég veit 
nú ekki alveg hvernig þeir ganga frá framkvæmdinni... (Viðtal 08.01.2002:17). 

 

Það kemur skýrt fram hjá Fjólu að hún vill vera sá aðili sem styður sitt fólk þegar 

erfiðleikar steðja að, hafa yfir að ráða úrræðum sem að gagni koma. Til að geta staðið 

vel að slíku þurfi skólastjórar að kunna til verka og vera færir um að veita ráð.  

Fræðsluskrifstofan stendur fyrir slíkri hagnýtri fræðslu fyrir skólastjóra og sé það vel.   

    Með því að koma á formlegu leiðbeinendakerfi fyrir nýliða í skólastjórastétt 

(Mentorkerfi) í Stóruvík stíga menn framfaraspor við að þroska skólastjóra í starfi en 

vanda þurfi framkvæmdina, þar þurfi að gæta að ýmsu og skýra umgjörðina, hvað 

varðar umbun, tíma o.fl. 
 

Síðan erum við með stuðningshóp, svona nokkurs konar áfallahjálp ef 
skólastjóri er í verulegum vanda og jafnvel áður, þá veit hann af því að við erum 
þrír skólastjórar í bænum sem höfum þetta hlutverk. Við gerum þetta bara til að 
styðja kollegana, þetta var reyndar ákveðið á fundi með fræðslustjóra að vísu, 
þörfin var fyrir hendi og þegar koma upp mál er varða prinsippmál þá er fulltrúi 
úr stjórn Skólastjórafélags Stóruvíkur með okkur, það þykir sjálfsagt. Þegar við 
fáum svona kall, leggjum við annað til hliðar, ég hef verið hvatamaður að því að 
láta það alls ekki bíða yfir helgi, taka á málinu strax, maður finnur það að það 
metur viðkomandi mjög að geta lagt málin upp í hópi og maður fær oft aðra sýn 
á málin .... 

  
...Ég vil meina að það sé nauðsynlegt að hafa svona stuðningshóp því að 
hlutverk skólastjóranna er svo breytt, svo ég komi svo lítið inn á það, og þetta 
eru svo harðir tímar, samfélagið hefur svo breyst, fólkið sem eru orðnir 
foreldrar í dag er svo aðgangshart, það veður áfram,  hefur margt svo lítil mörk 
um formlegheitin ,sem mér finnst allt í lagi að venja alla á, maður tekur tillit og 
vandar mál sitt ef maður mögulega getur. (Viðtal 08.01.2002:17). 

 
Fyrirkomulagið sem Fjóla segir hér frá er nýlega komið á í Stóruvík, þar með er 

gamalt báráttumál Fjólu og fleiri skólastjóra að nokkru leyti orðið að veruleika. Fjóla 

segir að síðustu árin hafi harka og óbilgirni í samskiptum við skólafólk aukist og því 
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þurfi að leiðbeina mönnum félagslega og framatengt. Stuðningshópurinn samanstandi 

af þrem reyndum skólastjórum sem geti fengið sérfróða menn til aðstoðar ef með 

þurfi. Skólastjóri sem þarfnast aðstoðar  getur  snúið sér til hópsins, átt samræður um 

vandann sem við er að glíma til að finna skynsamlega lausn. Í vissum tilvikum er um 

handleiðslu og kennslu að ræða.  
 

.........það má segja Fræðsluskrifstofu til hróss að okkur hefur verið gefinn kostur 
á ýmsum fræðsluþáttum t.d. hvernig við eigum að bregðast við vondu fréttunum 
t.d. þegar blaðamaður hringir. Þá er það regla að taka niður símanúmer og 
hringja síðar.  Ritari veit oft erindið og vegur og metur. Það er gott að undirbúa 
slík viðtöl en taka þau ekki óviðbúin. Ég er ekki með fjölmiðlafóbíu, en ég finn 
að ég er betur undir það búinn að hringja í blaðamenn en áður. (Viðtal 
13.12.2001:9). 

 

 Fjólu er tíðrætt um nauðsyn ákveðinna formlegheita í samskiptum og lýsir því 

hvernig hún hefur reynt að skapa starfsvenjur sem beinast að því að örva samvirkni 

fólks, ekki tilviljunarkennt, heldur samkvæmt markmiðsbundnu ferli sem krefst aga 

og háttvísi. Framatengd leiðbeining á námskeiðum innanlands og utan hvað þennan 

þátt varðar hefur reynst sér vel, eins samræður í þröngum félagstengdum hópum eins 

og áður er komið fram.  

    Ef stjórnkerfi skóla er laust í reipunum finnst mér margt benda til þess að 

framleiðslukerfið og þróunarkerfið þróist tilviljunarkennt. Stjórnkerfið hlýtur þannig 

að verða að vissu leyti fyrirmynd annarra kerfa innan stofnunar, beinlínis gefur 

tóninn. Til að halda utan um þróunarkerfið þarf áhrifaleiðtoginn, eins og áður er 

komið fram, að leiðbeina og laða menn til góðra verka, jafnframt því að skapa 

ákveðna formfestu. Það má ekki gleyma því að ef hann á að vera fær um að veita 

öðrum ráð, þarf hann sjálfur að þroska hin mörgu hlutverk sín og það gerir hann með 

annarra stuðningi (leiðbeiningu). 

    Eins og vikið er að í kafla tvö felur regluveldisstjórnun í sér nákvæm fyrirmæli um 

hvaðeina sem gera á (Börkur Hansen og Smári Sigurðsson 1998). Eins og ég hef áður 

rætt í fjórða kafla er líklegt að boðunartal og einræða ráði ríkjum við slíkar aðstæður, 

allt er svo vel skilgreint að lítið fer milli mála, samræðu varla þörf og þar með lítillar 

nýsköpunar að vænta. Áhrifastjórnunin beinist fremur að markmiðum þar sem gert er 

ráð fyrir mismunandi leiðum við framkvæmdina og þar með samræðum þeirra sem 

vinna verkið.  

   Ýmsir gætu haldið að áhrifastjórn og þar með samvirkir starfshættir geri minni 

kröfur um formfestu, svo tel ég ekki vera. Til að missa ekki samvirka starfshætti út 
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um víðan völl þarf nákvæma leiðbeiningu og skipulögð vinnubrögð. Það þarf að sjá til 

þess að þeir sem vinna að sama marki vinni innan ramma sem menn hafa komið sér 

saman um og þá samkvæmt einhvers konar reglufestu. 

    Það er því hægt að leiða rök að því, eins og áður hefur verið rætt, að tvíhyggjan, 

einræða og samræða, sé ætíð til staðar. Margt sýnist mér benda til þess að 

áhrifastjórnunin hallist fremur á sveif með félagstengdri leiðbeiningu og myndi 

staðblæ í skólum sem styður samræðu og samvirkni, regluveldi byggist hins vegar 

meira á boðun, og er þá skyldari framatengdri leiðbeiningu.  

 

6.4  Að lokum 
Áfram hefur verið haldið í þessum kafla  að  fjalla um hugtök menningarfélagslegrar 

kenningar með það í huga að skoða nánar hvernig Fjóla hefur notið leiðbeiningar frá 

öðrum við að þroska sig sem skólastjóri. Eins og fram kemur í mynd 4, (Tharp og 

Gallimore 1988 og Vygotsky 1978) er ekki nóg að komast yfir fyrstu tvö þrepin innan 

næsta mögulega þroskasviðsins og fá leiðbeiningu, það þarf að meðtaka og gera 

athöfnina sjálfvirka á þriðja þrepinu og hafa svo hæfni til að brjóta hana aftur niður í 

frumþætti í fjórða þrepinu fara til baka aftur á fyrsta og annað þrep og halda þannig 

þroskaferlinu áfram.  

    Eins og rætt hefur verið í fjórða kafla sagði Bakhtin (1986) að meðan við lifum 

værum við í endalausum samræðum við annað fólk. Leiðbeiningin er af sama meiði 

eins og rætt hefur verið, nema til þess að vera góð þarf hún  að vera nákvæm og hafa 

yfir áhrifaríkum huglægum og hlutlægum áhöldum að ráða. Yfir þroskaþrepum 

nemenda og starfsmanna  innan skólans þarf skólastjórinn að vaka og taka þátt í 

þrepahlaupinu sjálfur í hinum mörgu hlutverkum sínum. Þá er nauðsynlegt að eiga 

góða að sem geta miðlað hagnýtum upplýsingum sem að gagni kunna að koma. 

    Í ljós kemur að Fjóla hefur víða fengið leiðbeiningu við störf sín og lagt sig eftir 

því að fylgjast með þróun og framförum í skólamálum innanlands og utan. 

Starfskenning hennar hefur beinlínis krafist samræðu og leiðbeiningar til að geta fest í 

sessi samvirka starfshætti og þróað þá. Til að vera leiðtogi í Norðurskóla og leiðbeint 

öðrum, beint og óbeint, hefur hún þurft að styrkja sig og þroska innan næsta mögulega 

þroskasviðsins með hjálp leiðbeinanda sem líka skilgreinir og endurskilgreinir 

árangurinn í leit að samskilningi.  
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    Ég held að Mentorhugtakið eigi vel við  um þá sem bæði sinna félagstengdri 

leiðbeiningu og framatengdri, nái yfir bæði sviðin. Einstaklingar innan Norðurskóla, 

vina, fjölskyldu, skólastjóra, hafa því verið í svipuðu hlutverki gagnvart Fjólu og 

Mentor sálugi, heimiliskennari Odysseifs sem leiðbeindi með visku og trygglyndi.  

    Mér hefur orðið tíðrætt um leiðbeininguna sem forsendu fyrir þroska. Í næsta kafla 

skoða ég nánar hvernig svokallað virknisamband er samofið menningarfélagslegri 

kenningu. 
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7. KAFLI:   VIRKNI 
 

Hér verður fjallað um virkni sem óaðskiljanlegan hluta menningarfélagslegrar 

kenningar. Til nánari útskýringar er fjallað um þrjár skýringarmyndir (myndir 5,6, og 

7) sem varpa gleggra ljósi á þá kenningarlegu heildarmynd sem ég lýk við að draga 

upp í kaflanum. Eins og áður birti ég glefsur úr viðtölum við Fjólu og set þannig brot 

úr frásögn hennar í samhengi við kenninguna. Eins og í fyrri köflum leitast ég við að 

túlka í stuttu máli frásagnirnar eins og þær koma mér fyrir sjónir. Að síðustu dreg ég 

saman helstu atriðin. 

 

7.1  Úr læðingi 
Í skólastarfi þarf stuðningur og leiðbeining að vera ráðandi afl, ekki aðeins í 

kennslustofunum, heldur meðal starfsfólks og þeirra sem eru viðriðnir skólahaldið á 

einhvern hátt.   

    Mynd fimm, þrenningarkeðjan, sýnir svo kölluð skriðuáhrif, þar sem einn 

leiðbeinir öðrum og setur um leið skriðu leiðbeininga af stað. Setjum svo að A standi 

fyrir skólastjóra, B fyrir deildarstjóra og C fyrir kennara í skóla. Eigin stuðningur 

merkir t.d. innra tal og íhugun og annarra stuðningur felur í sér allan stuðning sem 

viðkomandi fær frá öðrum. 

 
Mynd 5,  Þrenningarkeðjan 25 (Tharp & Gallimore 1988) 
     

                                                 
25 Triadermodell (Flem 2000: 40).  Ég kýs að kalla þessa mynd þrenningarkeðju. 

A B C

Eigin stuðningur Eigin stuðningur Eigin stuðningur 

Annarra stuðningur Annarra stuðningur Annarra stuðningur 
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Örvarnar vísa til stefnu aðstoðarinnar. Hægt er að taka dæmi af A skólastjóra sem 

leiðbeinir B deildarstjóra svo hann geti leiðbeint C kennara. Skáörin frá A til annarra 

stuðnings getur til að mynda vísað til þess hvernig skólastjórinn kemur því fyrir að 

deildarstjórinn fái handleiðslu frá sálfræðingi við að leysa erfitt vandamál og skáörin 

frá B til C gæti staðið fyrir það hvernig deildarstjórinn leiðbeinir sérkennara við að 

aðstoða kennara í deildinni. Keðjuáhrifin eru augljós, hlekkirnir þrír mynda heild og 

láréttu og lóðréttu örvarnar sýna milliliðalausan stuðning manna, þær láréttu 

milliliðastuðning. Skriðuáhrifin eða snjóboltaáhrifin verða svo til þess að virknin 

tengist sífellt fleiri þátttakendum, t.d. mætti hugsa sér að næsta þrenningarkeðja 

samanstæði af umsjónarkennara, þá nemanda D og síðan nemanda E. Þannig væri svo 

hægt að halda áfram. 

    Virknisamband er órjúfanlegur hluti menningarfélagslegrar kenningar ef svo má 

að orði komast. Tharp og Gallimore (1988) skilgreina það sem samhangandi ferli þar 

sem nám á sér stað eins og sýnt er á mynd 4. Til þess að brjótast út úr vanafari og 

komast frá sjálfvirka þrepinu yfir í nýsköpun með því að bræða saman eigin áherslur 

og annarra í samskiptum, þarf  áhuga og innri hvöt. Fæst bendir til þess að virknin sé 

sjálfgefin, hún þarf örvun og þjálfun. Að glæða áhuga hlýtur því að vera 

höfuðviðfangsefni þeirra sem leiðbeina öðrum, áhugakveikjan smitast úr samfélaginu. 

Ekki er nóg að segja hvernig á að gera hlutina, það þarf að setja af stað virkni sem 

drífur þann sem fékk aðstoðina áfram í átt að markmiði. Eins og áður hefur verið rætt 

gegnir leiðbeiningin, og þar með menningaráhrifin úr samfélaginu nær og fjær, 

höfuðhlutverki í þroskaferlinu því fyrst verða áreitin þar, síðar inni í höfðinu á 

manneskjunni. 

    Mynd 6 (Engström 1987,1999) sýnir hvernig tileinkunin hefur á sér tvær hliðar, 

annars vegar venjulega tileinkun og hinsvegar sköpun. Tileinkun venjubundinna 

aðgerða verður í samfélaginu með leiðbeiningu þess sem meira veit og kann og dafnar 

innan menningartengda svæðisins t.d. heimilisins, oftast með notkun 

hversdagshugstaka eins og áður er rætt. Sköpunin snýst hins vegar um að koma af 

stað breytingum með virkni og skapa nýjar andlegar afurðir. Með öðrum orðum, 

vekur upp frjóa hugsun hjá viðkomandi með því að höfða til flóknari hugtaka sem 

meira reyna á. 
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Mynd 6, Glæðing (Engström 1987,1989)26. 

 

Mynd 6 er skipt í fjögur þrep. Í  fyrsta þrepi á viðkomandi nóg með að tileinka sér það 

sem honum er kennt og ná valdi á grunnatriðunum, þó má greina örlítinn möguleika 

til sköpunarinnar, nú fara að vakna spurningar og áhugi vex. Við annað þrep vaknar 

löngun eftir nýjum lausnum sem nær hámarki við þriðja þrep og leitar síðan aftur 

jafnvægis. Í fjórða þrepi fer að draga úr virkninni þegar búið er að ná valdi á 

viðfangsefninu. Mynd 6 sýnir því að til þess að glæða sköpun þarf fyrst að sjá til þess 

að tileinkun grunnatriða fari fram. 

    Hnútasagan sem sögð er í sjötta kafla er gott dæmi um þetta, við hvert handtak 

sem mæðurnar kenndu börnum sínum í hnýtingunni myndaðist möguleiki til sköpunar 

og virkni, lítill meðan barnið var algjörlega háð móður sinni í fyrstu en óx eftir því 

sem leið á og tileinkunin varð meiri upp að ákveðnu marki og minnkaði svo þegar  

nýja tileinkunin varð sjálfvirk. Síðan gat ný tileinkun og sköpun í kjölfarið hafist 

aftur. Samvirknin er þannig hið æðra huglæga áhald sem glæðir virknina, hin 

eiginlegu eldfæri sem tendra glóðina. Drifkraftur skilnings milli manna er þannig 

virkni(activity)27 og skilningurinn getur varla orðið endanlegur (Wertsch 1991).  

                                                 
26 T.Petterson (2000), notar norsku orðin eksternalisering og ég kalla sköpun og internalisering sem ég 
kalla tileinkun. 
27 A.A. Leont´ev (1981) skiptir virkni í þrjú svið: virkni, athöfn og aðgerð. 

Tileinkun Sköpun 
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    Lítum nú á þríhyrningamynd (Engström 1987,1999) mynd 7, sem við hann er 

kennd og sýnir umgjörðina sem, í þessu tilfelli Fjóla, hefur í kring um sig í athöfnum 

sínum og Engström kallar virknisamband 28.   

 
 
 
 
 
                                                             
                                                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strikin milli örvanna tákna gagnkvæma virkni. Skólastjórinn Fjóla hefur tengsl í alla 

þríhyrningana eins og sést á myndinni með það að markmiði að ná árangri. Fjóla 

(Subject) tengist öllum örvaroddunum. Glæðingin fer fram eftir línunum. Huglægu 

miðlandi menningaráhöldin skapa virknina, hleypa rafstraumnum á ef svo má að orði 

komast. 

Efst trónir þríhyrningurinn A sem oft er kallaður klassíski þríhyrningurinn vegna þess 

að hann sýnir í hnotskurn hvernig einstaklingurinn nálgast markmið og nær árangri 

                                                 
28 Á ensku: ,,Model of socio-historically mediated human activity”. 

Hlutverk            
skólastjóra: 
(Division of labor) 
T.d. 
 Ráðherra 
 Menntafrömuður 
 Ráðgjafi 
 Skipuleggjandi 
 Framkvæmdastjóri 
 Hópstjóri 

Huglæg  miðlandi menningaráhöld 
(Instruments, tools): 
samvirkni/samskipti 

Markmið/ 
árangur 
(Objects) 

Fjóla 
(Subject) 

Reglur: 
(Rules, 
Norms): 
T.d. 
Lög 
Námskrár 
Reglugerðir 
Fyrirmæli 
Venjur 
o.fl.. 

 Samfélagið 
(Community): 
Samfélag, nær 
og fjær. 
T.d. 
skólasamfélagið

A

B

C

D

Mynd 7, Virknisamband (Engström 1996, 1987) 
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fyrir tilstilli huglægra menningaráhalda, t.d. tungumáls og annarra miðlandi athafna 

og er hliðstæður hugmynd Vygotsky um æðri huglæg áhöld (Vygotsky 1978).  

Þríhyrningurinn er samsettur úr fjórum minni þríhyrningum ABCD sem eru dæmi um 

hin ýmsu hlutverk manna. Línurnar út frá Fjólu (subject) og toppnum á 

þríhyrningnum (menningaráhöld) snerta alla þríhyrningana og eru örlagavaldar. 
 
 Þríhyrningur A: skólastjóri- miðl. menningaráhöld-markmið/árangur. 
 Þríhyrningur B: skólastjóri- reglur- samfélag. 
 Þríhyrningur C: skólastjóri- samfélag- markmið/árangur. 
 Þríhyrningur D: samfélag – markmið/árangur- hlutverk skólastjóra. 
 

     Með því að setja viðkomandi einstakling í virknisambandið (subject) í mynd 7, í 

þessu tilfelli Fjólu skólastjóra, og skilgreina hvern tengslaþátt, fæst yfirsýn yfir 

menningarfélagslegar aðstæður manneskjunnar (Petterson 2000). 

 

7.2  Að glæða áhuga kennara 
 

...Svo ég segi þér hvernig við styrktum kennarahópinn varðandi breytta 
starfshætti þá fengum við breska kennara til okkar í samvinnu við Greniskóla og 
Kennaraháskólann. Námskeiðið var haldið í skólanum hjá okkur að hluta, mikill 
hluti kennaranna sótti það, þetta var 1981, fyrst eftir að ég tók við, geysilega 
mikill styrkur. Þarna var fjallað um kennslufræði opinna kennsluhátta, það var 
mjög sterkt, við settum upp svæði og settum upp þemu, þetta var glæsileg vika, 
flestir kennaranir sóttu námskeiðið. Við fórum líka námsferðir til Englands, tveir 
þrír í einu... (Viðtal 13.12.2002:6). 

 
 
Eins og áður er komið fram hafði Fjóla í farteskinu hugsjónir um samvirk vinnubrögð 

starfsmanna og nemenda þegar hún tók við skólastjórn Norðurskóla og hóf í upphafi 

að vinna að því að skapa staðblæ innan skólans sem hvíldi á þeim grunni. Ef litið er til 

A þríhyrningsins í mynd 7 sést hvernig huglægu áhöldin beinlínis eru forsenda þess 

að takist að ná settu markmiði og hleypa virknistraumnum á. Virknin í upphafi sýnist 

því hafa beinst að því að tendra eins konar leiðarljós (markmið) meðal starfsmanna 

með því að útvega góða leiðbeinendur og skapa kjöraðstæður. 
 

...Margrét kom svo árið eftir til okkar, kröftugur kennari og kennslufræðingur 
og hefur þróað sig áfram í listum og kennarastarfinu m.a. í Bretlandi..., Margrét 
kenndi okkur að skoða okkur, sérstaklega kennarasamfélagið, hin mannlegu 
samskipti. Raunin er sú, svo ég alhæfi svo lítið, að við landarnir erum ekki svo 
vanir umræðunni. Þegar við erum að tala um svo alvarlega hluti eins og breytta 
kennsluhætti sem víkja frá hinu hefðbundna þá hefðum við þurft að geta rætt 
það alveg niðrí kjölinn, til hvers, hvernig á að fylgja hlutum eftir, samþykktum 
okkar? ...(Viðtal 13.12.2002:5-6). 
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Það kemur víða fram í viðtölunum við Fjólu að hún leggur mikið upp úr því að velja 

hæfa kennara til starfa, fólk sem á gott með að vinna með öðrum og getur kveikt 

virkni meðal samstarfsfólks, verið áhrifafólk innan hópsins. Skriðuáhrifin sem sýnd 

eru í þrenningarkeðjunni í mynd 5 eru hér greinileg. Þessir stjórnunarhættir eru í anda 

áhrifaleiðtogans í skólanum sem laðar menn til verka með sér. Að kenna kennurum 

samvinnu með því að nýta sér áhrifamátt þrenningarkeðjunnar sem forsendu fyrir 

breytingum í kennslustofunum verður þannig greinilega eitt af fyrstu markmiðum 

Fjólu. 
 

...Við höfum verið með sveiflur í okkar starfi, mikil lifandis skelfing,  ég vil 
meina að það sem hefur hjálpað okkur er að ákveðnir kennarar með eldmóði 
hafa fylgt stefnunni og veitt þrýsting inn í hópinn, fyrir utan mig...(Viðtal 
13.12.2002:6). 

 
 
Hér sést enn í hnotskurn sú starfskenning Fjólu að virknin innan starfshópsins eigi 

rætur í samfélaginu (skólanum), verði svo hluti af staðblænum.  Menningartengdu 

þróunarmöguleikar Norðurskóla séu þannig litaðir af þessari virkni.  
 

...Svo fórum við til Bretlands ég sagði þér frá því líka, við fórum nokkrir 
kennarar í tvígang.  Eins og þú heyrir þá samsama ég mig mjög með kennurum, 
þó ég kenni ekki mikið núna, þá er það vettvangurinn, við fórum í skóla, algjöra 
draumaskóla sem staðfestu að við vorum á réttri braut, það var ekki vafi í 
mínum huga að svona er hægt að kenna þó við næðum aldrei eins langt og við 
þurftum, miðað við þessa þróuðu skóla sem við sáum úti og einn skólinn 
Beeverholt í London, það var draumurinn sko, við fáum störnur í augun enn 
þegar maður hugsar til þess skóla sem er aflagður í dag, en í minningunni er 
hann alveg ljóslifandi, bjó við þröngan kost en þvílíkt frjótt starf og það sem var 
af gögnum á litlu svæði, eins og að koma inn í skemmu náttúrulega, það var 
stórkostlegt og magnaði okkur, ekki spurning, sýndi okkur fram á það að þetta 
væri hægt... (Viðtal 08.01.2002:27). 

 
 
Það er auðfundið að Fjóla lagði mikið upp úr því að styrkja breytingarferlið í 

Norðurskóla með því að sækja til þeirra sem hún taldi að sköruðu fram úr og 

þátttakendur sæju þannig með eigin augum það sem vel hefði tekist hjá öðrum. Með 

því að koma  fyrir stillönsum beint og óbeint á vegferð kennaranna í skólanum var 

greinilega búið að efla virkni og kominn grundvöllur til sköpunar við eigin aðstæður í 

Norðurskóla.  Mynd 6 (glæðing), sýnir hvernig sköpunin nær sér fyrst á strik þegar 

menn hafa tileinkað sér aðferðina og fengið öryggiskennd. Virknin gengur þannig út á 

það að efla sköpunina eftir því sem menn ná valdi á vinnubrögðunum.  
 



Halldór Valdimarsson                                                                                                                            ,,… þessi sýn á veröldina …“ 
 

   74

...við verðum að sjá til þess að starfið sé frjótt, það er mikið í gangi en ég vil sko 
gjarnan sjá meira í gangi, þess vegna hef ég verið að grínast með það að við 
stöndum fyrir sveigjanlegu skólastarfi en erum svo lítið íhaldssöm í 
sveigjanleikanum. (Viðtal 08.02.2002:26). 

 
 
Hér koma fram þeir þættir sem Fjóla telur að togist á innra með  sér og hafi myndað 

starfskenningu sína, annars vegar festa og öryggi úr uppvexti sínum og hins vegar 

nýsköpun sem er fylgifiskur samvirkra vinnubragða sem hún hefur tileinkað sér. Það 

er greinilegt að Fjóla er með hugann við það að auka sköpunarþáttinn en veltir því 

jafnframt fyrir sér að samvirku vinnubrögðin hafi ef til vill orðið of hefðbundin og ef 

til vill stöðnuð. 
 

...svo var ég svo heppin á þeim tíma að geta alltaf valið nýtt fólk, það var 
náttúrulega grunnurinn að því starfi sem hefur verið unnið hérna, áhugasamt og 
ábyrgt fólk. Við fengum náttúrulega á okkur ólgusjó frá foreldrum, ég segi 
náttúrulega, það kom að því að ákveðinn hópur var ekki ánægður, það ruglaði mig 
ekkert, ég hef alltaf sagt að foreldrar eigi að fá að velja skóla eftir sínum 
viðhorfum, en við stóðum af okkur þann sjó... . Þetta voru sterkir einstaklingar og 
það urðu blaðaskrif út af þessu, stórfundir, og tekist á um stefnu skólans. (Viðtal 
13.12.2001:4). 

 
 
Fjóla lýsir því hvernig hún og starfsmannahópurinn þurfti stundum á öllu sínu að 

halda til að geta haldið áfram með samvirk vinnubrögð sem ýmsum foreldrum voru 

framandi. Með samræðum og markvissum leiðbeiningum til skólaumhverfisins 

(foreldra, fræðsluyfirvalda) hafi þó tekist að halda í horfinu og hnika hlutum áfram 

smátt og smátt. Á þessum erfiðu tímum hafi það bjargað að stefna skólans var skýr og 

starfsmenn færir um að útskýra markmið og vinnubrögð, samræðuhefðin innan 

skólans og þar með staðblærinn hafi stutt skoðanaskipti og starfsmenn þannig þjálfast  

í því að rökræða álitamál og stunda gagnrýna umræðu.  

   Eins og fram hefur komið  þarf að vera hægt að sundurgreina sjálfvirka tileinkun  og 

fá síðan fram sköpun samstarfsfólks, leiða saman á samræðubrú mismunandi áherslur 

sem efni í nýjar með stuðningi stillansanna sem skólastjóri  þarf að sjá til að séu fyrir 

hendi. Ef staðblær er fyrir hendi í skóla sem styður slíka samvirkni er líklegt að starfið 

eflist við gagnrýni, færi gefist til að útskýra stefnu skólans og taka tillit til 

aðfinnslunnar og nýta þannig gagnlegar ábendingar sem felast í gagnrýninni. 

   Mér finnst margt benda til þess að ef samræðuhefðin er ekki til staðar í skólanum, 

heldur einræðuhefð, vörðuð með reglugerðum og fyrirskipunum, þoli skólastarfið 

ekki harðar aðfinnslur og gagnrýni.  Menn skríði þá jafnvel frekar í öruggt skjól og 
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fari í varnarstöðu með einræðueinkennum, taki síðan frekar upp gamlar tileinkaðar 

aðferðir.  

    Það kemur heim og saman við mynd nr. 4  (Tharp og Gallimore 1988 og Vygotsky 

1978), þrep þrjú og fjögur, þegar snúa þarf til baka eftir tileinkunina. Sennilega er 

helsta hlutverk skólastjóra að sjá til þess að virkni einkenni aðstæður á því stigi, sjá til 

þess að viðeigandi leiðbeining og styrking sé fyrir hendi svo menn hrökkvi ekki til 

baka í gamla farið.  

 

7.3  Að lokum 
Virknin sem hér hefur verið fjallað um er óaðskiljanlegur hluti kenningarinnar og er 

hún því stundum nefnd virknikenning. Mynd 5, Þrenningarkeðjan, (Tharp & 

Gallimore 1988) sýnir svo kölluð skriðuáhrif samvirkninnar. Mynd 6, Glæðing 

(Engström 1987,1989) sýnir hvernig sköpun nær sér á strik þegar tileinkun hefur átt 

sér stað, dvínar og rís eftir spírallöguðu formi. Mynd 7, Virknisamband (Engström 

1996, 1987) er yfirlitsmynd samvirkninnar.  

   Þau brot úr viðtölum við Fjólu sem hér hafa verið gerð að umræðuefni eiga að lýsa 

því hvernig virknimyndirnar nýtast við að túlka og máta frásögn Fjólu við 

kenninguna. Víkur nú sögunni að lokakaflanum þar sem nánar verður rætt um þá 

heildarmynd sem nú er komin fram. 
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8. KAFLI:   Í STUTTU MÁLI 
  

Nú er ástæða til að líta yfir farinn veg. Ég nefni þetta verk ,,... þessi sýn á 

veröldina....” (Viðtal 05.02.2002)  og vitna þar til orða Fjólu á einum stað.  Í 

umfjöllun minni hef ég lagt mig eftir því að túlka afmörkuð viðhorf Fjólu út frá 

menningarfélagslegri kenningu.  Ég geri mér  grein fyrir því að kenningin er langt frá 

því að vera einföld og auðskilin og til að gera henni nokkur skil þarf  að kafa betur 

undir yfirborðið. Eftir sem áður hraktist ég ekki af leið við að stilla upp nokkrum 

vegvísum kenningarinnar við að túlka frásögn Fjólu. 

   Það er áhugaverð glíma að skima og skoða með það fyrir augum að sjá í nýju ljósi 

frásögn og atburði og túlka þá. Það brot úr þroskasögu Fjólu skólastjóra, sem hér er 

vísað til, á samsvörun í fræðunum, eins og ég reyni að sýna fram á. Með því að búta 

fræðilega umfjöllun niður í afmarkaða hluta og nota þá til að varpa ljósi á frásögn 

Fjólu gafst mér færi á  að flokka gögn mín og að endingu draga upp mynd, ekki 

sérstaklega út frá viðtölunum og vettvangsathugunum, eða einkennum 

kenningarinnar, heldur samtvinnuðum þáttum af hvoru tveggja, til þess var leikurinn 

gerður. Mér virðist menningarfélagsleg kenning þannig vel brúkleg til að draga fram 

verk einstakra skólamanna til að  sýna  fram á starfskenningu og aðferðir þeirra í önn 

dagsins, öðrum til lærdóms og uppörvunar,  því víða eru skólar vel setnir. 

   Í upphafi þessara skrifa fjalla ég um skilvirka stjórnun, eins og ýmsir fræðimenn sjá 

hana nú til dags. Rauði þráðurinn í skrifum þeirra er sá að góður forystumaður beiti 

samvirkum aðferðum við að glæða áhuga, sé þannig áhrifaleiðtogi og hafi lag á því að 

koma því þannig fyrir að menn hrífist með og þroskist í störfum sínum undir leiðsögn 

og leiðbeiningu þess sem meira veit og kann. Svo þegar menn hafa náð góðum tökum 

á verki sínu er lag að ýta undir sköpunarkraftinn sem er hið eiginlega breytinga- og 

framfaraafl.  

   Samvirkni, efld með huglægum áhöldum, er því í öndvegi og á rætur sínar í 

menningunni, þar á meðal samræðunni með margbreytilegum blæbrigðum sínum. 

Ekki er hægt að ganga fram hjá því að huglægu áhöldin og menningin sem afurð 

undangenginna samskipta kynslóðanna, skapar umgjörðina sem umlykur okkur 

mennina. Taka verður tillit til þessara menningartengdu þróunarmöguleika, þegar þarf 

að breyta og bæta, innan skólanna eða annars staðar.  



Halldór Valdimarsson                                                                                                                            ,,… þessi sýn á veröldina …“ 
 

   77

  Í skrifum fræðimanna um skilvirka skóla koma fram greinileg varnaðarorð gagnvart 

of miklu stigbundnu vald, þar með svo kölluðu skrifræði, sem á rætur í boðunartali og 

einræðu vegna þess að slíkt valdboð gerir lítið ráð fyrir samvirkni, fremur 

fyrirskipunum og tekur sjaldnast tillit til næsta mögulega þroskasviðs þátttakenda og 

menningarinnar sem umlykur þá. Samkvæmt kenningunni eru þau boð lítils virði sem 

ná ekki eyrum eða skilningi viðtakenda. 

  Það hljómar því einkennilega að kenning sem sækir þrótt sinn til sovéskra 

fræðimanna í byrjun tuttugustu aldar skuli ennþá vera vel nýtileg við að skýra það 

hvernig menn þroskast farsællega, eftir allt það sem á hefur gengið, austanhafs og 

vestan  undanfarna öld. Einræði, kúgun og harðstjórn, hvort sem slíkt finnst í 

fjölskyldum, skólum eða stjórnmálaöflum, eru öfgafyllstu hliðar þeirrar menningar 

sem sneiðir sem mest hjá samvirkri tjáningu einstaklinganna og sækir þrótt sinn í  

einræðu og boðunartal, slíkar aðstæður eru engar kjöraðstæður til þroska samkvæmt 

kenningunni, öðru nær.  

  Menningarfélagsleg kenning gerir leiðbeinandanum, þar með kennaranum og 

skólastjóranum, hátt undir höfði og leggur áherslu á það að vanda þarf til verka, og 

ekki er allt sem sýnist, þegar einum er kennt og öðrum bent. Menn þurfa að vera 

leiddir til þroska út í veröldinni með gagnvirkum samskiptum og geta haft bjargir, 

sem í  þessari umfjöllun eru kallaðar stillansar. Skólamenn eru sérstaklega hafðir til að 

reisa þessa stillansa og því þarf að huga að áhöldunum sem nota þarf og hvernig þau 

hæfa ólíkum verkum. Ég túlka sögu Fjólu með það í huga. 

  Ýmsir hafa gagnrýnt svo kallaða sveigjanlega kennsluhætti eins og þeir hafa víða 

verið stundaðir í skólum síðustu áratugina. Menn hafa jafnvel bent á það  að helsta 

áherslan við sveigjanlega kennsluhætti sé svo kallað uppgötvunarnám, þar sem 

nemandinn eigi sem mest að finna út úr hlutunum af sjálfsdáðum með því að hlaða í 

kringum hann dauðum hlutum. Ég tel Fjólu ekki fulltrúa slíkra sjónarmiða, eins og 

fram hefur komið, þvert á móti virðist mér hún leggja áherslu á lifandi samvirkt 

vinnulag sem miðar að því að kenna fyrst og uppgötva síðar.  

  Sveigjanlegir kennsluhættir, eins og ég sá þá þessa stuttu stund sem ég staldraði við í 

Norðurskóla, virtust ekki tilviljunarkenndir, þeir voru viðleitni skólafólksins til að 

mæta ólíkum þörfum nemenda, áttu greinilega langa menningarsögu sem hér hefur 

verið vikið að,  og höfðu þróast undir stjórn Fjólu skólastjóra, skref fyrir skref.  
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