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III

Ágrip 
 

Skólastarf nútímans hefur tekið margvíslegum breytingum á undanförnum árum. Allir 
skólar verða sífellt að leita leiða til að bæta árangur sinn með hag nemenda og 
starfsfólks í fyrirrúmi. Hver skóli er vettvangur breytinga og þróunar, og skapandi 
starf verður að koma að sem mestum hluta innan frá. Fagleg forysta um vinnubrögð 
við nám, kennslu og stjórnun er ein af forsendum fyrir árangursríku skólastarfi. Slík 
forysta er þó ekki ætlandi skólastjórnendum einum. Þess vegna er mikilvægt að 
skólastjórnendur geti falið kennurum með sérþekkingu á þessum sviðum 
stjórnunarhlutverk. Þessi rannsókn er tilraun til að varpa ljósi á hlutverk og störf 
millistjórnenda í grunnskólum á Íslandi með því að kanna ýmsa þætti í starfsumhverfi 
þeirra. 

Spurningalisti var lagður fyrir 38 millistjórnendur (grunnskólakennara) í 
grunnskólum á Eyri og á Nesi þar sem spurt var um ýmsa þætti og viðhorf til 
starfsins. Alls svöruðu 36 millistjórnendur. Einnig voru tekin viðtöl við 
skóalstjórnendur. Niðurstöður virðast gefa vísbendingar um að ýmsir þættir innan 
grunnskólanna sem snúa að millistjórnendum þarfnist úrbóta, en ekki er hægt að 
alhæfa um það sökum stærðar þátttakendahóps. 

Samkvæmt niðurstöðum eru það álagsþættir í starfsumhverfinu sem virðast 
helst leiða til óánægju í starfi hjá millistjórnendum. Það eru óskýrar starfslýsingar, 
slök boðskipti milli þeirra og skólastjórnenda, mikil kennsluskylda á kostnað 
stjórnunarstarfsins, lítið samstarf virðist vera á milli millistjórnenda og að þeirra mati 
virðist sérþekking þeirra ekki vera nýtt sem skyldi af skólastjórnendum til betra 
skólastarfs. Engar hliðstæðar niðurstöður annarra rannsókna eru fyrir hendi til 
samanburðar, þar sem þessi rannsókn á hlutverkum og störfum millistjórnenda er sú 
fyrsta hér á landi sem gerð hefur verið.  

Grundvöllur þess að hægt sé að gera starfsumhverfi millistjórnenda betra, er 
að vita hvar og hjá hverjum gætir óánægju og finna leiðir til úrbóta. Slíkt kann að 
leiða til betra skólastarfs. 
 



IV

Summary 
 

The operation of schools in our society has undergone numerous changes in the past 
years. All schools must continually look for ways to improve their efficiency, with an 
emphasis on the benefits for students and staff. Each school is the scene of change and 
development and creative work has, for the most part, to come from within the 
schools themselves. Professional leadership in the techniques of study, teaching and 
administration is one of the preconditions for success in education. Leadership of this 
kind cannot, however, be confined only to school administrators. It is important, 
therefore, that chief administrators should be able to delegate administrative 
responsibilities to teachers with expert knowledge in these areas. This research project 
is an attempt to illustrate the role of middle administrators in primary schools in 
Iceland and character of their work by investigating various factors in their working 
environment. 

A questionnaire was presented to 38 middle administrators (primary school 
teachers) in primary schools in Eyri and Nesi where questions were put to the 
respondents focusing on various aspects of their work and their work-related attitudes. 
A total of 36 middle administrators responded to the questionnaire. I took interviews 
as well with principals in primary schools in Eyri and Nesi. The results appear to 
indicate that various aspects of primary school activities that relate to middle 
administrators need to be improved; it is not possible, however, to generalise on this 
topic because of the participants were so few. 

The results suggested that it is stress-related factors in the working 
environment that mainly seem to cause dissatisfaction among middle administrators. 
Job descriptions are unclear, lack of communication between them and the chief 
administration, a high level of teaching duties makes it hard to devote adequate time 
and energy to administrative work. There also appears to be little co-operation among 
middle administrators and, in their opinion, their specialist knowledge is not used 
enough by the chief administration in order to improve the performance of the 
schools. 
There is no other research of a similar kind available for comparison as this research 
project into the role and work of middle administrators is the first to be carried out in 
this country. 

A precondition for improving the working environment of middle 
administrators is to find out who is dissatisfied, what are the causes of dissatisfaction 
and suggest ways to amend the situation. Such a procedure might lead to 
improvements in the educational process. 
 



V

Formáli 
 

Ritgerð þessi er unnin sem meistaraprófverkefni til fullnaðar M.Ed. - gráðu í stjórnun 

við framhaldsdeild kennaradeildar Háskólans á Akureyri veturinn 2001-2002. Vægi 

ritgerðarinnar til meistaraprófs er 15 einingar. Leiðsögukennarar voru dr. Guðmundur 

Heiðar Frímannsson deildarforseti kennaradeildar Háskólans á Akureyri og Anna 

Þóra Baldursdóttir brautarstjóri framhaldsbrautar kennaradeildar Háskólans á 

Akureyri og er þeim þakkað mjög gott samstarf og ágæt leiðsögn. Tilgangur 

verkefnisins er að fjalla um störf og hlutverk millistjórnenda í skólastarfi grunnskóla 

árið 2001-2002 í tveimur bæjarfélögum, öðru á Norðurlandi eystra, hinu á Reykjanesi. 

Úrtakið var 38 millistjórnendur (grunnskólakennarar) og rannsóknin var gerð á 

tímabilinu nóvember 2001 til febrúar 2002.  

 Fjölmargir hafa lagt mér lið við verkefnið. Ég vil þakka eftirtöldum aðilum 

sem veitt hafa mér aðstoð við gerð þessarar ritgerðar: dr. Elínu Díönnu Gunnarsdóttur 

lektor við Háskólann á Akureyri fyrir fagleg ráð og leiðbeiningar við aðferðafræði 

rannsóknar; Gunnari Frímannssyni verkefnastjóra Akureyrarbæjar fyrir aðstoð við 

tölfræðilega úrvinnslu gagna og fleiri góðar ábendingar; yfirmönnum mínum, þeim 

Halldóru Haraldsdóttur skólastjóra Giljaskóla á Akureyri og Þorgerði Guðlaugsdóttur 

aðstoðarskólastjóra Giljaskóla á Akureyri fyrir faglegar ábendingar, ráðleggingar og 

upplýsingar varðandi ritgerðina; Rafni Kjartanssyni lektor við Háskólann á Akureyri, 

fyrir þýðingu ágrips; skólaskrifstofum Eyrar og Ness sem veittu rannsóknarleyfi; 

skólastjórnendunum og millistjórnendum grunnskólanna sem þátt tóku í rannsókn 

minni fyrir þátttökuna; starfsfólki bókasafns Háskólans á Akureyri og starfsfólki 

bókasafns Kennaraháskóla Íslands fyrir veitta aðstoð og lipurð; Persónuvernd sem 

veitti rannsóknarleyfi; Þóreyju Einarsdóttur kennara við Giljaskóla á Akureyri fyrir 

yfirlestur og leiðbeiningar. Að lokum vil ég þakka kennurum og öðru starfsfólki 

Giljaskóla á Akureyri og fjölskyldu minni ómælda þolinmæði, skilning og hvatningu 

meðan á verkefninu stóð. 
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Inngangur 
 

Í þessari rannsókn er athyglinni beint að starfsvettvangi millistjórnenda í grunnskólum 

á Íslandi. Megintilgangur rannsóknarinnar er að kanna störf og hlutverk 

millistjórnenda (fagstjóra sérkennslu og stigstjóra) í grunnskólum á Eyri og á Nesi í 

ljósi nýrra kjarasamninga. 

 Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

 Hvernig er samstarfi háttað milli millistjórnenda og kennara? 

 Hvernig er samstarfi háttað milli millistjórnenda? 

 Er munur á starfi millistjórnenda milli fræðsluumdæma? 

 Hvaða leiðir eru hentugastar til að byggja upp eða bæta samstarf og samvinnu 

 millistjórnenda og skólastjórnenda í grunnskólum á Eyri og á Nesi? 

 

Tekin voru viðtöl við tíu skólastjórnendur grunnskóla og spurningalisti lagður fyrir 38 

starfandi millistjórnendur í þrettán grunnskólum tveggja þéttbýliskjarna, Eyri og Nesi 

með álíka íbúafjölda og álíka marga grunnskóla í sitt hvoru fræðsluumdæminu. Þátt 

tóku 36. Áhersla var lögð á að skoða þætti sem hafa áhrif á og tengjast störfum og 

hlutverkum millistjórnenda, ásamt bakgrunnsupplýsingum, t.d. kyn, fræðsluumdæmi 

og menntun og öðrum starfstengdum þáttum eins og kennslureynslu og starfsreynslu í 

hlutverki millistjórnenda. Ennfremur voru kannaðir álagsþættir í starfsumhverfinu og í 

starfinu sjálfu, til dæmis starfslýsingar, boðleiðir og samstarf innbyrðis og við 

skólastjóra. 

 

Bakgrunnur og tilgangur rannsóknar 
Með örum breytingum í samfélagi þjóða, nýjum lögum og reglum um grunnskóla og í 

kjölfar nýrra kjarasamninga hefur starf skólastjórnenda breyst mikið á undanförnum 

árum og sjáanlegt er að sú þróun mun halda áfram. Hlutverk skólastjórnenda er mjög 

umfangsmikið. Það má gjarnan skipta því í fjóra þætti, starfsmannastjórnun, daglega 

framkvæmdastjórn, faglega stjórnun og áætlana - skipulagstjórnun. Til að geta tekist á 

við þetta umfangsmikla og að mörgu leyti nýja hlutverk þurfa stjórnunarhættir að 

breytast því það er ekki á valdi eins manns að taka allar ákvarðanir. Slíkt felur í sér 

aukið álag, streitu og togstreitu. Þess vegna þarf að auka valddreifingu með tilkomu 
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millistjórnenda. Aukin valddreifing felur í sér að óformlegum og formlegum 

stjórnunarhlutverkum innan skólanna fjölgar og fleiri bera ábyrgðina. Skólastarfið 

stendur þá ekki og fellur með ákvörðun einnar persónu. 

 Nú, eftir nýgerða kjarasamninga 2001, hafa orðið allmiklar umræður um 

hvernig störfum og hlutverkum millistjórnenda (fagstjóra sérkennslu og stigstjóra) 

skuli háttað innan skóla og viðkomandi sveitarfélags. Sitt sýnist hverjum en umræðan 

hefur aukist um það hvernig best sé að þróa starfið með hliðsjón af nýjum launa- og 

kjarasamningum á túlkun stöðu og hlutverki millistjórnenda. Það stafar af því að 

engin samræmd stefna er til meðal sveitarfélaga og skólastjórnenda á landinu vegna 

þessara nýju stöðugilda innan skólanna. Séð frá bæjardyrum kennara og leiðbeinanda 

er mjög mikilvægt fyrir faglegt starf skólanna að hafa slíkt stjórnkerfi. Þar fara saman 

hagsmunir margra aðila. Stjórnendur geta með því dreift valdi og ábyrgð og nýtt betur 

starfskrafta fólksins. Stuðlað er að aukinni samvinnu og samstarfi meðal starfsfólks og 

þegar faglegt starf eykst í skólum hlýtur það að skila betri skóla sem þjónar 

samfélaginu betur. 

 Með því að rannsaka ýmsa þætti á vinnustað og í starfinu sjálfu má komast að 

því hvernig störfum og hlutverkum millistjórnenda er háttað og hvað megi færa til 

betri vegar til að fyrirbyggja óánægju í starfi en það getur haft veruleg áhrif á 

skólastarfið allt í heild.  

 Megintilgangur rannsóknarinnar er eins og áður segir að rannsaka hvernig 

samstarfi er háttað milli millistjórnenda og kennara, hvernig samstarfi er háttað milli 

millistjórnenda, hvort munur er á starfi millistjórnenda milli fræðsluumdæma og á 

hvern hátt er best að byggja upp eða bæta samstarf og samvinnu meðal 

millistjórnenda og skólastjórnenda í grunnskólum á Íslandi. 

 Þessi rannsókn getur gefið mikilvægar vísbendingar um hvernig 

millistjórnendur, skólastjórnendur, sveitarfélög, menntamálaráðuneytið, Kennara-

samband Íslands og önnur kennarafélög geta brugðist við og ekki síst hvað 

grunnskólinn sjálfur getur gert.  

 Þrátt fyrir ýmsa neikvæða þætti er koma fram í niðurstöðum er vert að hafa í 

huga að skólar hafa getu til að vinna að sífelldum umbótum á starfi sínu og stuðla 

þannig að þróun.  

 Með þennan bakgrunn í huga eru skoðaðir margir þættir er tengjast störfum og 

hlutverkum millistjórnenda í grunnskólunum. 
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Uppbygging ritgerðar 
Fyrsti hluti verkefnisins fjallar um afmarkaða lykilþætti í stjórnskipulagi skóla sem 

eru skilyrði til umbóta og þróunar. Ég ræði þar um mikilvægi forystu og 

valddreifingar, áætlanagerð og samhæfingu starfsfólks, starfsþróun meðal kennara og 

samstarf og samaábyrgð þeirra er í skólunum starfa.  

Annar kafli snýst um hlutverk og störf millistjórnenda. Hugtakið 

millistjórnandi er útskýrt og fjallað er um á hvern hátt störf millistjórnenda geta leitt 

til betra skólastarfs. Aðaláherslu er beint að því hvað markvisst samstarf, samábyrgð 

og samhæfing getur leitt af sér fyrir skólastjórnendur sem og millistjórnendur. 

 Rannsóknaraðferð er kynnt í þriðja kafla og gerð er grein fyrir 

rannsóknarspurningum, afmörkun rannsóknar, vali á rannsóknaraðferð, 

þátttakendahópi, mælitæki, öflun og greiningu gagna og úrvinnslu þeirra. 

 Í fjórða kafla eru kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Helstu niðurstöður eru 

birtar í töfluformi en um aðrar er fjallað skriflega og þær dregnar saman. Einnig er 

almenn samantekt á svörum úr viðtali við skólastjórnendur birt. 

Umræður eru um niðurstöður í fimmta kafla og þær dregnar saman. Svör við 

rannsóknarspurningum byggir rannsakandi á niðurstöðum rannsóknar, að hluta til með 

sérkennslunámi sínu, á eigin kennslureynslu, sem og heimildum sem ritaðar hafa 

verið um efnið. Einnig er bent á þætti sem áhugavert væri að rannsaka betur. Tillögur 

til úrbóta eru kynntar og sýndar eru tvær af fjölmörgum leiðum sem hægt er að nota til 

að byggja upp og þróa samstarf meðal kennara annars vegar og hins vegar meðal 

millistjórnenda. Ég útbjó skipulag til að auka samstarf og samábyrgð meðal kennara 

sem og skipulag fyrir þróun tveggja kennara kerfis. Það er hentugt í hvaða skóla sem 

er, hvort heldur sem er í eða utan þéttbýlis. 

Með verkefninu vonast ég til að geta opnað augu stjórnenda og kennara fyrir 

því hversu mikilvægt er að skoða þætti í eigin starfsemi til að leggja grunn að þróun 

og framförum. 
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1. kafli 

Skólaþróun 
 

Eins og flestum er kunnugt eru margar hliðar á skólagöngu og skólastarfi og því að 

mörgu að hyggja fyrir þá sem að því koma. Sjálfsögð er sú krafa að haga skólastarfinu 

á þann hátt að það megi gagnast bæði nemendum og kennurum sem best og að þeim 

líði vel í skólanum. Forsenda þess að þeim líði vel í skóla er að þeir séu metnir að 

verðleikum. Mikilvægt er að hver skóli búi yfir fjölbreyttri þekkingu og 

vinnubrögðum sem gerir honum kleift að meta starf sitt og leita fjölbreytilegra leiða 

til að bæta skólastarfið. Þar sem af mörgu er að taka varðandi skólaþróun afmarka ég 

umfjöllun í ritgerðinni við skilyrði í stjórnskipulagi skóla sem talin eru leiða til 

skólaþróunar og dreg fram þau sem mér finnst vera mikilvægust en þau felast í 

eftirfarandi atriðum sem nánar verður gerð grein fyrir hér á eftir: 

 

♦ Skilvirkri forystu skólastjóra og valddreifingu  
♦ Áætlanagerð og samhæfingu 
♦ Markvissri starfsþróun 
♦ Störfum og hlutverkum millistjórnenda 
♦ Samvinnu og samábyrgð kennara 
♦ Þróun tveggja kennara kerfis 
 

Skólaþróun hefur verið skilgreind á eftirfarandi hátt: 

 
Skólaþróun er markviss og varanleg breyting á vinnubrögðum og 
innri aðstæðum í skóla sem hefur þau tvö meginmarkmið að leiða  
til árangursríkara náms jafnframt því að styrkja innviði skólans  
sem stofnunar og gera þá þannig hæfari til frambúðar að takast á við 
breytingar.  
Skólaþróun gengur út frá að hver skóli sé vettvangur sinna breytinga 
og að hver skóli þurfi að þróast á eigin forsendum.1

Ennfremur felur skólaþróun í sér nám allra sem hlut eiga að máli og það fari 

fram á vettvangi skólans. Þess vegna er mikilvægt að skólamenning skapi skilyrði 

fyrir slíkt nám og styðji það ásamt öðrum skilyrðum sem þurfa að vera fyrir hendi. 

Skólaþróun er því breyting á menningu skólans. Engar breytingar verða varanlegar 

 
1 Hopkins, Ainscow & West 1994:3;80. 
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nema þær verði hluti af menningu skólans. Upptök breytinga geta átt upptök sín innan 

stofnana og þá sprottnar af þörf sem þar er skilgreind.2

Breytingarnar þurfa að vera í samræmi við markmið og þau framtíðaráform 

sem starfslið skólans stendur sameinað að. Best er að kennarar og skólastjórnendur 

sameinist að vori um forgangsverkefni næsta skólaárs. Sú aðferð leiðir til árangurs í 

skólaumbótum.3 Nýbreytni lifir eða deyr og ef breytingum er þröngvað upp á kennara 

skerðir það fagmannlegt frjálsræði og takmarkar sjálfstæði þeirra. Þess vegna er 

mikilvægt að skólastjóri og kennarar hafi sameiginlega sýn varðandi stefnu skólans. 

Sú sýn einkennist af áhuga, þörfum, vonum, jákvæðu viðhorfi og samstarfi allra aðila 

og leiðir til skuldbindingar og samstöðu um að ná því markmiði sem stefnt er að. 

Markmiðið verður því einnig áhugavert og eftirsóknarvert fyrir alla.4

Skólinn getur einnig lagt út af utanaðkomandi ráðgjöf sem mælt er með, sbr. 

skólaþróunarverkefnið Aukin gæði náms - AGN-verkefnið. Megintilgangur þess er að 

skapa skilyrði til umbóta innan skóla með það að aðalmarkmiði að auka gæði náms og 

námsárangur, festa í sessi breytingar á starfsháttum og innri aðstæðum á sviði 

stjórnunar og kennslu. Einnig að auka getu skóla til að koma auga á hvenær ytri 

kröfur geta falið í sér tækifæri til þróunar á innra starfi.5 Breytingar sem þessar bera 

einungis ávöxt ef skólinn getur aðlagað þær sínum markmiðum og menningu og 

kennarahópurinn er samþykkur þeim. Þær eru því nauðsynlegt tækifæri til framfara í 

skólaumbótum en háðar stuðningi og skuldbindingu starfsfólks skólans, annars deyr 

nýbreytnin eins og Halldóra Haraldsdóttir nefnir.6

Forsendur skólaþróunar eru taldar eftirfarandi:  

 

♦ Skólar hafi hæfileika til að bæta starf sitt af sjálfsdáðum ef þeim tekst að  
 skapa þau innri skilyrði sem þarf. Það er hlutverk þeirra sem starfa utan 
 skólanna (ráðgjafa) að aðstoða þá sem vinna innan þeirra til að skapa 
 þessi skilyrði. 
 

♦ Þegar þörfin er fyrir hendi, tilgangurinn ljós og réttu skilyrðin sköpuð,  
 munu kennarar sem nemendur læra og styrkja hverjir aðra í námi sínu. 
 

♦ Mikilvægt er að bæta skólamenningu, gæði innri samskipta í skólanum 

 
2 Hopkins o.fl. 1994:3;42-67. 
3 Fullan, B. Bennett & C. R. Bennett 1990:14-17. 
4 Halldóra Haraldsdóttir 27. nóvember 2001. 
5 Hopkins o.fl. 1994:80-81. 
6 Halldóra Haraldsdóttir 27. nóvember 2001. 
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og innihald og gæði námsins sem þar fer fram. 
 

♦ Skólaþróun er átak til að skapa og festa í sessi, fyrir tilmæli utanaðkomandi  
 aðila og starfsmanna skólans, aðstæður sem stuðla að og bæta nám allra sem  
 í skólanum starfa, jafnt kennara sem nemenda.7

Ólíkum aðferðum við skólaumbætur hefur verið líkt við dyr sem liggja að 

skólamenningu hvers einstaks skóla sem þarf að opna til að árangursrík skólaþróun 

geti átt sér stað. Ljúka þarf upp fimm mismunandi dyrum: 

 

1. Samstarf og gagnkvæmur stuðningur milli kennara sem felur í sér að allir  
séu þátttakendur í ákvarðanatöku, þeir læri af öðrum og leiti sameiginlegra 
lausna á málefnum skólans. 

2. Rannsóknir þar sem kennarar geta nýtt sér niðurstöður rannsókna á 
skólastarfinu sem grunn til að byggja upp breytingastarf. 

3. Sjálfsmat skóla, þar sem skólinn heldur skipulega utan um öll gögn 
skólastarfsins, vinnur úr þeim og nýtir niðurstöður til umbóta. 

4. Námskrárþróun, innan einstakra greina eða með samþættingu námsgreina í 
huga. 

5. Starfsþróun, með það að markmiði að efla þekkingu á kennslufræði einstakra 
greina og/eða tileinkun fjölbreytilegra kennsluhátta, með það að leiðarljósi að 
bæta kennslu og koma til móts við þarfir allra nemenda.8

Þetta staðfestir enn frekar að skólaþróun er flókið langtímaverkefni og það skiptir ekki 

höfuðmáli hvaða dyr eru opnaðar fyrst. Það skiptir mestu að ákveða að opna einungis 

einar dyr í einu. Með því tökum við lítil skref, stefnum rólega að settu marki og náum 

árangri. Framhaldið verður áframhaldandi auðveldari ganga vegna þess að við erum 

lögð af stað í langt ferðlag eins og skólaumbótum hefur verið líkt við í fræðunum. 

Bakvið hverjar dyr eru langir gangar að feta en þeir hafa það sameiginlegt að tengjast 

í eina leið, breytingar á skólamenningu og starfsháttum. Með því móti byggjum við 

upp sterkan og sveigjanlegan skóla sem er tilbúinn til að takast á við breytingar við 

hinar margvíslegu aðstæður. Ef allar dyr væru opnaðar í einu myndi það leiða til þess 

að grautað yrði yfirborðskennt í málunum, stokkið úr einu máli í annað til að leysa 

fyrri vandamál, og breytingar yrðu ekki sýnilegar strax og deyja svo út. Ræturnar 

verða ekki nógu sterkar.9

7 Barth 1990:45. 
8 Joyce 1991:59-62. 
9 Joyce 1991;59-62; Hopkins o.fl. 1994:40-41. 
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1.1 Forystuhlutverk skólastjóra og valddreifing  
Ef skila á gæðavinnu í skólum verða skólastjórnendur og kennarar að vinna saman,. 

Slíkir skólar eru til þar sem stjórnunin er góð. Árangurinn af starfi kennaranna er ekki 

síst undir því kominn hvers konar forystu og stjórnun þeir búa við. Árangursrík 

stjórnun felur tvennt í sér, að viðhalda stöðugleika í skólastarfinu, veita leiðsögn og að 

hafa forgöngu um stefnumótun og aðgerðir sem miða að því að framfylgja áætlunum. 

Glasser lýsir þannig vinnubrögðum og útskýrir hvernig stjórnendur skóla geti lært að 

nýta sér þau. Hann tekur fyrir gjörólíka stjórnunarhætti valdamanns og leiðtoga og 

telur það holla lesningu fyrir yfirmenn að skoða sjálfa sig og staðsetja í starfi. Afstaða 

skólastjóra hefur mikil áhrif á það hvort skólaumbætur ná að dafna eður ei eins og 

síðar verður vikið að. 

 

Valdamaður     Leiðtogi 

Stjórnandi rekur áfram   Leiðtogi leiðir áfram 

Stjórnandi treystir á vald   Leiðtogi treystir á samvinnu 

Stjórnandi segir „ég”    Leiðtogi segir „við” 

Stjórnandi skapar ótta    Leiðtogi skapar sjálfstraust 

Stjórnandi veit hvernig   Leiðtogi sýnir hvernig 

Stjórnandi skapar gremju   Leiðtogi ræktar eldmóð 

Stjórnandi hagræðir sök   Leiðtogi hagræðir mistökum 

Stjórnandi gerir vinnuna að striti.  Leiðtogi gerir vinnuna áhugaverða.10 

Einnig má reikna með að skólastjórar noti mismunandi stjórnunarhætti sem vísa til 

hugtakanna forysta til framfara eða valdaforysta. Forysta til framfara felur í sér 

valddreifingu. Skólastjóri dreifir forystu, ábyrgð og valdi til sem flestra, einstaklinga 

sem hópa, og vill fá þá til að hugsa og framkvæma í staðinn fyrir að hugsa fyrir þá og 

segja þeim að framkvæma. Seinna hugtakið vísar til valdaforystu sem felst í 

skilgreindum pýramídavaldastöðum í stjórnkerfi skólans sem viðheldur hefðbundum 

hugmyndum skrifræðisstjórnunar. Öll fyrirmæli og ákvarðanir fara lóðrétt niður 

pýramídann en upplýsingar og samskipti báðar leiðir. Engar ákvarðanir eru leyfðar 

 
10 Glasser 1992:án bls.tals-11. 
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meðal starfsfólks.11 Þess ber að geta að forysta af þessu tagi í skólastarfi hefur sætt 

gagnrýni undanfarin ár. 

Í seinni tíð hefur umræðan um forystu skólastjóra breyst samfara fræðilegri 

umfjöllum um valddreifingu. Hætt er að einangra forystuhlutverkið við skólastjórann 

heldur er kastljósinu beint að því hvernig hægt er að virkja það innan stjórnkerfis 

skóla. Nú orðið aðhyllast margir þá skoðun að stjórnunarstíll skólastjóra sé ekki 

spurning um annað hvort forystu til framfara eða valdaforystu, heldur þurfi skólastjóri 

að laga sig eftir aðstæðum. Hann þarf að geta unnið bæði sem leiðtogi og valdamaður. 

Það er vegna þess að skólastjórar þurfa að framfylgja ytri lagaramma í skólum sem 

kennurum er skylt að vinna eftir. Einnig geta komið tilmæli að ofan um breyttar reglur 

eða skýrslugerð til skólastjóra sem skólastjóri og starfsfólk geta útfært í sameiningu.12 

Skólastjórinn þarf að huga að mörgu hvað snertir forystu og valddreifingu svo 

skólaumbætur nái sem best fram að ganga. Skólastjórinn þarf að móta skýra sýn um 

stefnu og framtíð skólans með þátttöku, stuðningi og samþykki allra starfsmanna 

sinna. Hann þarf að átta sig á því hvernig skólinn nýtir best sérþekkingu, hæfileika og 

reynslu sérhvers starfsmanns í viðkomandi verkefni, því allir hafa eitthvað að gefa. 

Forystan getur falist í þekkingu á einstöku verkefni og getur því byggt á 

einstaklingsforystu eða forystu í starfshóp. Skólastjórinn á að vera óhræddur við að 

veita starfsmönnum sínum vald og ábyrgð, viðurkenna vald allra og þekkingu og nýta 

öll tækifæri til að fela sem flestum forystuhlutverk í skólanum.13 Ef það er ekki gert 

skapar það óánægju, gremju og andstöðu meðal starfsmanna því þeim finnst þeir og 

þekking þeirra ekki vera metin að verðleikum, mistökin eru þeirra en ekki 

skólastjórans og vinnan verður ekki áhugaverð. Umbætur verða einungis 

yfirborðskenndar skipulagsbreytingar sem þjóna hagsmunum þeirra er eiga í hlut, þ.e. 

skólastjóra (valdamanns) og fylgjenda hans. Langtímaárangur er enginn. Fram kemur 

hjá fræðimönnum að skólastjórinn þarf að hafa leiðtogahugsjónina til að bera ef 

skólaumbætur eiga að vera framkvæmanlegar og árangursríkar.14 

Valddreifing er talin ein forsenda þess að umbætur í skólakerfinu nái fram að 

ganga og að kennarar geti bætt sig í starfi. Skólastjórinn þarf að veita aukið vald og 

ábyrgð til starfsmanna sinna. Það eykur gæði skólastarfsins, starfsánægju og virkni. 

Samstarf vinnur gegn einangrun og styrkir einstaklinginn og skólasamfélagið. 
 
11 Hopkins o.fl. 1994:14-19; Sergiovanni 1990:15-16;26-29. 
12 Rúnar Sigþórsson 8. júlí 2000. 
13 Fullan & Hargreasves 1990:113-123; Barth 1990:133-140; Glickman 1991:7-9. 
14 Fullan & Hargreaves 1990:114-115; Barth 1990:134-137. 
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Valddreifing er hvetjandi og virkjar hugmyndaríkt hæfileikafólk til starfa sé því veitt 

vald og ábyrgð.15 

Umbótasinnuð starfsmenning skóla einkennist af því að skólastjórar séu 

faglegir leiðtogar með frumkvæði að því að skapa skýra sýn og stefnu sem samt er 

sameign skólasamfélagsins og vegvísir þess til að gera enn betur. Slíkir skólastjórar 

veita forystu sem skapar aðstæður þar sem hugmyndir kvikna, mótast og eru 

framkvæmdar. Þeir leitast stöðugt við að virkja frumkvæði starfsmanna sinna og 

dreifa forystu, valdi og ábyrgð.16 

Rannsóknir Levine & Eubanks (1989) og Purkey & Smith (1985) (sjá Fullan 

& Stigelbauer, 1991) á skilvirkni skóla og skólaþróun sýna fram á mikilvægi góðrar 

forystu í skólanum þar sem lögð er áhersla á þróunarforystu. Það felur í sér að 

skólastjóri (leiðtogi) leitast við að fá sem flestum kennurum, sem hafa yfir einhverri 

sérþekkingu að ráða sem kemur skólanum til góða, forystuhlutverk í hendur. Þannig 

getur hann byggt upp sterkan forystukjarna með mismunandi einstaklingum sem bæta 

hver annan upp.17 Ef hann væri valdamaður myndi valdaforystan ráða ríkjum en hún 

fylgir sjálfkrafa skilgreindum pýramídavaldastöðum í stjórnkerfi skóla.18 Það er 

heldur vart á færi einnar persónu (skólastjóra) að taka allar ákvarðanir er varða 

margbrotið kerfi eða stofnun ef ýtrasti árangur á að nást.19 Það er þáttur sem ber 

eindregið að varast í skólaþróun með tilvísun til framangreindra atriða. 

Barth líkir hugmyndafræði forystuhlutverksins og valddreifingu í skólaþróun við 

hegðun gæsa í oddaflugi en hún felur í sér eftirfarandi þætti: 

 

♦ Vængjasláttur hverrar gæsar myndar uppstreymi fyrir fuglana sem á eftir koma. 
Flugþol í oddaflugi er 71% meira en ef gæsin flýgur ein síns liðs. 
Lærdómur: Hópur sem stefnir í sömu átt og sér sameiginlegan tilgang með 
starfi sínu nær fljótar árangri. 

 
♦ Gæs, sem dregur sig út úr hópnum dregst iðulega aftur úr en reynir að koma sér á 

sinn stað fljótt að nýju. 
Lærdómur: Það er erfiðara að bauka einn en að vinna með öðrum. 

 
♦ Þegar forystugæsin þreytist fer hún aftar í röðina og önnur tekur við forystunni. 

Lærdómur: Með því að skiptast á forystu og dreifa ábyrgðinni fær hver og 
einn tækifæri til að nýta hæfileika sína og jafnframt að hvílast á milli. 

15 Óskar Sigurbjörnsson 1995:4; Sergiovanni 1990:31-32; 104-105. 
16 Rúnar Sigþórsson 1999:31. 
17 Fullan & Stigelbauer 1991:201-202; 211-212. 
18 Hopkins o.fl. 1994:161; Sergiovanni 1990:30-40. 
19 Óskar Sigurbjörnsson 1995:5. 
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♦ Aftari gæsirnar í oddafluginu garga til að hvetja þær fremri til að halda uppi 
hæfilegum hraða. 
Lærdómur: Hugleiðum ætíð hvort gargið okkar sé hvetjandi eða letjandi. 
 

♦ Þegar gæs veikist eða særist og missir af lestinni koma tvær gæsir henni ætíð til 
hjálpar og eru henni innan „vængjar” þar til hún braggast eða deyr. 
Lærdómur: Styðjið ætíð samstarfsfélaga jafnt í sorg sem gleði. 

 

Þetta sýnir í hnotskurn að forysta og valddreifing er sterkur þáttur í árangri skóla og 

skólaþróun og að allir geti lagt sitt af mörkum jafnt í hlutverki forystugæsar eða sem 

önnur gæs í hópnum. Það sem þarf er að gefa fólki tækifæri.20 

1.2  Áætlanagerð og samhæfing 

Þar sem skólaþróun er líkt við ferðalag þörfnumst við einhvers konar ferðaáætlunar 

sem hjálpar okkur að stefna í rétta átt til áfangastaðar. Áætlunin getur tekið á sig 

ýmsar myndir og fer það eftir skólamenningu hvernig til tekst. Til að viðhalda 

stöðugleika og þróun þarf ferðaáætlun að felast í markvissri og sameiginlegri 

áætlunargerð kennara og skólastjórnenda sem er mikilvægur þáttur í öllu breytinga- 

og þróunarstarfi skóla. Hún er því tæki til verkstjórnar og samræmingar sem á að leiða 

til aukins árangurs og þroska kennara, nemenda og skólasamfélagsins.21 Áætlunin þarf 

að tengjast stefnu í skólaumbótum með það að markmiði að festa breytingar í sessi. 

Hafa ber í huga hvort áætlunin sé skammtíma- eða langtímaverkefni, hvaða þætti 

skólastarfsins snertir hún, hvaða vinnu þarf að inna af hendi í skólanum og þarf 

faglega ráðgjöf frá aðilum innan eða utan skóla varðandi áætlanagerð.22 Áætlanagerð 

er talin felast í fjórum þrepum. Fyrst er starf skólans metið í heild sinni eða ákveðnir 

þættir þess. Út frá niðurstöðum matsins eru ákveðin forgangsverkefni og þau verkefni 

skilgreind nánar svo tilgangur breytinganna sé skýr. Þá er gerð framkvæmdaáætlun 

um hvernig staðið verður að verki og hafist handa samkvæmt henni. Að lokum er mat 

á framvindu og lokaárangri.23 

Megináhersla er lögð á að áætlunin sé eins konar framtíðarsýn skólans þar sem 

breytingarnar stuðli að því í raunveruleikanum að færa skólann nær 

framtíðarmarkmiði. Það krefst þess að kennarahópurinn og skólastjórnendur vinni 
 
20 Barth 1990:122. 
21 Hopkins o.fl.1994:178-179. 
22 Hopkins o.fl. 1994:174-175; Ainscow o.fl. 1994:29-30. 
23 Ainscow o.fl. 1994:33-35. 
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saman sem eitt lið eins og í knattspyrnu, líking undirritaðrar. Allir verða að vera 

samstíga og sammála um hvert sé forgangsverkefni liðsins, leikskipulag og uppstilling 

og hvernig hæfileikar sérhvers leikmanns í liðinu (kennarahópsins) muni nýtast því til 

að ná sameiginlegu markmiði. Liðsheildin byggist á samspili, ekki einspili, og 

greiðum boðskiptum og upplýsingaflæði innan leikmannahópsins. Lið vinnur ekki vel 

saman án þeirra þátta. Liðið þarf einnig að vera meðvitað um og viðbúið að þurfa að 

endurskoða leikskipulag og leikaðferð sína og jafnvel breyta því til að geta haldið 

áfram að spila og lokið leiknum.24 

Til að það gangi upp þurfa þjálfarar (skólastjórnendur) að velja einhvern í 

hlutverk leikstjórnanda (getur verið árganga- og fagstjóri eða stigstjóri) í samráði við 

liðsheildina. Hlutverk leikstjórnanda er vandasamt. Hann þarf að hafa hafa góða sýn 

yfir leikinn, þekkingu og geta ennfremur drifið meðspilara sína áfram og hvatt þá. 

Aðalhlutverk hans er að sjá um að samhæfa liðið sem best. Samhæfing felur margt í 

sér, bæði fyrir leikstjórnandann og liðið í heild sinni. Til að ná sem bestum árangri 

hvað samhæfingu snertir telja Holly og Southworth að eftirfarandi skilyrði þurfi að 

vera til staðar: 

 

♦ Liðsandinn einkennist af samvinnu, allir eru fúsir að læra hver af öðrum og vinna  
 saman. 
♦ Leikstjórnandinn verður að fá skýr fyrirmæli um starf sitt frá þjálfurum en hafa  
 samt nokkurt frjálsræði í starfinu. 
♦ Liðsmenn þurfa að bera traust til leikstjórnanda og viðurkenna hlutverk hans. 
♦ Gefa þarf leikstjórnanda góðan tíma til samhæfingar. 
♦ Leikstjórnandi þarf að vera öruggur og heilsteyptur einstaklingur til að hlutverk  
 hans skili árangri. 
♦ Leikstjórnandi þarf að getað leitað ráða hjá þjálfara og setið fundi með  
 leikstjórnendum annarra liða. Þannig öðlast hann aukna þekkingu á hlutverki sínu. 
♦ Afar mikilvægt er að leikstjórnandi eigi stuðning liðsmanna sinna vísan sem og  
 þjálfara.  
♦Ef leikstjórnandi og þjálfari eiga að sjá um að samhæfa liðið þá er það  
 frumskilyrði að þeir vinni saman og samhæfi störf sín líka.  
 
Ef liðið er vel samhæft og vinnur vel saman er búið að byggja upp auðugt 

knattspyrnuveldi (skólasamfélag) sem skilar góðum árangri fyrir alla liðsmenn. Einn 

mikilvægur þáttur er samt að liðsmenn afli sér nýrrar þekkingar og þróist svo ekki ríki 

stöðnun.25 Ein leið er þáttur er nefndur hefur verið starfsþróun. 

 
24 Hopkins o.fl. 1994:176-187; Ainscow o.fl. 1994:29-30. 
25 Holly & Southworth 1989:68-73. 
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1.3  Markviss starfsþróun 
Starfsþróun hefur verið skilgreind á margan hátt en sameiginleg skilgreining 

fræðimanna er eftirfarandi: Starfsþróun er skipulagt ferli sem miðar að því að auka 

gæði náms nemenda sem kennara. Starfsþróun byggir ennfremur á samkennd, 

samvinnu, lausnaleit, endurmenntun og annarri þróun í starfi með þarfir kennara og 

skólastarfsins í huga. Starfsþróun á að styrkja jafnt einstaklinga sem starfshópa innan 

skólans og þar með skólastarfið í heild.26 

Starfsþróun er hjarta skólaþróunar og í öllum skólaumbótum er stefnt að því 

að flétta þetta tvennt saman.27 Það þýðir að hún er ekki einstaklingsframtak kennara 

heldur samvinnuverkefni þeirra og skólastjóra.28 Bent er líka á að í umbótasinnuðum 

skóla sé viðurkennt að enginn kennari búi sig undir starfið fyrir fullt og allt. Skólinn 

sé samfélag þar sem það er hluti af starfi kennarans að taka þátt í starfsþróun, læra um 

starfið og af því með og af öðrum alla sína starfsævi með bættan árangur nemenda að 

leiðarljósi.29 

Öll þróun og leit að nýjum og betri leiðum miðast við að það skili sér í betri 

þjónustu við nemendur. Endurmenntun starfsfólks er nauðsynleg ef skóli á ekki að 

staðna. Þó kennarar séu fullir áhuga á að sækja endurmenntunarnámskeið eru 

námskeiðin oftast skipulögð og haldin af aðilum utan skólans. Þegar á vinnustaðinn er 

komið er algengt að þekking kennarans nýtist ekki sem skyldi í skólastarfinu.  

Rannsóknir Glickman (1991), Fullan og Stigelbauer (1991) og Rósu 

Eggertsdóttur (1995) sýna að þrátt fyrir síaukna endurmenntun kennara þá hafi 

einungis lítill hluti hennar leitt til breyttra kennsluhátta.30 Orsakirnar eru sagðar geta 

verið að kennarar sæki oft námskeið sökum persónulegs áhuga og án tillits til þess 

hvort þörf sé fyrir þekkinguna innan skólans og oft nýti þeir sjálfir ekki þekkingu sína 

innan skólastofunnar. Viðfangsefni námskeiðsins tekur ekki mið af sérkennum hvers 

skóla fyrir sig og kennurum gengur því oft illa að hagnýta sér þekkinguna er heim er 

komið. Skólar vanræki oft í áætlanagerð sinni, sökum fjárskorts eða annarra aðstæðna, 

að gefa kennurum tíma til og kost á að nýta þekkingu sína í skólastofu og meðal 

starfsfélaga þar sem engin skipulögð starfsþróun er innan skólans til að auka 

starfshæfni og samvinnu kennarahópsins. Oft vanti líka að stjórnendur styðji við nýjar 

 
26 Loucks-Horsley, o.fl. 1987:7-9; Fullan & Stigelbauer 1991:318-319. 
27 Ainscow o.fl. 1994:65. 
28 Fullan & Stigelbauer 1991:315. 
29 Rúnar Sigþórsson 1999:31. 
30 Glickman 1991:5; Fullan & Stigelbauer 1991:315; Rósa Eggertsdóttir 1995:17. 
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hugmyndir og framkvæmd þeirra. Einnig vanti skóla oft stuðning eða ráðgjöf þegar 

þróunarverkefni eru unnin svo hægt sé að leita leiða til að meta og bæta starfið. Fyrir 

kemur að kennarar prófa upp á eigin spýtur að nýta þekkingu sína í skólastofu en gefa 

hana fljótt upp á bátinn því það eru engir tilbúnir til að létta þeim róðurinn.31 

Það er talið mikilvægt að koma á skipulögðum og styðjandi leiðum til 

starfsþróunar. Ákveðin skilyrði þurfa samt að vera fyrir hendi, s.s. að tilgangur 

starfsþróunar sé að styðja við kennara sem eru að takast á við samþykktar breytingar í 

skólanum. Skólasamfélagið þarf að skoða og meta í sameiningu út frá þörfum skólans 

og starfsmanna hans nýtingu nýrrar þekkingar, hvernig hennar er aflað, hvort hún taki 

mið af sérkennum skólans og taka síðan sameiginlega ákvörðun um hvaða námskeið 

utan eða innan skóla komi til með að breyta einhverju fyrir nemendur og leiða til 

skólaumbóta. Mikilvægt er að skólinn safni gögnum um námskeiðstilboð utan skóla 

og meti hvort þau henti stefnu hans. Námskeið eru uppspretta nýrrar þekkingar en sú 

þekking þarf að nýtast kennurum í skólanum.32 

Einstök námskeið einstaklinga leiða ekki til starfsþróunar eða skólaumbóta 

nema þau séu samþætt markmiðum skólans. Þess vegna er talið nauðsynlegt að 

kennarar fái tækifæri til að beita nýjum vinnubrögðum sem lærð eru á námskeiðum 

með því að skapa þeim aðstæður til að miðla þekkingu sinni og færni til 

samstarfsfólks og gera ráð fyrir starfsþróun í fjárhagsáætlun og stundatöflu. 

Árangursrík starfsþróun liggur í að flytja þekkinguna yfir í kennslustofuna. 

Starfsþróun hvers skóla miðar líka að þeirri fagþróun kennara sem er nauðsynleg til 

að uppfylla þarfir skólans. Hún þarf að koma til móts við þarfir kennara sem 

einstaklinga og skólans í heild.33 

Margar kenningar eru til um hvernig best sé að skipuleggja árangursríka 

starfsþróun. Ein þeirra er líkan Joyce og Showers sem felur í sér fimm þrepa 

vinnuferli: 

 

1. stig 
Í upphafi starfsþróunar er kennurum kynntar hugmyndir og sú aðferð sem læra á til að 
nota í kennslu. Það er hægt að gera t.d. með námskeiði sem haldið er innan skólans. 
 

31 Fullan & Stigelbauer 1991:316-317; Fullan & Hargreaves 1992:22-27;121; Hopkins o.fl. 1994:113-
114. 
32 Fullan & Hargreaves 1992:25-27; Hopkins o.fl. 1994:103. 
33 Fullan & Hargreaves 1992:34-35; Hopkins o.fl. 1994:114-115. 
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2. stig 
Kennarar fá sýnikennslu á nýfenginni færni eða kennsluaðferð og sú sýnikennsla 
getur farið fram við raunverulegar eða fyrirfram tilbúnar aðstæður. 
3. stig 
Kennarar fá tækifæri til æfa ný vinnubrögð annað hvort í bekkjarkennslu eða við 
tilbúnar aðstæður. Það er mikilsvert, ónotuð þekking kemur að litlu gagni. 
4. stig 
Meðan á 3. stigi stendur þurfa kennarar markvissan stuðning og endurgjöf á 
frammistöðu sína ásamt persónulegum stuðningi sem er nauðsynlegt svo að kennurum 
finnist þeir ekki vera einir með vandamálin og gefi ekki nýjar aðferðir upp á bátinn.  
5. stig 
Er samþætt 4. stigi en hér fer fram áframhaldandi leiðsögn, ráðgjöf og 
félagastuðningur. Form endurgjafar felst í upplýsingum til kennara hvernig til tókst en 
þegar um er að ræða leiðsögn og stuðning, fara fram að auki umræður hvernig megi 
bæta árangurinn. Því oftar sem kennari fær leiðsögn og stuðning þeim mun fyrr nær 
hann tökum á nýrri vinnuaðferð og meiri líkur eru á að vinnubrögðin festist í sessi ef 
líkaninu er að mestu fylgt eftir.34 

Leiðsögn, ráðgjöf og félagastuðningur skipta því verulegu máli í starfsþróun. 

Þessir þrír þættir geta leitt til þess að kennarar leysi sameiginlega ýmis konar verkefni 

sem þeir standa frammi fyrir í kennslunni. Þeir bæta og auka samvinnu, samábyrgð og 

öryggi kennara og geta leitt til þróunar tveggja kennara kerfis í kennslu. Ef vel tekst til 

er skólinn búinn að koma sér upp stuðningskerfi sem er styrkur hvers skóla.  

 

1.4  Samstarf og samábyrgð kennara 
Skipulag skóla byggist ekki eingöngu upp á nemendum, námskrá, stundatöflum 

heldur einnig á samskiptum og samstarfi allra starfsmanna hans. Hversu góð 

samskiptin og samstarfið er byggist á getu hvers skóla til að skapa menningu og það 

andrúmsloft er einkennir starf hans. Fjársjóður skólans er mannauðurinn er hann hefur 

yfir að ráða og þess vegna er mikilvægt að nýta hann sem best, t.d. með samstarfi og 

samvinnu.35 

Margar skilgreiningar eru til á hugtakinu skólamenning. Schein segir að 

menning hvers skóla byggi á reglufestu og eftirsóknarverðri hegðun kennara, kennarar 

vinni og fari sameiginlega eftir ákveðnum viðmiðum, ríkjandi gildum, leikreglum í 

skólastarfinu. Þessir þættir byggjast á sameiginlegri, skipulagðri áætlun og trú á 

ákveðin gildi til að ná árangri í starfi.36 Aðrir fræðimenn taka undir þessa 

 
34 Joyce & Showers 1988:87-90. 
35 Ainscow o.fl. 1994:12-13. 
36 Schein 1992:8-10. 
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skilgreiningu og segja ennfremur að menning hvers skóla sé ósýnileg en samt 

áþreifanleg. Hún sé sköpuð af viðhorfum til tilverunnar, tilfinningum, umhyggju, 

reynslu og vinnuumhverfi þátttakenda. Hún er afar mikilvæg því hún límir saman 

laustengdar einingar skólans, þ.á.m. tilhneigingu kennara til að vinna mikið sjálfstætt 

og í einangrun frá öðrum. Hún hefur því mikil áhrif á hvernig nám og kennsla á sér 

stað.37 

Innan skóla getur þróast þrenns konar samskiptamenning. Einstaklings-, 

samkeppnis- og samkenndar- og samvinnumenning.38 

Einstaklingsmenning getur stafað af skipulagi skólans, tilskipunum 

skólastjóra, samkeppnismenningu eða erfiðleikum með að vinna og deila einhverju 

með öðrum. Kennarar geta haft tilhneigingu til að vinna einir og sjálfstætt til að ná 

markmiðum sínum. Lítill áhugi er fyrir að deila þekkingu og verkefnum með öðrum 

eða styðja aðra í starfi. Hræðslu getur gætt við nýjungar í kennslu. Kennarar fá sjaldan 

jákvæða endurgjöf á vinnuna sem er nauðsynleg fyrir áframhaldandi þroska í starfi 

eða þann stuðning sem öllum er nauðsynlegur á erfiðum tímum.39 Rannsókn Lortie 

(1975) (sjá Fullan og Stigelbauer, 1991) leiðir það sama í ljós og segir að þetta komi í 

veg fyrir að kennarar þrói með sér sameiginlega kennslutækni og orka kennaranna 

beinist inn á rangar brautir – orka sem nær væri að nýta í sameiginleg markmið.40 

Þar sem neikvæð samskipti skapast á milli kennara geta þau leiðst út í 

fjandsamlegrar samkeppni meðal þeirra.41 Því miður er þetta eitt af þeim 

samskiptaformum er getur náð að þróast úr erfiðum samskiptum milli kennara annars 

vegar og hins vegar kennara og skólastjóra og getur lamað allar tilraunir til 

fagmannlegrar vinnu.42 

Þar sem samkennd og samvinna ríkir er allt annað uppi á teningnum. Þar ríkir 

jákvætt andrúmsloft meðal starfsfólks en góð og jákvæð samskipti á vinnustað milli 

kennara, og kennara og skólastjóra, er eitt af lykilatriðum skólaþróunar. Fram fer 

stöðugt nám þar sem leitast er við að vinna vel þau verkefni og þá vinnu sem skilar 

skólanum nær sameiginlegu markmiði sínu, að ná sameiginlega árangri. Til að ná 

markmiðinu þurfa aðilar að ræða saman af skynsemi og deila með sér sameiginlegri 

þekkingu og fagmannleg hæfni er viðurkennd. Ennfremur byggir samvinnumenning á 
 
37 Hargreaves & Fullan 1992:6. 
38 Ainscow o.fl. 1994:81. 
39 Ainscow 1994:81; Fullan & Hargreaves 1992:56-60; Hargreaves 1992:220-223. 
40 Fullan & Stigelbauer 1991:119-121. 
41 Ainscow o.fl. 1994:81. 
42 Barth 1990:32-33. 
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góðri skipulagningu sem allir hafa hag af þrátt fyrir mismunandi hlutverk og stöðu, 

greiðum boðleiðum þekkingar og annarra upplýsinga milli kennara innbyrðis og milli 

kennara og skólastjóra svo samræmi sé á milli hugmyndafræði, hugsunar og 

framkvæmdar.43 

Rannsókn Nias o.fl. (1989) (sjá Fullan og Hargreaves, 1992), sýnir að 

hjartsláttur góðrar samvinnumenningar byggist á að kennarar styðji hver annan, sýni 

skilning, beri traust til annarra og sýni hreinskilni og heiðarleika í samskiptum. Einnig 

er mikilvægt að virða og meta hverja persónu sem einstakling sem og þann bekk eða 

hóp sem unnið er í. Hvernig getur samstarf orðið jákvætt og gott ef þessi atriði eru 

ekki virt? Hreinskilni og heiðarleiki vega þungt hér eins og í öðrum mannlegum 

samskiptum. Fólk verður að geta tjáð tilfinningar, viðhorf og væntingar fyrir öðrum 

en jafnframt verið í hlutverki hlustanda og sýnt skilning á aðstæðum. Slík samskipti 

leiða til þess að fólk á auðveldara með að leysa úr ágreiningsefnum er upp koma og 

sameinast um ákveðin markmið og leiðir að settu marki.44 

Rannsókn Little (1981) sýnir að þar sem samvinnumenning ríkir (sjá Fullan og 

Stigelbauer, 1991), ræða kennarar saman, deila reynslu sinnni og þekkingu með 

starfsfélögum sínum varðandi nám og námsefni, kennslu, kennsluaðferðir, nemendur 

og foreldra o.fl., en slík umræða stuðlar að auknum starfsþroska og fagmennsku í 

starfi.45 Samvinna af þessu tagi brýtur niður múra einangrunar og íhaldssemi, kemur í 

veg fyrir að kennarar geti einangrað sig í kennslustofunni með sín vandamál, markmið 

o.fl.46 

Menning skóla getur því verið ákaflega mismunandi eftir því hvaða 

andrúmsloft og samskipti ná að þróast og viðgangast innan þeirra. Sumir skólar eru í 

framför og endurmeta störf sín jafnóðum með markvissri stefnu. Aðrir skólar telja 

þýðingarlaust að leggja af stað með einhver verkefni eða fara af stað án áætlunar og 

komast aldrei langt. Enn aðrir láta líta svo út að unnið sé að breytingum en lítið skilar 

sér í framkvæmdum. Síðan eru til skólar sem lifa á fornri frægð og telja enga ástæðu 

til annars. Rannsókn Rosenholtz sýnir að í stöðnuðum skólum ríkir 

einstaklingsmenning. Aðstæður eru erfiðar, kennslan einangruð í hverri skólastofu, 

kennarar hafa það á tilfinningunni að þeir séu áhrifalausir og metnaður er lítill meðal 

 
43 Ainscow 1994:81; Loucks-Horsley o.fl. 1987:8-9; Rosenholtz 1991:42-44; Hargreaves 1992:226-
227. 
44 Fullan & Hargreaves 1992:67-70. 
45 Fullan & Stigelbauer 1991:135. 
46 Barth 1990:33-34. 
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þeirra. Rannsókn hennar sýnir að innan flöktandi skóla ríkir samkeppnismenning þar 

sem starfsmenn vænta of mikilla breytinga og láta líta út eins og verið sé að vinna að 

þeim en lítið skilar sér í framkvæmdum. Það skilar sér þó einungis í þreyttum, 

vonsviknum og ergilegum kennurum sem oft kemur niður á samskiptum. 

Skóli í framför hefur samvinnu og samábyrgð sem ríkjandi skólamenningu en það er 

ein af undirstöðum skólaþróunar. Þar ríkir góð blanda stöðugleika og breytinga, 

skólinn er í þróun og heldur sér við. Skólinn heldur innri aðstæðum í jafnvægi þó 

kröfur samfélagsins breytist. Aðaleinkenni skólans er að hann er hreyfanlegur, fylgir 

þróuninni og endurmetur störf sín jafnóðum. Það leiðir til aukinna gæða náms 

nemenda og betri vinnuaðstæðna fyrir kennara. Kennarar innan þessa skóla hafa 

jákvæðan vilja til skólaumbóta, sterka sannfæringu, leita meira eftir hugmyndum, 

fagmannlegum ráðum og aðstoð frá starfsfélögum sínum og skólastjóra varðandi 

kennslustarfið. Enn snýst þetta um að nýta krafta starfmanna skólans í þágu 

nemenda.47 

Umbótasinnuð skólamenning einkennist af samvinnu og samábyrgð. Það sem 

fram fer í kennslustofunni er ekki einkamál hvers og eins kennara heldur á ábyrgð alls 

skólasamfélagsins. Allt starfið einkennist af samvinnu og stuðningi þar sem kennarar 

og skólastjórar styðja hvern annan, undirbúa, skipuleggja og meta starfið saman, 

fylgjast hver með öðrum í kennslu og ræða saman um starfið.48 

Valddreifing og forysta eru mikilvægar leiðir til að byggja upp og viðhalda 

samstarfsmenningu og eru reyndar taldar langsterkastar og mikilvægastar fyrir 

vaxtarhraða hennar.49 

Barth, Fullan og Hargreaves og Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson segja 

að þar sem samvinnumenning ríki felist stjórnun í að laða fram, virkja og veita 

starfsfólki vald til að breyta og bæta með því að virða og virkja þekkingu og reynslu 

hvers og eins. Þá finnst þeim að þekking þeirra sé viðurkennd og þeir eigi meiri 

hlutdeild í hugmyndum og ákvarðanatöku. Það leiðir til markvissari og skýrari 

áætlunargerðar, markmiðssetningar, verkaskiptingar og samhæfingar meðal 

starfsfólks og allt skipulag og endurmat verður auðveldara í meðförum. Það eykur líka 

áhuga þeirra á að ná árangri. Þeir vinna betur og eru ánægðir í vinnunni því þeim 

finnst þeir vera einn hluti í mikilvægu púsluspili.  

 
47 Rosenholtz 1991:209-213. 
48 Rúnar Sigþórsson 1999:31. 
49 Fullan & Hargreaves 1992:31. 
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Kennarar fá tækifæri til að móta sína eigin stefnu og markmið sem þurfa samt 

að vera hluti af sameiginlegu markmiði skólans. Starfið er síðan skipulagt og 

sameiginlegur afrakstur þess metinn. Það er mikilvægast að mati höfunda að slíkt 

vinnuumhverfi gefur af sér skilningsríka kennara sem alltaf eru reiðubúnir til að takast 

á við ný verkefni eða vandamál.50 

Ákvarðanataka og fagleg þekking tengd aðstæðum verður að fara saman. 

Aukið vald handa starfsmönnum um það sem þá varðar mest eykur starfsánægju og 

virkni.51 Að mati fræðimanna leiða samvinnumenning og valddreifing til betra 

skólastarfs. Fjarlægðin er lítil milli þeirra sem stjórna og þeirra sem eiga hagsmuna að 

gæta. Auðveldara er að koma fram með nýjungar og meiri sveigjanleiki ríkir varðandi 

námsframboð, námsefni og starfsmannahald sem leiðir til betri menntunar nemenda. 

Hversu vel skólaþróun gengur byggist nefnilega að stórum hluta á samstarfi.52 

Sameinaðir stöndum vér, sundraðir föllum vér. 

Ef ofangreindir þættir eru í heiðri hafðir svífur andi samstarfsmenningar yfir 

vötnum og er viðvarandi í daglegu skólastarfi. En Róm var ekki byggð á einum degi, 

svo er einnig um samvinnumenningu. 

 Í skóla þar sem stöðugt nám fer fram er hægt að gera ráð fyrir hópvinnu sem 

ríkjandi aðferð í öllu samstarfi. Hópar eru kraftmeiri en einstaklingar og innan þeirra 

er hægt að ræða, gagnrýna og endurskoða hvert mál frá ýmsum sjónarhornum. Hópar 

geta einnig unnið sjálfstætt og markvisst að umbótum í takt við meginmarkmið 

skólans. Líkurnar á að fjallað sé um þætti er tengjast starfsemi skólans aukast beint og 

óbeint sem stuðlar að betri yfirsýn og skilningi á skólastarfinu. Hópastarf tengir 

skólastarfið nánar öllum sem við það starfa og dregur úr að ákvarðanir standi og falli 

með einum útvöldum.53 

Hæfni til að starfa saman í litlum hópum er ekki meðfædd. Hana þarf að 

þroska og efla. Skilvirkt hópastarf innan skóla gerist því ekki sjálfkrafa. Það er ekki 

nóg að velja saman ólíka einstaklinga með mismunandi þekkingu og hæfileika eða 

velja saman líka einstaklinga. Ráðgjafi þarf að fylgja hópastarfinu eftir með 

 
50 Barth 1990:33-36; Fullan & Hargreaves 1992:120-121; Börkur Hansen & Smári S. Sigurðsson 
1998:78-80. 
51 Óskar Sigurbjörnsson 1995:8. 
52 Fullan & Stigelbauer 1991:150-151. 
53 Murgatroyd & Morgan 1993:141-143. 



22

heimsóknum í skólann og viðtölum svo hópastarfið verði skilvirkara og styðja og þróa 

hvern hóp svo árangur náist.54 

Mikilvægt er að að hópastarf sé skemmtilegt en ekki kvöð og það veiti umbun 

fyrir vel unnin verk. Samstarf má samt aldrei vera það bindandi að það hefti eða kæfi 

sköpunargleði og frumkvæði kennara.55 

Það skiptir miklu máli hjá kennurum og skólastjórnendum að gefa sér tíma til 

umbótastarfs og samstarfs. Talið er að tímaskortur geti hamlað samstarfi þegar verið 

er að skipuleggja umbótastarf. Hargreaves og Fullan og Hargreaves segja nauðsynlegt 

að skólastjóri geri ráð fyrir sameiginlegri vinnu á skólatíma, þar sem kennurum er 

gefið tækifæri til að sinna samvinnu er snýr að kennslustarfinu, breytingum í 

skólastarfinu er leiða til aukinna gæða náms nemenda, sbr. félagastuðning og 

vettvangsráðgjöf, sameiginlegri áætlunargerð, endurmenntun, sjálfsmati, starfsþróun 

og fleiri þáttum innan skólastarfsins. Skilningur meðal skólastjóra á því hvað samstarf 

getur leitt af sér fyrir skólann er því mikilvægur. Samvinna er nauðsynleg til að 

kennarar læri hver af öðrum. Betra er að halda áfram að þróa betur þau vinnubrögð 

sem lærð hafa verið í stað þess að finna alltaf einhver ný og ný.56 

Fleiri hættur eru í samstarfi en skortur á samstarfshæfni og tímaleysi ef 

skólastjóri og kennarar gá ekki að sér. Í fyrsta lagi hefur samstarf í mörgum skólum 

mótast af félagslegri lagskiptingu sem felst í því að hópur kennara, t.d. kennarahópur 

er kennir elsta stigi, 7.-10. bekk, einangrar sig og vinnur mjög vel saman innbyrðis en 

hefur lítil sem engin samskipti við aðra kennarahópa og á jafnvel ekki samleið með 

þeim í vinnubrögðum og skoðunum. Menn verða tryggir sínum hópi svo að jafnvel 

jaðrar við klíkumyndun sem getur birst innan skólans. Það getur dregið úr jákvæðum 

samskiptum innan hópsins og við aðra utan hans því menn þora ekki að taka áhættu 

með of miklum samskiptum. Ef skólasamfélagið byggist á félagslegri lagskiptingu 

getur gætt metnaðar- og frumkvæðisleysis í kennslu. 

 Í öðru lagi getur hættan falist í hópsál sem felst í því að hópurinn svífur á 

rósrauðu skýi metnaðarleysis og skoðar ekki starf sitt með gagnrýnum augum. 

Samvinnan felst í félagslegri samveru og samstöðu um allt án þess að taka tillit til 

þess að kannski hafa einhverjir aðrar skoðanir og væntingar um starfið og árangur 

þess. Það er svo mikilvægt að glata ekki ímynd sinni innan hópsins og segja frekar já 

 
54 Börkur Hansen & Smári S. Sigurðsson 1998:83-84; Johnson & Johnson 1991:90-91. 
55 Fullan & Hargreaves 1992:14-15; Fullan & Stigelbauer 1991:136. 
56 Hargreaves 1992:226-228; Fullan & Hargreaves 1992:80-81. 
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við öllu. Það lítur betur út. Algengt er að meðlimir hópsins túlki spurningar um starfið 

sem neikvæðni og taki þeim sem persónulegri gagnrýni. Engu máli skiptir hvort 

spurningarnar koma frá aðilum innan hópsins eða utan hans heldur er allt reynt til að 

gera aðilann sem spyr tortryggilegan. Öll jákvæð gagnrýni er holl og góð meðan hún 

er notuð til uppbyggingar en ekki til niðurrifs á einstaklingum og hópvinnu þeirra. 

Hópurinn ætti því frekar að fagna því að einhver taki af skarið í flatneskjunni er 

einkennir hann og reyni að finna nýjar leiðir til að brjóta upp starfið. 

 Í þriðja lagi er gervisamvinna, en hún birtist vegna þess að það tekur langan 

tíma að þróa og byggja upp gott samstarf og ekki er hægt að sjá fram á árangur 

samstarfsins. Skólastjóri grípur því oft til þess ráðs að setja strax reglur um samstarf 

og stjórna því síðan. Hann hefur formlega stöðu sem veitir honum lögvarinn rétt til 

slíkrar stjórnunar. Stjórnunarlagið birtist í vinnutilskipun, kennarar mæta á ákveðnum 

tímum og stað til samstarfsfundar til að takast á við þau verkefni sem skólastjóri 

leggur fyrir án þess að hafa jafnvel neitt val þar um. Aldrei hefur verið leitað eftir 

samþykki þeirra varðandi skipulagið eða val verkefna. Kennarar fylgja áætlun hans og 

framkvæma hana þar sem hægt er að sjá fyrir árangur. Samskiptin hafa eiginlega verið 

endurskipulögð í þágu yfirmannsins. Skólastjóri stjórnar hverjir vinna saman, t.d. 

innan árgangs og getur sett þar einstaklinga sem alls ekki geta unnið saman en eru 

neyddir til þess samkvæmt tilskipun. Taka ber fram að þessi leið skólastjórans getur 

verið til að bregðast við andvaraleysi í samstarfi og reyna að stuðla að meira samstarfi 

meðal kennara þar sem þeir ræða saman og deila með sér þekkingu og reynslu sinni. 

Einnig er ætlunin með slíku samstarfi að framkvæma breytingar innan skóla sem leiða 

til þróunar á einhverju sviði hans. En þó að tilgangur sé góður, geta slík vinnubrögð 

skólastjóra dregið úr fagmennsku kennara og áhuga þeirra á að vinna frekar í 

samstarfi við aðra, ánægju þeirra í vinnunni og vinnuumhverfið verður ekki 

eftirsóknarvert.57 

Rannsóknir Lortie (1975) og Goodlad (1984) (sjá Fullan og Stigelbauer, 1991) 

sýna að það sem vantar mest inn í skólana er samvinna kennara.58 Samvinna kennara 

næst að hluta til með aðferðum sem fjallað verður um hér á eftir. 

 Til eru fleiri úrræði en tilskipun skólastjóra til að koma á, bæta og auka 

samvinnu og samstarf meðal starfsfólks. Félagastuðningur og vettvangsráðgjöf eru 

leiðir sem eru vel til þess fallnar að koma í veg fyrir að samstarfið falli í þrjár 
 
57 Hopkins o.fl. 1994:92-95; Fullan & Hargreaves 1992:71-82; Hargreaves 1992:223-231. 
58 Fullan & Stigelbauer 1991:119-136. 
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fyrrgreindar samstarfsgildrur, félagslega lagskiptingu, hópsál og gervisamvinnu eða til 

að brjóta þær upp. Félagastuðningur er talinn vera eitt form samvinnu og mjög góð 

leið til að bæta samskipti kennara og koma í veg fyrir einangrun.59 

Félagastuðningur er skilgreindur sem ferli þar sem kennarar aðstoða hver 

annan, fylgjast með kennslu og skrá, gefa álit og setja saman áætlun um úrbætur.60 

Vettvangsráðgjöf er formlegri en félagastuðningur og hún skal vera innt af hendi af 

utanaðkomandi ráðgjafa eða öðrum innan skóla sem veit meira um málið heldur en sá 

sem á hlut að máli.61 Fræðimenn segja vinnuferli vettvangsráðgjafar vera svipað og 

vinnuferli félagastuðnings.62 

Forsendur félagastuðnings er að hann fer fram á jafningjagrundvelli, þ.e. báðir 

kennararnir eru álitnir jafnhæfir fræðimenn, starfa saman og hjálpa hvor öðrum við að 

bæta kennsluna, en það gera þeir með því að skiptast á um að fylgjast með og athuga 

kennslu hvors annars. Milli samstarfsaðila þarf að ríkja traust og velvild.  

Fyrir undirbúningsfund ákveður hvor kennari fyrir sig hvað það er sem hann 

vill fá aðstoð við, breyta eða taka upp í kennslu sinni. Á undirbúningsfundi segja þeir 

hvor öðrum frá efnisvali, hvað á að athuga, hvað á að skrá og hvernig. Einnig setja 

þeir sér sameiginleg markmið til að vinna eftir (gagnkvæm skuldbinding) í 

samstarfinu. Kennarinn setur sig hér í spor hins sem krefur hann til að hugsa upp á 

nýtt. 

Næsta stig er athugunin sjálf þar sem sá sem er í hlutverki athuganda situr í 

kennslustund hins, fylgist mjög vel með og skráir niður það sem um var beðið. 

Úrvinnslufund þarf að halda svo fljótt sem auðið er eftir athugun meðan efnið 

er ferskt. Þar fer athugandinn yfir gögn sín með félaganum og ræðir um hvað tókst 

vel, hvað má betur fara og jafnvel styrkja enn frekar og úr hverju þarf að draga. Síðan 

er tekin ákvörðun um hvert sé næsta skref til að ná enn betri árangri í kennslunni. 

Kennarar þurfa að muna að þeir eru í hlutlausu og styðjandi hlutverki. Þetta gerir það 

að verkum að kennari stundar varkára sjálfsskoðun undir leiðsögn. Hann skoðar gögn 

sem safnað hefur verið, skiptist á skoðunum og túlkar í samstarfi við jafningja. Um 

leið endurlifir hann eigin reynslu í ljósi samræðu og sjálfsskoðunar. Hann nýtur 

persónulegs stuðnings og ögrunar. Lærir af jafningja og lærir með honum um leið að 

skoða og meta ólíka kosti og leggur línur sem reyndar eru í framkvæmd. 
 
59 Loucks-Horsley o.fl. 1987:70. 
60 Phillips & Glickman 1991:20-25. 
61 Rósa Eggertsdóttir 1. febrúar 1996. 
62 Hopkins o.fl. 1994:119-120; Joyce & Showers 1998:92-93. 
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Eftir úrvinnslufundinn snúast hlutverkin við. Sá sem var í hlutverki athuganda 

verður kennari og öfugt og fær samskonar úrvinnslufund með stuðningi og aðstoð við 

ákvarðanatöku og hann veitti sjálfur. Athuganir og úrvinnslufundir skiptast á þangað 

til allir eru sáttir við að málinu sé lokið. Félagastuðningur tekur að minnsta kosti sex 

mánuði til að tryggja vitsmunalega þróun en vel útfærður stendur hann í sjö mánuði 

eða lengur.63 

Tilgangur félagastuðnings er sá að kennarar geti með aðstoð annarra 

starfsfélaga sinna bætt kennslu sína og aukið starfsþroska sinn. Ennfremur aukast 

líkurnar á að kennarar tileinki sér og yfirfæri í kennslustofuna ný vinnubrögð og 

þekkingu af námskeiðum og haldi þeim við.64 Félagastuðningur getur verið einn 

þáttur í samstarfi kennara innan árgangs sem fjallað verður um hér á eftir. 

 

1.5  Samstarf og samábyrgð kennara innan árgangs 

Í köflunum hér að framan er víða komið inn á hve mikilvæg samvinnan er í öllu ferli. 

Það á einnig við hér. Kennarar verða að vinna saman til að ná árangri. Spurningin er 

hversu vel þeim tekst til.65 Samvinna getur birst í margs konar og fjölbreyttum 

möguleikum. Einn möguleikinn er samstarf og samábyrgð kennara innan árgangs sem 

felst í teymisvinnu, þ.e. skilvirku hópastarfi. 

Samvinna getur falið í sér samstarf og samábyrgð á bekkjardeild eða árgangi 

þar sem kennarar og fagstjóri sérkennslu eða stigstjóri viðkomandi stigs deila með sér 

vinnu við skipulag og kennsluáætlanir og samræmingu á námsefni og yfirferð þess 

innan árgangs. Kennarar skiptast e.t.v. á hugmyndum og verkefnum eins og tíðkast 

hefur við marga skóla.66 Það er kostur sem skólar geta nýtt sér sem einn þátt 

skólaþróunar. 

Nauðsynlegt er að kennarar vinna náið saman og deili með sér samábyrgð á 

árganginum í heild sinni en þá þurfa að veljast saman kennarar sem geta unnið saman. 

Samvinnan er afar nauðsynleg þar sem kennsla í getublönduðum bekkjum getur verið 

mjög erfið og ýtir því undir samstarf og samábyrgð kennara.67 Margir kennarar hafi 

litla sem enga reynslu af því að aðlaga eða búa til námskrá til að mæta þörfum 

 
63 Phillips & Glickman 1991:20-25. 
64 Joyce & Showers 1998:83-84. 
65 Johnson & Johnson 1991:15. 
66 Birna Sigurjónsdóttir 1983:17. 
67 Hafdís Guðjónsdóttir 1999:án bls. tals. 
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nemenda með sérþarfir innan almenns bekkjar. Það má yfirstíga með teymisvinnu því 

samstarf innan hóps er lykilinn að góðri menntun nemenda með sérþarfir.68 

Það er því nauðsynlegt fyrir samstarfshóp að leita fjölbreytilegra námsleiða og 

kennsluaðferða svo allir geti átt samleið náms- og félagslega. Það auðgar líf nemenda 

og eykur námsgæði og árangur sem og vellíðan þeirra í skólanum. 

Nám nemenda á að vera einstaklingsbundið og miða að þroska hvers og eins.69 

Það er óframkvæmanlegt þegar skrifræðið er mikið og valdið kemur að „ofan” ef 

enginn fær að gera neitt á eigin forsendum getur nám nemenda brugðist. Ef nám 

nemenda á að vera framkvæmanlegt verður hver kennari og skólastjóri að geta treyst á 

sjálfan sig, samkennara sína, þekkingu þeirra og sérhæfileika.70 Til að bestur árangur 

náist þarf að ríkja meðal kennara og skólastjórnenda sameiginleg viðhorf til 

skólastarfsins.71 

Samvinna kennara byggist á valddreifingu, samábyrgð og þátttöku í 

ákvörðunum og hópastarf er því ákjósanlegt fyrirkomulag á samstarfi. Einkenni 

góðrar samvinnu eru m.a. þegar hópurinn leggur áherslu á:72 

♦ Samræmd markmið þar sem allir eru meðvitaðir um tilgang hópastarfsins, hafa   
 svipaðan skilning og væntingar og vinna sameiginlega að því að ná settum  
 markmiðum. Hafdís Guðjónsdóttir segir að markmið verða þátttakendum 
 skýrari eftir að fólk hefur unnið saman um tíma.73 
♦ Óþvinguð samskipti þar sem heiðarleiki, hreinskilni og gagnkvæm virðing er  
 allsráðandi. Skoðanir eru látnar í ljós óhikað og án ótta við afleiðingar. 
♦ Hópurinn ber mikla virðingu fyrir reynslu, þekkingu og færni hvers og eins. 
 Sterk ábyrgðartilfinning ríkir innan hópsins og mikilvægt er að tilfinning fyrir 
 samábyrgð myndist. 
♦ Uppbyggingarstarf í forgrunni. Hugsanleg átök notuð til uppbyggingar í stað 
 niðurrifs. Skilvirkt hópastarf einkennist ekki alltaf af þægilegum samskiptum. 
 Það getur verið krefjandi og oft reynir mikið á þekkingu og færni aðila. 
 Hópurinn tekur því margvíslegar hugmyndir til umræðu, vegur og metur kosti  
 þeirra og galla og hvernig þær og komi til með að nýtast hópnum sem best.74 

Slíkur munur á viðhorfum eða hugmyndum getur verið til góðs og gert 
 allt samstarf áhugavert og litríkt.75 
♦ Raunhæfar vinnureglur. Fram kemur að mörgum kennurum finnst fundir  
 tímaeyðsla sem stafi af einhæfum aðferðum við ákvarðanatöku. Skilvirkur hópur 

 
68 Stainback o.fl. 1996:209;Giangreco 1997:193-206. 
69 Aðalnámskrá grunnskóla 1999:14. 
70 Sergiovanni 1990:105. 
71 Fullan & Stigelbauer 1991:200. 
72 Murgatroyd & Morgan 1993:141-142. 
73 Hafdís Guðjónsdóttir 1999:án bls. tals. 
74 Börkur Hansen & Smári S. Sigurðsson 1998:85-86. 
75 Birna Sigurjónsdóttir 1983:18, Ragnhildur Bjarnadóttir 1993:73. 
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notar mismunandi aðferðir við ólík verkefni. Hópurinn ræðir hvaða aðferð eigi að  
 nota hverju sinni og allar nauðsynlegar upplýsingar liggja fyrir. Áætlanir eru  
 skráðar niður og því sem lokið er. Öllum eru gerð ljós hlutverk sín og skráð er  
 hvernig vinnan gengur. Jafnframt leitast hópurinn við að nýta tímann sem best. 
 Aðalmarkmiðið með slíkri valddreifingu er að fá meiri tíma til að gera aðra hluti   
 eins og vinna að öðrum verkefnum innan árgangs og skólans sem leiða til bætts  
 skólastarfs. Kostur slíkar samvinnu og valddreifingar er ávinningur fyrir  
 nemendur og vinnuhagræðing fyrir kennara og rýfur einsemd þeirra sé hún til  
 staðar. 
♦ Raunhæf forysta. Venjulega hefur hver hópur einn formann sem boðar til funda, 
 stjórnar umræðum o.s.frv. Innan skilvirks hópastarfs ræðst forystan af því verkefni 
 sem verið er að vinna og sérþekkingu og reynslu hópmeðlima. Fleiri en einn geta 
 jafnvel veitt forystu í tilteknum verkefnum. Í framkvæmd nýtast sérhæfileikar  
 hvers og eins sem felst í því að fleiri nemendur njóta hæfileika sérhvers  
 samstarfsaðila. 
♦ Hópastarf í reglulegu endurmati. Endurskoðun eigin vinnubragða er afar  
 mikilvægur þáttur skilvirks hópastarfs. Gert er hlé á hefðbundinni vinnu og  
 athyglinni beint að verklagi hópsins og lagt mat á hvað megi betur fara. Rétt er  
 að taka fram að slík endurskoðun fer ekki bara fram ef illa gengur heldur er hún  
 hluti af almennum starfsháttum.  
♦ Stöðug endurnýjun er snýr að þekkingu og leikni. Mikið er lagt upp úr  
 þekkingu og reynslu starfsmanna. Hver og einn gerir þá kröfu til sín að afla sér  
 endurmenntunar eða auka þekkingu sína og færni á annan hátt samhliða  
 hópastarfinu. Hafdís Guðjónsdóttir nefnir að samstarfshópur kalli til 
 sérfræðinga utan skóla til skrafs og ráðagerðar. Hópastarfið verður samt ekki að 
 sérfræðingsráðgjöf heldur vinnur hópurinn áfram að markmiðum sínum.76 
♦ Eðlilegt samband við aðra hópa. Skilvirkir hópar forðast að einangra sig frá 
 öðrum heldur stuðla að samvinnu við aðra hópa með það að markmiði að miðla 
 af reynslu sinni og nýta þekkingu og reynslu annarra.77 

Af þessu má sjá hve mikilvægt það er að skólastjórnendur séu meðvitaðir um þýðingu 

þess að stuðla að jákvæðu og framsæknu hópastarfi. Þar sem kennarar vinna náið 

saman og deila með sér ábyrgð léttist, styrkist og eflist allt þeirra starf sem stuðlar að 

betri markmiðssetningu og samhæfingu. Það er líka staðfest að ef hópur vinnur náið 

saman og hittist daglega, verður starf allra þátttakenda auðveldara. Á fundum skapast 

grundvöllur til að hjálpast að, skoða og skilgreina vandamál er upp koma í 

samstarfinu varðandi nám og leysa þau í sameiningu.78 

En skólastjórnendur þurfa að gefa skilvirku hópastarfi tíma til að þróast og 

þroskast.79 Gott samstarf krefst mikils tíma og athygli. Svona þróun er mjög tímafrek í 

upphafi en er fram líða stundir á álagið að minnka. Nauðsynlegt að hópurinn geri ráð 

 
76 Hafdís Guðjónsdóttir án árs:11-12. 
77 Börkur Hansen & Smári S. Sigurðsson 1998:85-86. 
78 Birna Sigurjónsdóttir 1983:17, Hafdís Guðjónsdóttir án árs:3-4;8-12, Loucks-Horsley o.fl. 1987:8. 
79 Birna Sigurjónsdóttir 1983:18, Loucks-Horsley o.fl. 1987:8. 
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fyrir föstum tíma til samstarfs á stundatöflu og sveigjanleiki sé lykilatriði. Hópurinn 

hittist þegar og þar sem hann óskar.80 Ennfremur á hópur sem vill vinna að og koma 

með ferskar hugmyndir í kennslu ekki að hittast og funda seint á kvöldin eftir erfiðan 

vinnudag, það skili litlu.81 Samstarfið á ekki vera kvöld- og helgarvinna, bætast við 

aðra vinnu eða verða að sjálfboðastarfi.82 

Ef hópastarf hefur svo marga augljósa kosti, af hverju er það ekki algengara? 

Skýringar má finna í mörgum tilfellum innan skólans og tengist það skólagerðunum 

þremur sem nefndar voru í kafla 1.4.83 Umbótastarf í skólum er líka komið mislangt af 

ýmsum ástæðum. Það getur skort getu, áhuga og vilja starfsfólks til að skapa 

forsendur og skilyrði til umbóta og að vinna markvisst þróunarstarf, það vantar 

jafnvel fjármagn o.fl. og hræðslu getur gætt við að innleiða og þróa ný vinnubrögð. Í 

sumum skólum er einnig að finna bæði hefðbundna kennsluhætti og nýbreytni.84 Það 

sem heftir frelsi kennarans geta verið persónulegar ástæður og lífsreynsla hvers og 

eins, lög og reglugerðir og óskráðar siðareglur, ríkjandi viðhorf og andrúmsloft.85 

Margir kennarar eru oft alltof mikið á verði gagnvart samkennurum og 

hræddir um að þeir séu ekki að gera nógu merkilega hluti. Um leið og menn kynnast 

betur batnar þetta ástand. Fullkomnunarárátta fælir menn einnig frá samstarfi. Oft er 

erfitt fyrir kennara sem hafa haft tækifæri til að læra eitthvað nýtt að koma þekkingu 

sinni og færni inn í skólastarfið sökum mismunandi skólamenningar, andrúmslofts 

eða afstöðu skólastjóra.86 

Skilvirkt hópastarf í grunnskóla getur falið í sér árangursríkar breytingar og 

stuðlað að skólaþróun en það felur í sér: 

 

♦ Skilvirkni. 
♦ Aukin gæði náms og bættur árangur nemenda. 
♦ Breytingar á formgerð skólans, skipulagi og stjórnunarháttum, t.d. til að koma 
 á og viðhalda æskilegum vinnubrögðum á borð við samvinnu kennara. 
♦ Að kennarar tileinki sér nýja þekkingu og færni er tengist breyttu námsefni. 
♦ Að kennarar tileinki sér nýja kennsluhætti. 
♦ Endurskoðun og breytingu kennslugagna. 
♦ Breytingar á gildismati og viðhorfum kennara. 

 
80 Hafdís Guðjónsdóttir 1999:án bls. tals. 
81 Schmuck & Runkel 1994:186-187. 
82 Birna Sigurjónsdóttir 1983:18. 
83 Rosenholtz 1991:209-213. 
84 Hopkins o.fl. 1994:40-41. 
85 Ragnhildur Bjarnadóttir 1993:75. 
86 Hafdís Guðjónsdóttir án árs:12. 



29

♦ Skólinn skiptir máli. Allir nemendur geta menntast og það er skólinn sem hefur 
 úrslitaáhrif á hvort þeir ná árangri. 
♦ Nemandinn er í brennidepli, þarfir hans, velferð, vellíðan og námsreynsla er það 
 sem skiptir máli þegar skólastarf er skipulagt. Það segir til um gæði skólastarfsins. 
♦ Árangur nemenda er afstæður, hann er virðisaukinn af skólagöngu þeirra. 
♦ Skólinn er ábyrgur fyrir velferð nemenda. Allir nemendur eiga rétt á námi við hæfi  
 og það er á ábyrgð skólans að það sé veitt. 
♦ Samræming og samhæfing innan skólasamfélagsins. Ef öllum er ljóst að hverju  
 ber að stefna er hægt að sameina kraftana að einu marki.87 

Einn þáttur sem skilvirkt hópastarf getur leitt til er þróun tveggja kennara kerfis sem 

verður fjallað um hér á eftir. 

 

1.6  Tveggja kennara kerfi 
Með aukinni samvinnu eiga kennarar að uppskera aukna fagmennsku í starfi og verða 

þar með sáttari við starf sitt. Kennsla er erfitt og mikilvægt starf og nemendur þurfa á 

því að halda að kennarar brenni ekki fljótt upp í starfi. Að fá hjálp hjá starfsfélaga er 

leið fyrir kennara til að finna að þeir beri ábyrgð á fagmennsku sinni í starfi, jafnvel 

þótt þeir vinnir við aðstæður sem eru ekki óskaaðstæður þeirra.88 Ein leiðin er tveggja 

kennara kerfi sem felst í því að tveir kennarar kenna saman einum bekk innan 

árgangs. 

Að mati fræðimanna hefur breidd nemenda í grunnskólum landsins aukist og 

þær kröfur eru gerðar til kennara að þeir geti kennt saman nemendum með 

mismunandi hæfileika, getu, áhuga og félagslegar þarfir. Kennarar þurfa því að vinna 

saman að því að mæta margbreytileika sem blöndun innan bekkjar leiðir af sér.89 

Áður hefur verið minnst á að samstarf og samábyrgð séu sterkustu stoðir 

skólaþróunar. Þróun tveggja kennara kerfis er ein leið innan þess er hjálpar kennurum 

að skipuleggja kennslu fyrir nemendur í getublönduðum bekkjum. Tveggja kennara 

kerfi er því mikilvægur liður í markvissri starfsþróun hvers skóla sem leiðir til 

aukinna gæða starfsins. 

Í fyrri köflum hefur verið vikið að nauðsyn samvinnu og samstarfs starfsfólks 

skóla og mikilvægi þess að auka samstarf, samábyrgð og ákvarðanatöku kennara um 

skipulag á því starfi sem þeir eru að vinna. Með auknu samstarfi getur skólinn byggt 

 
87 Hopkins o.fl. 1994:1-240. 
88 Hafdís Guðjónsdóttir 1999:án bls. tals. 
89 Hafdís Guðjónsdóttir 1999:án bls. tals. 
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upp tveggja kennara kerfi og fært ákvörðunarrétt um skipulag árgangsins til kennara. 

Um leið er reynt að skapa þær aðstæður í húsnæðismálum að ákveðinn sveigjanleiki 

sé mögulegur, s.s. að kennarar hafi aðgang að lausri kennslustofu ef þeir vilja skipta 

bekknum upp. Þess vegna telja fræðimenn mjög mikilvægt að skólastjóri sé búinn að 

kanna aðstæður og bjargir áður til að auðvelda starf tveggja kennara kerfis. Gefa þarf 

nýjungum í skólastarfi eins og þróun tveggja kennara kerfis góðan tíma til þróunar og 

uppbyggingar ef starfið á að skila þeim markmiðum sem lagt er upp með.90 

Goodlad (1986) (sjá Loucks-Horsley, o.fl., 1987) líkir tveggja kennara kerfi 

við hjónaband þar sem báðir aðilar staðfesta ákveðna skuldbindingu. Gott hjónaband 

byggist á samstarfshæfni beggja sem felur í sér jafnræði, skilning, jákvæðar 

tilfinningar, tillitssemi, geta gefið og þegið og miklu og nánu samstarfi. Einstakling 

sem skorti slíka samstarfshæfni hefur lítið að gera í svo nána sambúð. Slíkt leiðir fljótt 

til skilnaðar.91 

Tveggja kennara kerfi hefur það markmið að auka gæði náms nemenda og 

auðvelda kennurum að sinna betur þörfum einstakra nemenda innan getublandaðra 

bekkja. Markmiðinu má ná með skilvirku hópastarfi (sjá undirkafla 1.5) sem er ein af 

styrkari stoðum skólaþróunar. Það styrkir einstaklinginn og þróunarstarf skólans.92 

Samstarf kennara í tveggja kennara kerfi getur verið með mismunandi hætti. 

Hvernig það þróast fer eftir væntingum aðila, hvað þeir vilja fá út úr samstarfinu og 

skilvirkni hópastarfs. Einnig skipta aðstæður og skilyrði til þróunar miklu máli. 

Loucks-Horsley o.fl. nefna að þó tveggja kennara kerfi geti verið breytilegt, telja þau 

þrjú megin samstarfseinkenni hafa úrslitaáhrif á þróun þess: 

 

♦ Stuðningur  
 Samstarfsaðilar taka enga áhættu í samskiptum sínum og samstarfi, áætlunargerð  
 eða öðru. Stuðningurinn felst eingöngu í félagslegum samskiptum og samveru. 
 Hér þarf fagstjóri í samstarfi kennara að grípa inn í og aðstoða samstarfsaðila við 
 undirbúning og framkvæmd nýrra aðferða eða verkefna í kennslu sem  
 hann veit að gefa góðan árgangur. Slíkt eykur bjartsýni og eflir aðila til að takast 
 á við ný og ögrandi verkefni. 
♦ Samvinna 
 Hér á sér stað lágmarkssamvinna milli samstarfsaðila án nokkurs áhuga af þeirra  
 hálfu á að þróa hana í nánara samstarf. Aðilar vinna kennsluna sem annað  
 samkvæmt skuldbindingu tveggja kennara kerfisins með það að markmiði að  
 framfylgja skipunum að ofan. Meiri tíma er varið til náms- og nemendamiðaðrar 

 
90 Ainscow o.fl. 1994:71, Loucks-Horsley 1987:123. 
91 Loucks-Horsley o.fl. 1987:116. 
92 Hopkins o.fl. 1994:123-124, Hargreaves & Hopkins 1991:137. 
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vinnu heldur en styðjandi samskipta. Fagstjóri þarf að koma inn og ræða og leita 
 að öllum mögulegum orsökum og finna í sameiningu viðeigandi leiðir sem báðir  
 aðilar eru sáttir við til að efla og bæta samstarfið. Ef orsökin liggur í 
 samstarfsörðugleikum er gott að leggja fyrir aðilana spurningablað (sjá fskj.  
 19). 
 
♦ Samstarf 
 Samstarfið fer fram á jafningjagrundvelli. Aðilar sameina krafta sína til að ná  
 ákveðnu markmiði í kennslu og samstarfi. Aðilar eru bæði styðjandi og  
 hvetjandi í starfi sem leik, eru alltaf meðvitaðir um hvað hver gerir, deila  
 ábyrgð og hugmyndum, ræða um kennsluaðferðir og nemendur, rökstyðja  
 gagnrýni málefnalega, eru jákvæðir og opnir fyrir hugmyndum og útfærslu  
 annarra, treysta hvor öðrum fullkomlega og viðurkenna að báðir hafa eitthvað  
 fram að færa í samstarfi.93 

Ef öll tveggja kennara kerfi ná að þróast skv. síðasta samstarfsmöguleika, geta  

kennarar stefnt að ná þeim náms- og félagslegu markmiðum nemenda sem sett voru í 

upphafi og ennfremur að uppfylla markmið tveggja kennara kerfisins. Kennarar verða 

hæfari að takast á við og leysa vandamál er upp koma og öðlast því meiri reynslu og 

aukinn þroska sem kemur þeim til góða síðar. 

Tveggja kennara kerfi eykur líkurnar á að kennarar tileinki sér nýjar 

kennsluaðferðir, tækni og vinnuskipulag og viðhaldi því þar sem þeir fái stuðning frá 

samstarfsaðila sem dregur úr óöryggi. Ennfremur hvetur það kennara til að reyna ný 

verkefni í kennslunni. Kennarar fá ný viðhorf og sjónarhorn á mörgum málefnum sem 

leiða til breiðari þekkingargrunns þeirra. Tveggja kennara kerfi skilar ennfremur betri 

samhæfingu, skarpari sýn og aukinni hæfni meðal kennara til að taka sameiginlegar 

ákvarðanir. Það skilar hæfari og faglegri einstaklingum til vinnu í umbótastarfi 

skólans en tveggja kennara kerfi er einmitt einn þáttur markvissrar starfsþróunar sem 

leiðir til skólaþróunar.94 

1.7  Samantekt 
Í þessum kafla hefur verið talað um að árangur skólastarfs ráðist af mörgum 

samhangandi þáttum, fyrst og fremst af faglegri hæfni kennara og stjórnenda. Samfara 

hröðum og breyttum þjóðfélagsþáttum, nýrri tækni, betri þekkingu og námskilyrðum 

þarf skólastarf að vera í sífelldu endurmati og aðlögun til að geta mætt nýjum þörfum 

 
93 Loucks-Horsley o.fl. 1987:119-123. 
94 Joyce & Showers 1996:88-90, Loucks-Horsley 1987:122. 
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og kröfum. Allt umbótastarf miðast að því markmiði að gera betur og finna nýjar 

leiðir til þess.  

 Kynnt hafa verið nokkur hugtök sem eru lýsandi fyrir umfjöllun um 

skólaþróun og stjórnun. Fræðimönnum ber saman um að forysta og stjórnun séu 

höfuðlyklar í árangri skóla. Komið hefur fram að þessir þættir séu það umfangsmiklir 

að það sé ekki á færi eins einstaklings að leysa þá af hendi. Þess vegna er mikilvægt 

að stjórnendur hagi forystu sinni í samræmi við aðstæður. Skapi starfsumhverfi þar 

sem starfsmenn og stjórnendur móti sameiginlega stefnu eða framtíðarsýn og ákveði 

forgangsverkefni skólans sem allir eru sáttir við að framfylgja. Ennfremur er 

mikilvægt að forystan felist m.a. í því að virkja þekkingu, hæfileika og reynslu sem 

flestra starfsmanna í verkefnum skólans. 

 Einnig er komið inn á hve mikilvæg starfsþróun er í öllu umbótastarfi. Ef rétt 

er haldið á spilunum stuðlar hún að varanlegum umbótum. Ákvarðanir um slíkt sem 

og önnur verkefni duga samt skammt nema samdar séu áætlanir og þær njóti 

stuðnings stjórnenda og starfsfólks. Þess vegna er mikilvægt að allir móti 

sameiginlega stefnu og framtíðarsýn. 

 Komið hefur verið inn á hve mikilvægt samstarf er fyrir allt starfsfólk skóla. 

Samstarf og samábyrgð er ein styrkasta stoðin sem hægt er að renna undir umbótastarf 

í skólum. Forsenda slíks samstarfs er að hreinskilni og heiðarleiki ríki í samskiptum 

manna og þeir geti útskýrt viðhorf sín og væntingar hver fyrir öðrum. 

Takist ofangreindir þættir á skólinn möguleika á frjóu og öflugu umbótastarfi 

sem skilar auknum gæðum náms bæði fyrir nemendur og kennara. 

 Í næsta kafla verður fjallað um hlutverk og störf millistjórnenda með tilliti til 

samstarfs og ráðgjafar við kennara. 
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2. kafli 

Millistjórnendur 

 
Mikið hefur verið rætt um gæði skólastarfs, þó sérstaklega gæði og árangur náms. 

Umræðan um árangur í skólastarfi er algeng og leitast skólar við að bæta starf sitt. 

Með því byggja þeir upp sterka og sveigjanlega stofnun sem á auðvelt með að laga sig 

að aðstæðum og er betur í stakk búin til að takast á við breytingar með það að 

markmiði að auka gæði náms nemenda og kennara. Ein af umbótaleiðunum er hvernig 

hægt sé að nýta störf og hlutverk millistjórnenda sem best í skólastarfinu.  

Með nýjum kjarasamningi kennara árið 2001 varð ákveðin skipulagsbreyting sem 

felur í sér minni miðstýringu og meiri sameiginlega ábyrgð. Með minni miðstýringu 

bera kennarar bæði hver fyrir sig og sameiginlega meiri ábyrgð á starfi skólans og 

skólaþróun á hverjum stað. Samstarf við skipulagningu, útfærslu og eftirfylgni í 

skóalstarfinu verður þar með þar með eðlilegur hluti af starfi kennara. Það gefur 

einnig tækifæri til framgangsmöguleika og starfsþróunar í grunnskólum.95 

2.1 Hvað felst í hugtakinu millistjórnandi? 
Samkvæmt skilgreiningu Blandford er millistjórnandi kennari sem er stigstjóri eða 

fagstjóri sérkennslu eða deildarstjóri sem starfar í umboði skólastjóra og fer með vald 

sem skólastjóri felur honum í hendur. Hann er tengiliður milli stjórnenda og kennara. 

Millistjórnendur þurfa að búa yfir miklum skipulagshæfileikum. Þeir þurfa að hafa 

frumkvæði og geta sýnt skilning og hlustað, vera ákveðnir, eiga auðvelt með samstarf 

við annað starfsfólk skólans og vera færir um að sameina og virkja hæfileika, 

hugmyndir, áætlanir og þekkingu þeirra sem undir þeirra verkstjórn starfa í ýmsum 

verkefnum.96 

Útfærsla hlutverka millistjórnenda er hins vegar mismunandi eftir 

grunnskólum. Stigstjórar eru yfir tilteknum aldurshópum, yngsta stigi (1. – 4. bekk), 

miðstigi (5. – 7. bekkur) og unglingastigi (8. – 10. bekkur). Fagstjórar sérkennslu hafa 

umsjón með námi og kennslu barna með sérþarfir og annarri faglegri vinnu sem 

 
95 Kjarasamningur Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga fyrir grunnskóla 2001:9. 
96 Blandford 1997:3-4. 
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tengist starfi þeirra. Oft getur líka verið um að ræða að kennarar taki að sér 

tímabundin stjórnunar– og forystuhlutverk svo sem skólanámskrárgerð, skriftar– og 

lestrarkennslu o.fl.. Þeir kallast þá ekki millistjórnendur heldur verkefnisstjórar og 

þurfa stjórnendur að gera greinarmun þar á.97 Verkefnastjórar einstakra námsgreina 

starfa undir leiðsögn millistjórnenda. 

 Af þessu má ráða að hlutverk millistjórnenda er á margan hátt vandasamt. Ef 

vel á að takast til þurfa millistjórnendur að hafa góða þekkingu og innsýn í allt 

skólastarf og geta skilið skólamenningu vel. Einnig þurfa þeir að hafa mjög góða 

þekkingu til að bera til að sinna þeim viðfangsefnum sem þeir hafa umsjón með. Þeir 

þurfa einnig að búa yfir góðri færni í mannlegum samskiptum sem er mjög 

mikilvægur þáttur hjá öllum þeim sem taka að sér stjórnun eða forystu í skólum.98 

Þess ber að geta að störf millistjórnenda eru oft viðbót við önnur 

stjórnunarstörf innan skólans og bætast ofan á kennslu þeirra. Í nýjum kjarasamningi 

árið 2001 kemur fram að stjórnunarumfang millistjórnenda ráðist af stærð þess 

skólastigs sem þeir stýra og það ráði kennsluskyldu.99 Útfærsla á störfum 

millistjórnenda er því einstaklingsbundin eftir skólum. Árangurinn af starfi þeirra 

ræðst af því valdi og frjálsræði í starfi sem skólastjórnendur veita þeim og að kennarar 

viðurkenni og samþykki völd þeirra. 

Starfslýsingar skipta verulegu máli í ljósi nýrra kjarasamninga.100 Starfslýsing 

þarf að vera nákvæm og skýr. Hún þarf að skilgreina hlutverk og störf viðkomandi í 

skólanum, skýra völd, ábyrgð og ákvarðanatöku mjög vel fremur en vera ákveðin 

uppskrift sem óþarfi er að breyta. Hún þarf að vera í sífelldri endurskoðun og það er 

aldrei hægt að skilgreina hana endanlega. Best er að skólastjórnendur og 

millistjórnendur vinni hana saman því með því er hægt að komast hjá ófullnægjandi 

starfslýsingu og mistúlkun þeirra er eiga í hlut.101 (Sjá starfslýsingu stigstjóra, 

fagstjóra sérkennslu og deildarstjóra í fskj. 1). 

 

97 Blandford 1997:26-28. 
98 Blandford 1997:44-46. 
99 Kjarasamningur Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga fyrir grunnskóla 2001:48. 
100 Þorgerður Guðlaugsdóttir 6. febrúar 2002. 
101 Blandford 1997:216-220. 
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2.2  Hlutverk og störf millistjórnenda 

Með örum þjóðfélagsbreytingum, nýjum lögum og reglugerðum um starf grunnskóla 

hefur starf skólastjórnenda breytst verulega á undanförnum árum og sýnilegt að sú 

þróun mun halda áfram.102 Í nýjum kjarasamningi er hlutverk skólastjórnanda 

skilgreint á eftirfarandi hátt: 

 
Skólastjóri er forstöðumaður skóla og ber faglega og rekstrarlega ábyrgð á 

starfsemi skólans, í samræmi við lög og reglugerðir, reglur og samþykktir  

sveitarstjórnar.103 

Samkvæmt nýjum kjarasamingi er hlutverk skólastjórnenda víðfemt. Þeir fara með 

framkvæmdastjórn, starfsmannastjórn, faglega stjórnun og skipulagstjórnun. 

Skólastjórnendur verða að vera vel meðvitaðir um markmið skóla, gildi og sýn fyrir 

sína stofnun. Þessi markmið þarf að setja fram sameiginlega með öðrum 

starfsmönnum og marka leiðir til að ná þeim.104 Forysta skólastjórnenda þarf að stuðla 

að skólamenningu sem einkennist af samábyrgð og samvinnu. 

Til að skólastjórnendur geti tekist á við þetta víðfema hlutverk sitt þarf að auka 

valddreifingu með tilkomu millistjórnenda. Um hlutverk skólastjórnenda gagnvart 

kennurum og millistjórnendum segir: 

 
Skólastjóri ráðstafar vinnu kennara til þeirra faglegu starfa og verkefna sem 

 starfsemi grunnskólans kallar á. Skólastjóri skipuleggur og ber ábyrgð á að störf 
 kennara og millistjórnenda nýtist nemendum í námi.105 

Af þessu má sjá að aukin þörf er á millistjórnun í grunnskólum. Nokkur sveitarfélög 

brugðust strax við og væntanlega bætast fleiri í hópinn áður en langt um líður.  

Í samræmi við aukna valddreifingu og eflingu samstarfsmenningar í skólum 

hefur óformlegum sem formlegum stjórnunarhlutverkum fjölgað. Grunnskólar hafa 

haft heimild til að ráðstafa ákveðnum tímafjölda til að ráða fagstjóra, stigstjóra og 

árgangastjóra úr hópi fastra kennara. Áður fyrr fengu fagstjórar til umráða fimm klst. 

á viku og stigstjórar tvær og hálfa klst. Samkvæmt nýjum kjarasamningi grunnskóla 

2001 er þessi tímafjöldi fallinn úr gildi og fellur inn í vinnuskyldu kennara sem er 

 
102 Lög um grunnskóla nr. 66/1995:1-14. 
103 Kjarasamingur Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga fyrir grunnskóla 2001:9. 
104 Sama rit:9. 
105 Sama rit:9. 
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9,14 klst. á viku og viðbótarlaunaflokka.Vinnuskylda kennara er 1800 stundir á ári, 

þar af er vikuleg vinnuskylda hans 42,86 klst. á viku miðað við 37 vikna starfstíma 

skóla. Af þessum 42,86 klst. á viku fara 9,14 klst.í verkstjórnarþátt þar sem skólastjóri 

ráðstafar vinnu kennara til þeirra faglegu starfa og verkefna sem skólastarf 

grunnskólans kallar á. Það er undirbúningur kennslu, vinna við námsmat, 

námsefnisöflun, umsjón með stofu og tækjum, skólanámskrárvinna, gerð 

kennsluáætlana, gerð einstaklingsnámskráa, foreldrasamstarf, innra mat á skólastarfi, 

innbyrðis samstarf kennara og samstarf þeirra við aðra sérfræðinga utan stofnunar, 

þátttaka í vinnuteymum og öðru innra starfi skólans.106 

Blandford segir að með tilkomu millistjórnenda hafi einu laginu enn verið bætt 

í valdapýramídann milli skólastjórnenda og kennara. Bilið milli þeirra hefur því aukist 

frá því sem var. Ennfremur séu mörg verkefni sem áður tilheyrðu skólastjórnendum 

komin í hendur millistjórnenda og ný verkefni hafa bæst við. Þessi skipan felur í sér 

meiri valddreifingu og verkaskiptingu, valdapýramídinn hækkar og boðleiðir lengjast. 

Með því móti eykst ábyrgðin á millistjórnendum en léttist á skólastjórnendum.107 

Skólastjórnendur deila verkefnum til millistjórnenda sem sjá síðan um útfærslu og 

framkvæmd þeirra. Á þann hátt léttist á skólastjórnendum en þeir bera alltaf endalega 

ábyrgð á daglegu starfi skólans og eru ábyrgðir fyrir eftirliti með starfsemi skólans.108 

Blandford nefnir að valdapýramídinn hækki og boðleiðir lengist með tilkomu 

millistjórnenda. Það er rétt á margan hátt en tilgangurinn með störfum millistjórnenda 

er að þeir taki að sér ýmis störf eða verkefni sem voru áður á herðum skólastjórnenda. 

Þar sem ekki er til neitt skipurit fyrir skóla setti ég upp eitt slíkt eins og ég sé það fyrir 

mér. Þess ber að geta að í sumum skólum er ekki munur á deildarstjóra og stigstjóra 

og einstaklingsbundið er eftir skólum á hvaða sviði deildarstjóri er ráðinn. 

 

106 Kjarasamningur Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga fyrir grunnskóla 
2001:9;13;19. 
107 Blandford 1997:3-4. 
108 Halldóra Haraldsdóttir 31. maí 2002. 
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Valdapýramídinn lítur svona út: 

 

Í skólanámskrá Giljaskóla á Akureyri kemur fram að starfssvið skólastjóra 

felst í að hann er forstöðumaður skólans og ber ábyrgð á að skólinn starfi samkv. 

lögum og reglugerðum. Hann veitir honum faglega forystu, skipuleggur skólastarfið í 

samráði við starfsfólk, ræður kennara og annað starfsfólk. Skólastjóri kemur fram 

fyrir hönd skólans út á við, vinnur með sveitaryfirvöldum, menntamálaráðuneyti o.fl. 

Skólastjóri vinnur með foreldraráði og foreldrafélagi, ber ábyrgð á útkomu 

skólanámskrár og stuðlar að því að markmiðum skólans sé framfylgt. Skólastjóri 

undirbýr kennarafundi og kennararáðsfundi. Hann fylgist með störfum þeirra sem í 

skólanum vinna og tekur þátt í að leysa þau mál sem upp koma varðandi nemendur og 

starfsfólk. 

 Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra og er náin samvinna milli þeirra 

um velferð skólans. Aðstoðarskólastjóri er skólastjóra til aðstoðar í daglegum rekstri 

skólans. Hann vinnur að gerð stundaskrár fyrir nemendur og kennara. Hann sér um 

innkaup á námsbókum og er umsjónarmaður bóka og tækja í eigu skólans. Hann 

skráir forföll kennara og fær staðgengil fyrir þá. 

 Kennarar gegna lykilhlutverki í skólastarfinu. Þeir miðla þekkingu til nemenda 

og leitast við að uppfylla þau markmið sem skólinn hefur sett. Þeir annast kennslu 

samkvæmt stundaskrá, fylgjast með öllu námi, þroska og líðan nemenda, fylgjast með 

skólasókn og sjá um að nemendur haldi þær reglur sem skólinn setur og hafa samband 

við heimilin eftir þörfum. Þeir vinna að undirbúningi kennslustunda, yfirferð 

verkefna, auk margs konar skýrslugerðar og fleiri starfa sem skólastjórnendur setja 

þeim. Kennarar leitast við að skapa góðan bekkjaranda, notalegt námsumhverfi og 

Skólastjóri

Aðstoðarskólastjóri

Deildarstjóri

Stigstjóri

Kennarar

Stuðningsfulltrúar

Nemendur

Fagstjóri sérkennslu
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setja umgengnisreglur í samráði við nemendur. Þeir hafa frumkvæði að samstarfi við 

heimilin og styðja foreldra til starfa með bekknum. 

Stuðningsfulltrúi er aðstoðarmaður kennara eða sérkennara og vinnur undir stjórn 

þeirra. Hann tekur þátt í undirbúningi og skipulagi kennslunnar eftir þörfum, enda um 

það samið í ráðningarsamningi. Hann ber ekki ábyrgð á kennslu en tekur þátt í öllu 

starfi bekkjarins undir leiðsögn kennarans. Ef nemandi er með einstaklingsnámskrá, 

vinnur stuðningsfulltrúi eftir henni. 

Stigstjórar hafa forystu, undir stjórn skólastjóra og í samráði við aðra kennara, 

um að bæta nám og kennslu og árangur nemenda. Þeir samræma kennslu og námsefni 

milli árganga þannig að ekki myndist glufur og námið myndi samstæða heild, kynna 

sér nýjungar og miðla til samkennara, funda reglulega hver með öðrum, með 

kennurum og með skólastjórum, kynna reglulega störf sín á kennarafundum og meta 

árangurinn, meta að vori árangur af vinnu sinni með kennurum – á hvern hátt hún 

varð nemendum til hagsbóta. 

Fagstjóri sérkennslu stuðlar að bættri sérfræðiþjónustu við alla nemendur. Hann 

skipuleggur stuðnings- og sérkennslu við skólann. Hann er verkstjóri kennara sem 

sinna þessari kennslu og stýrir fundum með þeim sem og 

nemendaverndarráðsfundum. Fagstjóri sérkennslumála er kennurum og foreldrum til 

ráðgjafar varðandi börn með sérþarfir.109 

2.3 Hvernig geta störf millistjórnenda orðið árangursrík og bætt  
skólastarfið? 

Millistjórnendur gegna þýðingarmiklu hlutverki í skólastarfinu. Hlutverk þeirra 

tengist samræmingu, þróun og nýjungum í tengslum við starfshætti, skólanámskrá, 

söfnun í gagnabanka og fl. Hvaða skilyrði þurfa þá að vera fyrir hendi innan skólans 

svo þeir verði meiri þátttakendur í útfærslu og eftirfylgni í öllu skólastarfi? Nefnd eru 

átta veigamikil atriði sem skipta máli. Þau eru eftirfarandi: 

♦ Í skólanum ríki samvinnumenning sem einkennist af því að kennarar séu fúsir til að 
 vinna saman, læra hver af öðrum, miðla hugmyndum o.fl. 
♦ Að störf og hlutverk millistjórnenda séu skýr og vel skilgreind í starfslýsingu. Þar  
 komi einnig fram ábyrgð og völd. Passa þarf að starfslýsing verði ekki of 
 smámunasöm og hefti allt frumkvæði og frjálsræði þess er starfa á eftir henni. 
♦ Persónuleiki og orðstír millistjórnenda geta ráðið miklu um störf þeirra og hvort 

 
109 Skólanámskrá Giljaskóla 2001-2002:4-16. 
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kennarar treysti þeim og viðurkenni vald þeirra. 
♦ Skólastjórnendur þurfa að gefa millistjórnendum tíma til samstarfs innbyrðis og við 
 aðra kennara og stjórnendur sjálfa. Annars er hætt við að millistjórnandi einangrist í  
 starfi vegna þess að starf hans er afmarkað frá öðrum.  
♦ Millistjórnendur þurfa að vera öruggir í starfi sínu og stöðu og standa klárir á hver 
 völd þeirra, hlutverk og ábyrgð eru. Annað getur leitt til yfirborðskenndra starfa. 
♦ Skólastjórnendur verða að gefa millistjórnendum tíma til endurmenntunar sem 
 getur falist í námskeiðum, ráðgjöf eða leshópum. 
♦ Millistjórnendur verða að eiga vísan stuðning innan skólans bæði frá 
 skólastjórnendum og kennurum. Þess vegna er svo mikilvægt að þeir fái tíma til að 
 vinna saman og styðja hvern annan í starfi. 
♦ Ef störf millistjórnenda eiga að stuðla að samhæfingu og samvinnu innan skólans er 
 frumskilyrði að þeir vinni saman sjálfir og samhæfi störf sín.110 

Af þessu má sjá að þetta er ekki tæmandi upptalning heldur sýnir hún að nauðsynlegt 

er að setja markmið fyrir störf millistjórnenda og skipuleggja þarf vel hvernig þau 

koma til með að nýtast sem best innan skólans. 

 Með nýjum kjarasamningum geta sveitarfélög ráðið hvort þau stofna til 

ráðningar deildarstjóra sem er nýtt í kjarasamningum grunnskóla. Deildarstjóri er 

millistjórnandi. Hann fer með mannaforráð, stýrir hluta af skólastarfi, deild eða 

skólastigi eftir nánari ákvörðun skólastjórnenda. Einnig er hægt að ráða deildarstjóra 

yfir sérstök verkefni.111 Deildarstjóri er einnig tengiliður milli bekkjarkennara og 

skólastjórnenda. Ráðning deildarstjóra er háð samþykki viðkomandi sveitarfélags og 

útfærsla grunnskóla á starfi hans er einnig samningsatriði. Það sem fram hefur komið 

hér á undan um störf og hlutverk millistjórnenda á því einnig við um deildarstjóra. 

Það sem skilur á milli er skilgreining kjarasamningsins á hlutverki hans. Deildarstjóri 

ræðir ásamt skólastjórnendum við væntanlega kennara (umsækjenda) þar sem hann 

hefur mannaforráð og tekur þátt í samningu atvinnuauglýsinga fyrir skóla og 

markmiðssetningu skólans. Hann þarf einnig að hafa ákveðna ábyrgð á fjármunum til 

innkaupa svo ekki þyrfti alltaf að fara til skólastjórnenda með þau mál.112 Þó að 

útfærsla starfshlutverka millistjórnenda sé einstaklingsbundin eftir grunnskólum 

vegna stefnu hvers skóla er bent á að störf þeirra snúist að langmestu leyti um að 

samhæfa og samstilla fjölmarga þætti í skólastarfinu.113 

110 Holly & Southworth 1987:68-73. 
111 Kjarasamningur Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga fyrir grunnskóla 2001:48. 
112 Blandford 1997:214-221. 
113 Blandford 1997:1-15; Holly & Southworth 1987:68-79. 
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Að vísu er um að ræða samspil margra þátta í öllu skólastarfinu en ekki 

eingöngu þátt millistjórnenda. Rannsóknir Mortimore o.fl. benda á að lykilþættir í 

skólastarfinu séu: 

 

♦ Markviss forysta skólastjóra. 
♦ Þátttaka aðstoðarskólastjóra í stjórnun skólans. 
♦ Þátttaka kennara í ákvarðanatöku. 
♦ Samhæfing í störfum kennara. 
♦ Krefjandi kennsla við hæfi hvers og eins. 
♦ Verkefni við hæfi hvers og eins. 
♦ Jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi. 
♦ Jákvæð samskipti milli kennara og nemenda. 
♦ Skýr og afmörkuð kennsluverkefni. 
♦ Markviss gagnaöflun. 
♦ Þátttaka foreldra. 
♦ Jákvæður staðblær skóla.114 

Allir þessir þættir tengjast saman innbyrðis og styrkja hver annan. Enginn þáttur getur 

staðið einn og ekki er hægt að efla einhvern einn þátt nema aðrir fylgi í kjölfarið. Það 

er ljóst ef innleiða á alla þessa þætti í skólastarfið byggist það á samhæfingu og 

samvinnu allra starfsmanna en þó sérstaklega á stjórnun, forystu og skipulagningu 

skólastjórnenda og millistjórnenda á störfum þeirra er eiga hlut að máli.115 

Ef stuðla á að betri samvinnu og samhæfingu í skólanum skiptir gott 

upplýsingaflæði milli allra starfsmanna miklu máli, sérstaklega milli skólastjórnenda 

og millistjórnenda þar sem þeir eru tengiliðir við kennarana. Boðskipti og miðlun 

upplýsinga geta farið fram á margan hátt, s.s á föstum fundum, óformlegum fundum, 

gegnum netið, munnlega og skriflega. Mestu skiptir þó að aðgangur að upplýsingum 

sé greiður þegar millistjórnendur eiga í hlut þar sem þeir þurfa að koma upplýsingum 

á framfæri til bekkjarkennara.116 

Nú á fyrsta starfsári eftir nýja kjarasamninga er engin reynsla komin á störf og 

hlutverk millistjórnenda en mikla áherslu þarf að leggja á samhæfingu þeirra og 

samvinnu milli millistjórnenda og skólastjórnenda. Fella þarf vel störf þeirra að 

skólanum, utan sem innan kennslustofunnar, þó verður hver skóli að fá að þróa svona 

samstarf eftir sínum þörfum.  

 

114 Holly & Southworth 1987:79. 
115Holly & Southworth 1987:79-81.116 Blandford 1997:55-72. 



41

2.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um hlutverk og störf millistjórnenda sem hefur nú 

verið formlega skilgreint í nýjum kjarasamningum. Hugtakið millistjórnandi var 

skilgreint en í því felst að millistjórnandi er kennari, deildarstjóri, stigsstjóri eða 

fagstjóri sérkennslu sem starfar í umboði skólastjóra og fer með vald sem 

skólastjórinn fær honum í hendur. Ennfremur er hugtakið deildarstjóri útskýrt en það 

sem skilur á milli hans og annarra millistjórnenda s.s. stigstjóra og fagstjóra 

sérkennslu er að deildarstjóri fer með mannaforráð og mun fá ábyrgð á fjármunum. 

Útfærsla hlutverks þeirra er mismunandi eftir grunnskólum en felst að langmestu leyti 

í að samhæfa og stilla saman fjölmarga þætti í skólastarfinu. Fjallað er um hvaða 

skilyrði þurfa að vera fyrir hendi svo störf þeirra séu árangursrík. Þess ber að geta að 

engin reynsla er komin á störf þessara aðila þar sem um fyrsta starfsár eftir nýja 

kjarasamninga er að ræða. 

Komið hefur verið inn á hve mikilvægt samstarf er fyrir allt starfsfólk skóla. 

Ef skóli nútímans á að rækja það hlutverk sitt að undirbúa nemendur fyrir líf og starf 

úti í þjóðfélaginu, verður starf hans að einkennast af samvinnu og samhæfingu allra 

starfsmanna hans. Samstarf og samhæfing felur í sér hreinskilni og heiðarleika í 

samskiptum þar sem aðilar leysa úr ágreiningi og skapa sameiginlegan skilning á 

málefnum og finna nýjar leiðir. Ennfremur þurfa boðleiðir að vera greiðar og 

upplýsingaflæði gott meðal allra, ekki bara á milli þeirra sem eru í stjórnunarstöðu. 

Samvinna á öllum sviðum styrkir, eflir og eykur möguleikana á frjóu skólastarfi. Þar 

sem frjótt skólastarf fer fram dreifa stjórnendur og úthluta verkefnum meðal 

starfsfólks. Um leið axla starfsmenn meiri skyldur og ábyrgð á störfum sínum. 

Mikilvægt er að skipuleggja vel störf þeirra sem fara með stjórnunarhlutverk svo þau 

skili sem mestum árangri í skólastarfinu.  

Í næsta kafla er gerð grein fyrir ýmsum atriðum er lúta að rannsókninni sjálfri, 

svo sem rannsóknarspurningum, rannsóknaraðferð, mælitæki, þátttakendahópi og 

svörun. 
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3. kafli 

Rannsóknaraðferð 
 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsóknarspurningum, tilgangi og afmörkun 

rannsóknarinnar. Framkvæmd rannsóknar er kynnt ásamt mælitæki, sagt frá gerð 

spurningalista, þátttakendahópi, öflun og úrvinnslu gagna. 

 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Í rannsókninni er lögð áhersla á að kanna störf og hlutverk millistjórnenda (stig- og 

fagstjóra í sérkennslu) í grunnskólum áEyri og á Nesi í ljósi nýrra kjarasamninga. 

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

 Hvernig er samstarfi háttað milli millistjórnenda og kennara? 

 Hvernig er samstarfi háttað milli millistjórnenda? 

 Er munur á starfi millistjórnenda milli fræðsluumdæma? 

 Hvaða leiðir eru hentugastar til að byggja upp eða bæta samstarf og samvinnu  

 millistjórnenda og skólastjórnenda í grunnskólum á Eyri og á Nesi? 

 

3.2 Afmörkun rannsóknar 
Í rannsókninni er lögð áhersla á að skoða störf og hlutverk millistjórnenda í 

grunnskólum tveggja bæjafélaga. Ástæðurnar eru tvær. Annars vegar er nýtt og 

víðfemt hlutverk skólastjórnenda ásamt breyttum stjórnunarháttum og aukinni 

valddreifingu með tilkomu millistjórnenda. Hins vegar eru nýir kjarasamningar þar 

sem segir að skólastjóri skuli ráðstafa vinnu kennara til faglegra starfa og verkefna er 

starfsemi grunnskólans kallar á.117 Nafnið millistjórnendur er nýtt hugtak innan 

kjarasamningsins og hefur aldrei verið formlega skilgreint fyrr en nú. Í ljósi breyttra 

áherslna í nýgerðum kjarasamningum er áhugavert að skoða störf og hlutverk 

millistjórnenda. Athyglinni er beint að samstarfi og samspili þeirra á milli, við 

kennara og við skólastjórnendur annars vegar. Hins vegar eru þættir eins og 

aðferðafrelsi í starfi, hvernig boðleiðir milli skólastjórnenda og millistjórnenda eru, 

 
117 Kjarasamingur Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga fyrir grunnskóla 2001:9 
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hvort starfslýsingar millistjórnenda eru viðunandi, gagnsemi hlutverks millistjórnenda 

og stigsfunda sem og funda með skólastjórnendum og hvert þeir leita eftir stuðningi. 

Einnig má telja að niðurstöðurnar muni gagnast fleirum, þ.e. skóladeildum 

sveitarfélaga, skólastjórnendum og öðrum millistjórnendum. 

 Hefðbundnar bakgrunnsupplýsingar er varða hvern einstakling og leitað er 

eftir í rannsókninni eru kyn, menntun og kennsluréttindi. Ekki er spurt um aldur þar 

sem talið var að það væri þáttur sem hefði ekki áhrif á niðurstöður. Spurningar er snúa 

að starfi viðkomandi eru valdar með tilliti til þess starfsvettvangs sem verið er að 

kanna. Þær varða starfsaldur í kennslu, starfsaldur í starfi millistjórnanda á núverandi 

vinnustað ásamt staðsetningu fræðsluumdæmis sem viðkomandi starfar í. Spurningar 

um þessi atriði eru meðal annars valdar eftir lestur bóka um aðferðafræði rannsókna 

og viðtöl við skólastjórnendur.  

 

3.3  Val á rannsóknaraðferð 
Þær rannsóknaraðferðir sem valdar voru í þessari rannsókn eru eigindlegar og 

megindlegar. Tekin voru viðtöl við tíu skólastjórnendur grunnskóla og spurningalisti 

lagður fyrir þrjátíu og átta millistjórnendur.  

Mun algengara er að nota viðtöl í eigindlegum rannsóknum en megindlegum, 

en hægt er að nota megindlega aðferð samhliða eigindlegri.118 

Rannsakandi veit ekki til þess að könnun á hlutverki og störfum 

millistjórnenda hafi verið gerð meðal kennara hér á landi. Í þessari könnun var óskað 

eftir upplýsingum sem gætu sagt til um stærri heild, en farin var sú leið að velja tvö 

fræðsluumdæmi í þéttbýli í álíka stórum sveitarfélögum miðað við íbúafjölda, fjölda 

grunnskóla og stærð þeirra. Fyrir valinu urðu Eyri (fræðslumdæmi A) og Nes 

(fræðsluumdæmi B). Farin var sú leið að byrja á því að taka viðtöl við 

skólastjórnendur til að öðlast betri og dýpri skilning á viðfangsefninu og skapa betri 

tengsl við þátttakendur. Fyrir viðtölin var skólastjórnendum greint frá rannsókninni, 

hvernig viðtalið færi fram og hvað gera ætti við upplýsingarnar. Nafnleynd ríkir bæði 

á heiti skóla, nöfnum skólastjórnenda og í úrvinnslu gagna og fyllsta trúnaðar er gætt í 

ritgerðinni við birtingu og framsetningu á samantekt úr svörum skólastjórnenda. Þar 

með var fengið upplýst samþykki allra skólastjóra fyrir viðtölum. Cohen, Manion og 

 
118 Hitchcock & Hughes 1995:154-159. 
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Morrison segja það afar mikilvægt atriði er snýr að siðferði rannsóknar að 

rannsakendur eigi alltaf að segja satt og raunverulega frá því sem þeir ætla að gera. 

Það segi margt um rannsakandann.119 

Að fara og ræða við skólastjórana í einrúmi á þeirra heimavelli gefur miklu 

meira en símaviðtöl. Viðtalið verður persónulegra, þægilegra og áreiðanlegra þar sem 

spyrjandinn fær oft betri upplýsingar og getur betur fylgt eftir spurningum er vakna. 

Með því fæst aukin dýpt og nákvæmari upplýsingar. Ennfremur skapar það meira 

traust og persónuleg tengsl að sjá við hvern er talað. Símaviðtöl eru frekar 

ópersónuleg og viðmælandi getur fengið það á tilfinninguna að hann sé jafnvel ekki 

að ræða við réttan aðila. Þagnir geta oft skapast ef skrifað er jafnóðum og samtalið 

getur orðið slitrótt og leiðigjarnt og rannsakandi nær jafnvel ekki svörunum niður.120

 Viðtölin voru sambland af stöðluðum og hálf-stöðluðum viðtölum að því leyti 

að spurningar voru gefnar að hluta til, lagðar fyrir í ákveðinni röð og eins fyrir alla 

(sjá fskj. 2). Allir fengu sömu áreitin. Samt var hægt að fara út fyrir þær spurningar 

sem gefnar voru til að fá frekari upplýsingar. Þannig minnka áhrif spyrjandans og 

hann og þátttakandinn eru meiri jafningjar og gagnkvæmur skilningur er byggður 

upp.121 Viðtölin líktust meira samræðum. Skráning fór fram meðan á viðtali stóð. Þó 

að skrifað hafi verið niður jafnóðum truflaði það ekki samræður þar sem rannsakandi 

hafði útbúið sér ákveðna flokka sem hann merkti við. Það telja Hitchcock og Huges 

mjög gott því ef skrifað er niður jafnóðum er hætta á að missa úr.122 

Til að auka líkur á réttmæti viðtals voru tekin viðtöl við þrjá skólastjóra á 

grunnskólastigi áður en rannsóknin fór fram. Hópurinn var hentugleikaúrtak byggður 

á einstaklingum sem auðvelt var að ná til vegna staðsetningar, þekkingar og tengsla 

við rannsakanda.123 Þannig fengust góðar ábendingar um það sem betur mátti fara og 

hvað vantaði. Rannsakandi gerði síðan breytingar í samræmi við þær ábendingar sem 

komu fram. 

 Til að ná til millistjórnenda var notuð megindleg rannsóknaraðferð sem fólst í 

fyrirlagningu spurningarlista. Cohen, Manion og Morrison segja það mun algengara 

að spurningalisti sé notaður í megindlegum rannsóknum en eigindlegum rannsóknum. 

Þeir segja líka að þegar spurningarlistar eru notaðir séu póstsendingar besta aðferðin 

 
119 Cohen, Manion & Morrison 2000:141-143. 
120 Cohen, Manion & Morrison 2000:290-291. 
121 Hitchcock & Huges 1995:154-160. 
122 Hitchcock & Hughes 1995:156-171. 
123 Cohen, Manion & Morrison 2000:102-103. 
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en henni fylgi bæði kostir og gallar. Kosturinn er sá að þátttakendur í rannsókninni 

geta svarað með nafnleynd en aðalgallinn er hvað heimtur eru oft lélegar. Algengt sé 

að einungis 40% þátttakenda sendi inn svör og þykir mjög gott ef 70-80% svörun 

fæst.124 

Í ljósi þessa og stærðar þátttakendahóps ákvað rannsakandi að sjá um sjálfur 

fyrirlögn könnunar í grunnskólunum og taka um leið við svörum frá þátttakendum til 

að fá betri skil. Spurningarlistar hafa þá kosti fram yfir viðtöl að kostnaður við að 

safna upplýsingum er minni og tekur styttri tíma. Helstu ókostir eru hins vegar þeir að 

spurningarlistar gefa rannsakanda engin tækifæri til að dýpka skilning á svörum 

þátttakenda. Ennfremur er ekki hægt að breyta spurningum eða aðlaga til að fá betri 

svör ef eitthvað þykir vera óljóst hjá svarendum. Þess vegna mæla Cohen, Manion og 

Morrison með forkönnun spurningarlista í þeim tilgangi að auka áreiðanleika og 

réttmæti könnunarinnar og reyna að koma í veg fyrir að spurningar séu óljósar eða 

óskiljanlegar.125 

Rannsakandi gat ekki fylgt spurningarlistanum eftir með viðtölum. Það hefði 

reynst erfitt af þeirri einföldu ástæðu að spurningakönnunin var ekki auðkennd með 

neinum hætti nema fræðsluumdæmi. Þar sem um námsrannsókn er að ræða var talið 

að ekki væri svigrúm til viðtala. 

Þess ber að geta að með þessari rannsókn og þeim aðferðum sem valdar voru, 

gætu hafa tapast ýmsir þættir og áhugaverð atriði tengd millistjórnendum og 

skólastjórnendum. Það gætu verið þættir sem hefðu getað gefið meiri skilning og dýpt 

í viðfangsefnið og skapað betri tengsl við þátttakendur. 

 

3.4  Mælitæki 
Við gerð spurningalista þarf að hafa margt í huga svo hann verði aðgengilegur 

þátttakendum. Spurningalistinn verður að vera hæfilegur að lengd, helst eins stuttur 

og unnt er að komast af með en taka samt mið af þekkingu hópsins sem verið er að 

rannsaka. Spurningar verða að vera eins gagnorðar og kostur er og betra er að byrja á 

einföldum og auðveldum spurningum en hafa þær erfiðari og meira krefjandi eftir því 

 
124 Cohen, Manion & Morrison 2000:129;245;263. 
125 Cohen, Manion & Morrison 2000:85;129;260. 
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sem nær dregur lokum. Sá sem velst til þátttöku hefur val um það hvort hann svarar 

spurningakönnun. Rannsakandi er alltaf háður því að fá sem besta svörun.126 

Sá spurningalisti sem var saminn fyrir þessa rannsókn er í grundvallaratriðum 

þríþættur. Í fyrsta lagi er um að ræða spurningar unnar upp úr íslenskum 

spurningalista fyrir skólastjóra og aðstoðarskólastjóra (sjá fskj. 3). Í öðru lagi er um 

að ræða spurningar unnar út frá viðtölum við skólastjórana. Í þriðja lagi er um að ræða 

spurningar sem rannsakandi hefur sjálfur samið. Við gerð eigin spurninga var tekið 

mið af fræðibókum sem rannsakandi hefur lesið í tengslum við efnið. Spurningar voru 

einnig lagfærðar og mótaðar eftir ábendingum frá leiðsagnarkennurum. 

 Flestar spurningar eru lokaðar eða fimmtán alls þar sem þátttakendur gátu 

merkt við fyrirfram skilgreinda svarkosti. Svarmöguleikar voru oftast fimm talsins 

eins og til dæmis mjög gott, fremur gott, fremur slæmt, mjög slæmt og ekkert og 

þátttakendur áttu einungis að merkja við einn lið. Í tveimur síðustu spurningunum 

mátti merkja við fleiri en einn möguleika. Þrjár spurningar voru hafðar opnar til að 

gefa kost á frekari upplýsingum, athugasemdum og hugleiðingum. Í lokagerð voru 

átján spurningar í listanum (sjá fskj. 4) þar af þrjár í tveimur liðum. Spurningar eru 

því alls tuttugu og fjórar. 

 

3.5  Forprófun spurningalista 
Til að auka á réttmæti og áreiðanleika niðurstaðna var spurningalistinn lagður fyrir 

fimm millistjórnendur í grunnskóla. Þeir voru valdir vegna bakgrunns síns, 

starfsreynslu og menntunar svo hópurinn yrði sem líkastur þeim er rannsaka átti. 

Hópurinn var hentugleikaúrtak vegna þekkingar, staðsetningar og tengsla við 

rannsakanda.127 Rannsakandinn hafði tækifæri til að ræða við þátttakendur eftir að 

þeir höfðu svarað en fáar ábendingar komu fram um hvað mætti betur fara. Breytingar 

voru síðan gerðar í samræmi við þær tillögur er fram komu. Að þessu loknu var ekki 

talin ástæða að prófa listann frekar. Nokkrar breytingar voru gerðar í samráði við 

leiðsagnarkennara. 

 

126 Cohen, Manion & Morrison 2000:83;261. 
127 Cohen, Manion & Morrison 2000:102-103. 
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3.6  Gagnasöfnun og greining gagna 
Þar sem um var að ræða megindlega rannsókn var notuð sú úrtakstækni að byrja að 

skilgreina þýðið. Það eru allir millistjórnendur er starfa í grunnskólum á Íslandi. 

Rannsakandi ákvað í samráði við leiðsögukennara sína að reyna að komast að 

einhverju um stóran hóp einstaklinga með því að rannsaka miklu minni hóp. Stærri 

hópurinn sem rannsakandi vill fræðast um kallast þýði en smærri hópurinn sem er í 

raun athugaður kallast úrtak. Í megindlegum rannsóknum er talað um úrtaksgerð og á 

við það ferli að velja úrtak úr skilgreindu þýði með það að markmiði að úrtakið sé 

dæmigert fyrir þýðið. Kosturinn við að draga lítið úrtak frá stóru markþýði er að það 

sparar tíma og kostnað við að rannsaka allt þýðið. Ef úrtakan er gerð á réttan hátt er 

hægt að draga ályktanir út frá úrtakinu um allt þýðið sem eru líklegar til að vera réttar 

innan skekkjumarka.128 Rannsakandi fór ekki eftir þessum hefðbundnu reglum um 

hvernig velja eigi úrtak heldur var ákveðið að reyna ná til allra millistjórnenda í 

grunnskólum tveggja bæjarfélaga. 

 Í samráði við leiðsagnarkennara var ákveðið að gera rannsóknina í tveimur 

fræðsluumdæmum. Sendar voru umsóknir um rannsóknaleyfi til Persónuverndar (sjá 

fskj. 5) og skólaskrifstofa umdæmanna (sjá fskj. 6). Skriflegt leyfi fékkst frá 

Persónuvernd (sjá fskj. 7) en munnlegt leyfi fékkst frá skólaskrifstofunum. 

Þátttakendahópurinn í rannsókninni voru 38 millistjórnendur (kennarar) í 

grunnskólum. Fræðsluumdæmin voru í þéttbýli með álíka íbúafjölda og álíka marga 

grunnskóla. Ástæða valsins er sú að ákveðið var að skoða hvernig störfum og 

hlutverkum millistjórnenda væri háttað í tveimur bæjarfélögum. Í stað þess að ná til 

allra skóla á Íslandi var eingöngu teknir þátttakendur úr 13 grunnskólum tveggja 

sveitarfélaga í þéttbýli. Þrír grunnskólar neituðu þátttöku, tveir úr öðru 

fræðsluumdæminu og einn úr hinu. Vert er að nefna að rannsóknir er byggjast á 

þröngu aðgengilegum hóp þátttakenda hafa minna alhæfingargildi en þær sem byggja 

á víðara þýði.129 

Í upphaflegu þáttakendahópi voru fjórir karlmenn eða 10,5% og þrjátíu og 

fjórar konur eða 89,5% búsett á tveimur þéttbýlisstöðum í sitt hvoru 

fræðsluumdæminu, Eyri og Nesi. Í svarendahópi voru þrír karlmenn eða 8,3% en 

þrjátíu og þrjár konur eða 91,7%. Stigstjórar voru tuttugu og fimm og fagstjórar 

sérkennslu ellefu. Samanburður á kynjaskiptingu í hópi þátttakenda bendir til að 
 
128 Cohen, Manion & Morrison 2000:92-95. 
129 Cohen, Manion & Morrison 2000:92-93. 
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þátttakendahópurinn gefi nokkuð góða mynd af kyndjaskiptingu í grunnskólum á Eyri 

og á Nesi. Í þátttakendahópi eru 97,2% þátttakenda með kennsluréttindi en 2,7% án 

þeirra. Nánar verður fjallað um þessa þætti í kaflanum um niðurstöður rannsóknar. 

 

3.7  Svörun og brottfall 
Með brottfalli er átt við einstaklinga í upphaflegu þáttakendahópi sem ekki svöruðu 

spurningalistanum en svarhlutfall er sá hluti þátttakenda í upphaflegu þátttakendahópi 

sem svarar listanum. Mælt er með því að brottfall sé með allra minnsta móti því það 

eykur trúverðugleika rannsóknarinnar og rannsakandinn er háður því að fá sem flest 

svör. Spurningalistanum svöruðu 36 millistjórnendur og er svarhlutfall 94,7%. 

Brottfall er því tveir eða 5,3%. Ástæður brottfalls voru tvenns konar, einn var veikur 

er könnunin var lögð fyrir og einn neitaði þátttöku. 

 Svarhlutfall er það hátt, 94,7%, að draga má þá ályktun að niðurstöður gefi 

nokkrar vísbendingar um hlutverk og störf, tengsl og samskipti millistjórnenda í 

grunnskólum tveggja bæjarfélaga þar sem þeir sem svara könnuninni virðast hafa 

svipuð einkenni s.s. kynjaskipting og mikill meirihluti með kennsluréttindi. Þar kemur 

í ljós góð samsvörun en þar sem þátttakendahópurinn er ekki dæmigerður fyrir þýðið 

miðast allar ályktanir og alhæfingar um hlutverk og störf millistjórnenda í 

grunnskólum á Íslandi eingöngu við þau tvö fræðsluhéruð sem til skoðunar voru. 

 

3.8  Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 
Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu nóvember 2001 til janúar 2002. Viðtölin við 

skólastjórnendur fóru fram í nóvember og spurningalistinn var lagður fyrir í desember 

2001 og í byrjun janúar í öðru fræðsluumdæminu og í lok janúar í hinu. Þar sem 

rannsakandi sá sjálfur um fyrirlögn könnunar í grunnskólunum og tók við útfylltum 

listum, voru svör einungis sett í svarumslag merkt fræðsluumdæmi A og 

fræðsluumdæmi B. Góðar heimtur voru. Engin ítrekunarbréf voru send til 

skólastjórnenda heldur var haft samband við þá símleiðis. Fyrra símtal til að fá að vita 

um þátttöku millistjórnenda og hvaða dagsetning og tími hentaði best fyrir fyrirlögn 

rannsóknar. Síðara símtalið fólst í staðfestingu dagsetningar og tíma fyrir fyrirlögn 

rannsóknar. Eins og kom fram í kafla 3.3 var spurningalistinn ekki auðkenndur með 
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neinum hætti nema fræðsluumdæmi A og fræðsluumdæmi B og því ekki hægt að 

fylgja neinum svörum eftir með símtali. 

 

3.9 Samantekt 
Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir rannsóknarspurningum, en spurt var um 

hvernig samstarfi millistjórnenda er háttað við kennara, hvernig samstarfi sé háttað 

milli millistjórnenda og hvort munur sé á starfi þeirra milli fræðsluumdæma. Í 

framhaldi af því var spurt hvaða leiðir væru hentugastar til að byggja upp eða bæta 

samstarf og samvinnu millistjórnenda og skólastjórnenda í grunnskólum á Eyri og á 

Nesi. Rannsóknaraðferð og afmörkun rannsóknar var kynnt. Fjallað var um gerð og 

hönnun spurningalista rannsóknar og sagt frá hvaða atriði voru lögð til grundvallar við 

gerð hans og notkun, forprófun hans, gagnasöfnun og úrvinnslu gagna, þýði, 

þátttakendahópi og þátttöku ásamt greiningu gagna og svörun og brottfall. Einnig var 

samsetning þátttakendahóps skoðuð m.t.t. kyns og kennsluréttinda. 

 Í næsta kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknar sem lögð var fyrir 

þrjátíu og átta millistjórnendur í íslenskum grunnskólum í tveimur sveitarfélögum. 

Einnig er að finna samantekt á svörum, frá skólastjórnendum, við spurningum um 

störf og hlutverk millistjórnenda. 
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4. kafli 

Niðurstöður 

Í þessum kafla er sagt frá helstu niðurstöðum úr spurningakönnuninni sem byggð er á 

svörum 36 millistjórnenda (grunnskólakennara) sem starfa við kennslu barna og 

unglinga í grunnskólum á Eyri og á Nesi. Einnig kemur fram samantekt á svörum, frá 

skólastjórnendum, við spurningum um störf og hlutverk millistjórnenda hvers svæðis. 

 Niðurstöðum spurningalistans er bæði lýst með tölum sem settar eru upp í 

töflu og gerð skil í rituðu máli. Tilgangurinn er að geta dregið upp mynd af hópnum 

sem sýnir nokkur atriði er varða starf þeirra og fræðsluumdæmisins sem þeir starfa í. 

Ennfremur er ætlunin að kanna hvort einhver munur liggi í störfum og hlutverkum 

millistjórnenda milli fræðsluumdæma. 

 

4.1  Niðurstöður 
Eins og fram kom í kafla 3.6 er kynjahlutfallið 91,7% konur á móti 8,3% körlum í 

þátttakendahópnum í heild. Skólarnir eru dæmigerðir kvennavinnustaðir. Athyglisvert 

er að enginn karlmaður starfar sem fagstjóri í sérkennslu. Þeir starfa allir sem 

stigstjórar. Hlutfall kvenkyns fagstjóra í sérkennslu er 100% og kvenkyns stigstjóra 

91,7,1%.  

Þegar snýr að menntun millistjórnenda þá eru 16,7% fagstjóra sérkennslu á 

Eyri eingöngu með B.Ed. próf, 33,3% með B.Ed. próf og annað viðbótarnám, s.s. BA. 

- og BS. próf, sérgreinapróf eða M.Ed. próf. 33% fagstjóra sérkennslu eru með BA. - 

eða BS. próf. og 16,6% eru eingöngu með sérgreinapróf. Einn fagstjóri sérkennslu 

hefur lokið formlegu námi í stjórnun og annar tekið námskeið tengt stjórnun í skóla. 

Fjórir hafa ekki verið í námi eða tekið námskeið á stjórnunarsviði. 

Á Nesi eru 40% fagstjóra sérkennslu eingöngu með B.Ed. próf, 20% með 

B.Ed. próf og annað viðbótarnám s.s. BA. og BS. próf. 20% fagstjóra sérkennslu eru 

eingöngu með M.Ed. próf og 20% með B.Ed. próf og sérgreinapróf. Einn fagstjóri 

sérkennslu hefur lokið hluta af formlegu námi í stjórnun og einn tekið námskeið tengt 

stjórnun í skóla. Þrír hafa hafa ekki verið í námi eða tekið námskeið á stjórnunarsviði. 
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Á Eyri eru 77% stigstjóra eingöngu með B.Ed. próf, 7,6% með háskólapróf 

með kennsluréttindum og 15,4% með B.Ed. próf og til viðbótar M.Ed. og eitt ár í 

framhaldsnámi. Einn stigstjóri hefur lokið hluta af formlegu stjórnunarnámi og annar 

tekið námskeið tengt stjórnun í skóla. Ellefu stigstjórar hafa ekki verið í 

stjórnunarnámi eða tekið námskeið á stjórnunarsviði. 

Á Nesi eru 91,7% stigstjóra eingöngu með B.Ed. próf og 8,3% með 

háskólapróf með kennsluréttindum. Tveir hafa lokið hluta af formlegu stjórnunarnámi 

og einn tekið námskeið tengt stjórnun í skóla. Níu hafa ekki verið í stjórnunarnámi 

eða tekið námskeið á stjórnunarsviði. 

Hlutfallslega skiptast stigstjórar beggja umdæma jafnt á stigin þrjú, yngsta stig 

(1. – 4. bekkur), miðstig (5. – 7. bekkur) og unglingastig (8. – 10. bekkur), fjórir á 

hvert stig en einn á annað tengt stigunum. 

 Bæði fagstjórar sérkennslu og stigstjórar á Eyri eru hlutfallslega með meiri 

grunnmenntun en starfsfélagar þeirra á Nesi sem eru á hinn bóginn duglegri við að 

sækja sér endurmenntun. 

 

Tafla 1. Kennslureynsla fagstjóra sérkennslu. 
Kennslureynsla Fagstjórar Eyri Fagstjórar Nesi 

1-5 ár   
6-10 ár 2 3 

11-15 ár 1  
16-19 ár 1  

20 ár og lengur 1 2 
Engin svör 1  

Fjöldi 6 5 

Niðurstöður sýna að flestir fagstjórar á Eyri eru með 6-10 ára kennslureynslu. Að 

jafnaði eru þeir með lengri kennslureynslu en fagstjórar í Nesi. Það sem fagstjórar á 

Eyri og á Nesi eiga sameiginlegt er að allir eru með yfir fimm ára kennslureynslu og 

algengast er að kennslureynslan sé 6-10 ár. 
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Tafla 2. Kennslureynsla stigstjóra. 
Kennslureynsla Stigstjórar Eyri Stigstjórar Nesi 

1-5 ár 6  
6-10 ár 1 4 

11-15 ár 1 3 
16-19 ár 4 2 

20 ár og lengur 1 3 
Engin svör   

Fjöldi 13 12 

Flestir stigstjórar á Eyri eru með 1–5 ára og 16-19 ára kennslureynslu en stigstjórar á 

Nesi eru með lengri kennslureynslu en stigstjórar á Eyri sbr. töflu 2. Á Nesi er t.d. 

enginn með 1-5 ára kennslureynslu. 

 

Tafla 3. Starfsreynsla fagstjóra sérkennslu í hlutverki millistjórnenda. 
Starfsreynsla Fagstjórar Eyri Fagstjórar Nesi 

1-5 ár 4 2 
6-10 ár 2 2 

11-15 ár  1 
16-19 ár   

20 ár og lengur   
Fjöldi 6 5 

Niðurstöður töflu sýna að fagstjórar á Eyri eru með minni starfsreynslu í hlutverki 

millistjórnanda. Fjórir af sex eru með 1-5 ára starfsreynslu og tveir af sex eru með 6-

10 ára starfsreynslu. Hins vegar er starfsreynsla fagstjóra á Nesi lengri þar sem 

einungis tveir af fimm eru með 1-5 ára starfsreynslu. Niðurstöður virðast benda til að 

munur sé á starfsreynslu fagstjóranna milli bæjarfélaga. 

 

Tafla 4. Starfsreynsla stigstjóra í hlutverki millistjórnenda. 
Starfsreynsla Stigstjórar Eyri Stigstjórar Nesi 

1-5 ár 11 8 
6-10 ár 2 3 

11-15 ár  1 
16-19 ár   

20 ár og lengur   
Fjöldi 13 12 

Hér kemur í ljós að starfsreynsla stigstjóra á Eyri eins og fagstjóranna er minni, sbr. 

töflu 3. Mikill meirihluti, eða ellefu af þrettán, eru með 1-5 ára starfsreynslu. Hinir 

tveir eru með 6-10 ára starfsreynslu. Það eru svipaðar niðurstöður og meðal stigstjóra 

á Nesi. Flestir, eða átta af tólf stigstjórum, eru með 1-5 ára starfsreynslu. Aðrir með 

meiri. Niðurstöður virðast sýna mun milli bæjarfélaga hvað þessa þætti snertir. 
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Tafla 5. Eru fagstjórar sérkennslu sáttir við starfslýsingu / starfssvið sitt? 
 Fagstjórar Eyri Fagstjórar Nesi 

Já 1 2 
Nei 5 3 

Fjöldi 6 5 

Niðurstöður sýna að fagstjórar á Eyri eru almennt ekki sáttir við núverandi 

starfslýsingu og starfssvið sitt. Einungis einn fagstjóri af sex er sáttur. Meðal fagstjóra 

á Nesi er munurinn minni. Þrír af fimm eru ekki sáttir við starfslýsingu eða starfssvið 

sitt. Niðurstöður virðast benda til að fleiri fagstjórar á Nesi séu sáttari við 

starfslýsingu og starfssvið sitt heldur en á Eyri. 

 

Tafla 6. Eru stigstjórar sáttir við starfslýsingu / starfssvið sitt? 
 Stigstjórar Eyri Stigstjórar Nesi 

Já 8 7 
Nei 5 5 

Fjöldi 13 12 

Niðurstöður sýna að meirihluti stigstjóra beggja bæjarfélaga eru sáttir við 

starfslýsingu og starfssvið sitt. Enginn munur virðist koma þarna fram milli stigstjóra 

bæjarfélaganna. 

 

Tafla 7. Óskir um hlutfall stjórnunar og kennsluskyldu að mati fagstjóra sérkennslu. 
Hlutfall kennslu og stjórnunar Fagstjórar Eyri Fagstjórar Nesi 

75% kennsla 25% stjórnun 1 1 
50% kennsla 50% stjórnun 4 4 
25% kennsla 75% stjórnun 1  

Fjöldi 6 5 

Niðurstöður benda til eindreginna óska og vilja fagstjóra í báðum bæjarfélögum að 

kennsluskyldan sé 50% á móti 50% stjórnunarstarfi. Einn fagstjóri á Eyri óskar eftir 

75% kennslu á móti 25% stjórnunarstarfi og annar að kennsluskyldan sé einungis 25% 

á móti 75% stjórnun. Aðeins einn fagstjóri af fimm á Nesi óskar eftir 75% kennslu á 

móti 25% stjórnunarstarfi. 
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Tafla 8. Óskir um hlutfall stjórnunar og kennslu að mati stigstjóra. 
Hlutfall kennslu og stjórnunar Stigstjórar Eyri Stigstjórar Nesi 

75% kennsla 25% stjórnun 8 2 
50% kennsla 50% stjórnun 5 8 
25% kennsla 75% stjórnun  2 

Fjöldi 13 12 

Niðurstöður sýna að meðal stigstjóra á Eyri óska átta af þrettán eftir að vera í meiri 

kennslu eða 75% á móti 25% stjórnunarstarfi. Fimm af þrettán óska eftir minni 

kennsluskyldu eða 50% á móti 50% stjórnun. Meðal stigstjóra á Nesi er þessu öfugt 

farið, átta af tólf óska eftir minni kennsluskyldu eða 50% á móti 50% stjórnunarstarfi. 

Niðurstöður virðast benda til þess að munur sé á viðhorfi stigstjóranna. Meirihluti 

stigstjóra á Nesi eða átta af tólf óska eftir að hafa kennsluskylduna 50% eða minni 

meðan fleiri stigstjórar, átta af þrettán á Eyri, virðast vilja hafa kennsluskylduna meiri 

og stjórnunarhlutfallið minna. Niðurstöður sýna nokkurn mun á milli bæjarfélaga 

hvað þessa þætti varðar. 

 

Tafla 9. Fagstjórar. Nýta skólastjórnendur sérþekkingu fagstjóra sérkennslu í 

skólastarfinu? 
 Fagstjórar Eyri Fagstjórar Nesi 

Mjög mikið  2 
Fremur mikið 3 3 
Fremur lítið 2  
Mjög lítið 1  

Ekkert   
Fjöldi 6 5 

Niðurstöður sýna skýran mun á milli fagstjóra á Eyri og á Nesi. Hjá fagstjórum Eyrar 

kemur fram að þrír af sex telja skólastjóra nýta sérþekkingu þeirra lítið í skólastarfinu 

meðan þrír af sex telja skólastjóra nýta sérþekkingu sína fremur mikið í skólastarfinu. 

Tveir af fimm fagstjórum á Nesi segja skólastjóra nýta sérþekkingu sína mjög mikið í 

skólastarfinu og þrír af fimm fremur mikið. Niðurstöður benda til þess að sérþekking 

fagstjóra á Nesi virðist vera betur nýtt af skólastjórum heldur en á Eyri. Hér virðist 

koma fram nokkur munur á milli bæjarfélaga. 
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Tafla 10. Stigstjórar. Nýta skólastjórnendur sérþekkingu stigstjóra í skólastarfinu? 
 Stigstjórar Eyri Stigstjórar Nesi 

Mjög mikið 1  
Fremur mikið 6 6 
Fremur lítið 1 3 
Mjög lítið 3 1 

Ekkert  1 
Engin svör 2 1 

Fjöldi 13 12 

Niðurstöður sýna að sjö af þrettán stigstjórum á Eyri telja skólastjóra nýta 

sérþekkingu sína mjög mikið eða fremur mikið í skólastarfinu. Sex af tólf fagstjórum 

á Nesi segja skólastjóra nýta sérþekkingu sína fremur mikið í skólastarfinu. 

Niðurstöður virðast einnig benda til að lítill sem enginn munur sé á milli stigstjóra 

bæjarfélaganna hvað þetta varðar, sbr. tölur í töflu 10. 

 

Tafla 11. Hvernig er upplýsingaflæði frá skólastjórnendum til fagstjóra sérkennslu? 
 Fagstjórar Eyri Fagstjórar Nesi 

Mjög gott  3 
Fremur gott 4 2 

Fremur slæmt 2  
Mjög slæmt   

Ekkert   
Fjöldi 6 5 

Niðurstöður benda til að upplýsingaflæði frá skólastjórnendum til fagstjóra á Eyri 

virðist vera með lakara móti þar heldur en á Nesi. Fjórir af sex telja upplýsingaflæðið 

fremur gott. Enginn merkir við að upplýsingaflæðið sé mjög gott. Þrír af fimm 

fagstjórum á Nesi segja upplýsingaflæði vera mjög gott frá skólastjórnendum til sín 

og tveir af fimm fremur gott. Niðurstöður virðast benda til að upplýsingaflæðið sé 

betra til fagstjóra á Nesi heldur en á Eyri. Niðurstöður virðast því sýna nokkurn mun 

milli bæjarfélaga hvað þessa þætti varðar. 
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Tafla 12. Hvernig er upplýsingaflæði frá skólastjórnendum til stigstjóra? 
 Stigstjórar Eyri Stigstjórar Nesi 

Mjög gott 3 2 
Fremur gott 9 10 

Fremur slæmt 1  
Mjög slæmt   

Ekkert   
Fjöldi 13 12 

Niðurstöður sýna almenna ánægju meðal stigstjóra beggja bæjarfélaga hvað þetta 

snertir. Stigstjórar á Nesi telja upplýsingaflæðið í heild sinni vera mjög gott eða 

fremur gott. Sama virðist vera upp á teningnum hjá stigstjórum á Eyri. Niðurstöður 

virðast ekki sýna neinn mun hvað þessa þætti varðar. 

 

Tafla 13. Fagstjórar. Hafa stigstjórar og fagstjórar sérkennslu samstarf sín á milli? 
 Fagstjórar Eyri Fagstjórar Nesi 

Mjög mikið  2 
Fremur mikið 1 2 
Fremur lítið 2 1 
Mjög lítið 2  

Ekkert 1  
Fjöldi 6 5 

Niðurstöður sýna að fimm af sex fagstjórum á Eyri finnst samstarfið lítið sem ekkert 

milli sín og stigstjóranna. Aðeins einum af sex finnst það vera fremur mikið. Aðrar 

niðurstöður birtast hjá fagstjórum á Nesi. Fjórir stigstjórar af fimm telja samstarfið 

vera mjög mikið eða fremur mikið. Einungis einum finnst það vera fremur lítið. 

Niðurstöðurnar benda til að skýr munur sé á milli bæjarfélaga. Samstarfið milli 

fagstjóra sérkennslu og stigstjóra virðist vera betra á Nesi en á Eyri. 

 

Tafla 14. Stigstjórar. Hafa stigstjórar og fagstjórar sérkennslu samstarf sín á milli? 
 Stigstjórar Eyri Stigstjórar Nesi 

Mjög mikið 2 2 
Fremur mikið 4 5 
Fremur lítið 2 2 
Mjög lítið 3 1 

Ekkert 2 1 
Engin svör  1 

Fjöldi 13 12 

Niðurstöður sýna að skiptar skoðanir eru um þetta meðal stigstjóra á Eyri. Sex af 

þrettán telja samstarfið vera mjög mikið eða fremur mikið en sjö af þrettán telja það 

vera lítið sem ekkert. Hins vegar telja sjö af tólf stigstjórum á Nesi samstarfið vera 
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mjög mikið eða fremur mikið en fjórir af tólf segja það vera lítið sem ekkert. 

Niðurstöður virðast benda til að ekki sé umtalsverður munur á milli stigstjóra 

bæjarfélaganna hvað þetta snertir þar sem flestir telja samstarfið vera mjög mikið eða 

fremur mikið. 

 

Tafla 15. Fagstjórar. Eru reglulegir fundir með skólastjóra og öðrum 

millistjórnendum? 
 Fagstjórar Eyri Fagstjórar Nesi 

Oft 4 3 
Sjaldan  1 
Aldrei 2 1 
Fjöldi 6 5 

Niðurstöður sýna að fleiri fagstjórar eða fjórir af sex á Eyri segjast funda oft með 

skólastjóra og öðrum millistjórnendum. Tveir af sex fagstjórum á Eyri segja að aldrei 

séu reglulegir fundir með þeim. Á meðal fagstjóra á Nesi eru niðurstöður svipaðar og 

eiginlega enginn munur þar á. Þrír fagstjórar af fimm segja að oft séu reglulegir fundir 

með skólastjórum og öðrum millistjórnendum meðan tveir af fimm segja það gerast 

sjaldan eða aldrei. Niðurstöður sýna engan mun á milli bæjarfélaga. 

 

Tafla 16. Stigstjórar. Eru reglulegir fundir með skólastjóra og öðrum 

millistjórnendum? 
 Stigstjórar Eyri Stigstjórar Nesi 

Oft 7 9 
Sjaldan 3 3 
Aldrei 3  
Fjöldi 13 12 

Niðurstöður stigstjóra á Eyri eru mjög líkar niðurstöðum fagstjóra sama bæjarfélags í 

töflu 15. Sjö af þrettán stigstjórum segja að oft séu reglulegir fundir með skólastjóra 

og öðrum millistjórnendum. Þó telja sex af þrettán að sjaldan eða aldrei séu reglulegir 

fundir. Það bendir til lakari niðurstöðu miðað við mat stigstjóranna á Nesi þar sem níu 

af tólf segja að það séu oft reglulegir fundir með skólastjóra og öðrum 

millistjórnendum. Þrír af tólf segja að það séu sjaldan reglulegir fundir. Munurinn 

liggur í að á Eyri segja þrír aldrei en enginn stigstjóri á Nesi merkti við þann 

möguleika. Niðurstöður virðast benda til að stigstjórar á Eyri upplifi minna samstarf 

vegna færri funda. Þeir virðast einnig vera neikvæðari ef eitthvað er heldur en 

starfsfélagar þeirra á Nesi. Að öðru leyti er lítill sem enginn munur milli bæjarfélaga. 
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Tafla 17. Fagstjórar. Eru stigsfundir (árgangafundir) gagnlegir? 
 Fagstjórar Eyri Fagstjórar Nesi 

Mjög gagnlegir 2 4 
Fremur gagnlegir 2  

Lítið gagnlegir 2 1 
Gagnslausir   

Fjöldi 6 5 

Niðurstöður sýna að flestum fagstjórum á Eyri, eða fjórum af sex, finnst stigsfundir 

vera mjög eða fremur gagnlegir. Tveimur af sex fagstjórum finnst þeir vera lítt 

gagnlegir. Fjórir af fimm fagstjórum á Nesi segja stigsfundina vera mjög gagnlega. 

Einungis einn af fimm telur þá lítt gagnlega. Niðurstöður virðast benda til að meiri og 

afgerandi ánægja sé ríkjandi meðal fagstjóra á Nesi um gagnsemi stigsfunda heldur en 

meðal starfsfélaga þeirra á Eyri. 

 

Tafla 18. Stigstjórar. Eru stigsfundir (árgangafundir) gagnlegir? 
 Stigstjórar Eyri Stigstjórar Nesi 

Mjög gagnlegir 7 8 
Fremur gagnlegir 6 4 

Lítið gagnlegir   
Gagnslausir   

Fjöldi 13 12 

Niðurstöður sýna að flestir stigstjórar beggja bæjarfélaga telja stigsfundina vera mjög 

eða fremur gagnlega. Þar er enginn munur á. Niðurstöður stigstjóra eru líkar 

niðurstöðum fagstjóra í töflu 17. Þar kemur fram meiri og afgerandi ánægja meðal 

fagstjóra á Nesi um gagnsemi stigsfunda (árgangafunda) heldur en fagstjóra á Eyri. 

Það sama virðist eiga við hér um stigstjóra sömu bæjarfélaga. 

 

Í niðurstöðum við sp. 15 um gagnsemi starfa millistjórnenda kemur fram að bæði 

fagstjórum sérkennslu og stigstjórum finnst störf þeirra mjög gagnleg. Ennfremur 

kemur fram í svörum við sp. 16 um hvernig kennarar nýta sérþekkingu eða starf 

millistjórnenda að umsjónarkennarar nýta mest sérþekkingu fagstjóra sérkennslu í 

ráðgjöf um námsefni og kennslu, ráðgjöf til foreldra og greiningar. Einnig sækjast þeir 

eftir persónulegri ráðgjöf sem snýr að bekkjarstarfinu. Til stigstjóra sækja kennarar 

meira eftir ráðgjöf varðandi námsefni, ráðgjöf er snýr að bekkjarstarfinu og 

persónulegri ráðgjöf.  
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Tafla 19. Hve mikið frjálsræði hefur þú í starfi þínu sem fagstjóri sérkennslu? 
 Fagstjórar Eyri Fagstjórar Nesi 

Mjög mikið 3 4 
Fremur mikið 3 1 
Fremur lítið   

Ekkert   
Engin svör   

Fjöldi 6 5 

Í stuttu máli sýna niðurstöður fagstjóra beggja bæjarfélaga að þeim finnst þeir hafa 

mjög mikið eða fremur mikið frjálsræði í starfi sínu sem fagstjórar sérkennslu. 

Niðurstöður benda til að hverfandi munur sé þar á milli bæjarfélaga. 

 

Tafla 20. Hve mikið frjálsræði hefur þú í starfi þínu sem stigstjóri? 
 Stigstjórar Eyri Stigstjórar Nesi 

Mjög mikið 8 4 
Fremur mikið 3 7 
Fremur lítið 1  

Ekkert   
Engin svör 1 1 

Fjöldi 13 12 

Niðurstöður sýna að flestir stigstjórar á Eyri og á Nesi eiga það sameiginlegt að 

finnast þeir hafa mjög mikið eða fremur mikið frjálsræði í starfi sínu. Niðurstöður 

virðast benda til að lítill munur sé á bæjarfélögum en samt kemur í ljós munur. 

Stigstjórum á Eyri finnst þeir hafa enn þá meira frjálsræði í starfi heldur en 

starfsfélagar þeirra á Nesi telja sig hafa sbr. niðurstöður í töflu 20. 

 

Spurt var um í sp. 18 til hverra millistjórnendur leituðu ef upp kæmu vandamál 

í starfi þeirra. Allir millistjórnendur, bæði fagstjórar sérkennslu og stigstjórar, leita 

eingöngu til skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. 
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4.2  Viðtal við skólastjórnendur á Eyri og á Nesi 
 

Rannsakandi tók viðtal við skólastjóra þeirra skóla er veittu leyfi fyrir fyrirlögn 

spurningalista fyrir millistjórnendur. Nafnleynd ríkir á heiti skóla og 

skólastjórnendum og í svörum við spurningunum frá skólastjórnendum hvers svæðis 

er einungis um að ræða samantekt almennra atriða er snúa að millistjórnendum og 

starfi þeirra innan skólans. 

 

4.3 Svör frá skólastjórnendum á Eyri 
 
1. a) Hvað eru margir millistjórnendur í skólanum? (stig- og fagstjóri sérkennslu) 

 b) Hver er kynjaskiptingin? 

 c) Ef millistjórnendur eru konur, hverja telur þú skýringuna vera? 

Millistjórnendur eru 19, þar af sex fagstjórar sérkennslu. Kynjaskipting er 18 konur á 

móti einum karlmanni. Stigstjórar eru á öllum sviðum nema að í einum skóla þar sem 

ekki er komin unglingadeild ennþá. Skólarnir eru dæmigerðir kvennavinnustaðir. 

 

2. Hafa millistjórnendur lokið formlegu námi, hluta af formlegu námi eða  

 námskeiðum í tengslum við stjórnun almennt eða stjórnun skóla sérstaklega? 

Í viðtölunum kom fram að einn millistjórnandi er í formlegu stjórnunarnámi, annar 

hefur tekið námskeið á stjórnunarsviði og sá þriðji fer að ljúka M.Ed prófi í stjórnun. Í 

einum skóla eru allir millistjórnendur með viðbótarmenntun umfram B.Ed. próf en 

ekki á stjórnunarsviði. Allir hafa þeir sótt námskeið fyrir millistjórnendur. 

 

3. a) Ef millistjórnendur eru í námi, hvernig kemur skólinn til móts við það? 

 b) Samræma skólastjórar stefnu sína? 

Sveitarfélagið á Eyri býður kennurum sínum upp á 4 kennslustunda afslátt en 

skólarnir sem slíkir geta ekki komið til móts við kennara í framhaldsnámi með 

kennsluafslætti. Kennara fá að nota aðstöðu síns skóla. 

 

4. Hvaða leiðir telur þú vera bestar til að byggja upp eða bæta samstarf og  

 samvinnu millistjórnenda og skólastjórnenda? 

Allir skólastjórnendur leggja mikla áherslu á mikilvægi góðs samstarfs og skipulagðra 

funda milli skólastjóra og stigstjóra annars vegar og skólastjóra og fagstjóra 
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sérkennslu hins vegar. Á þann hátt eflist samstarfið þeirra á milli. Nauðsynlegt væri 

að koma á samstarfi milli millistjórnenda á Eyri.  

 

5. a) Hvernig skipuleggja skólastjórnendur verkstjórnarþátt millistjórnenda? Einir eða  

 í samvinnu við þá? 

 b) Samræma skólar verklýsingu? 

Skólastjórnendur skrifa drög að starfslýsingum þar sem vissir áhersluþættir koma 

fram. Millistjórnendur fá þær síðan til aflestrar, gera athugasemdir, breytingatillögur 

eða viðbætur. Að lokum er endanleg starfslýsing gerð. Þær eiga að vera stuttar, skýrar 

og vel afmarkaðar. Grunnur starfslýsinga er lagður sameiginlega af öllum 

skólastjórnendum Eyrar. Útfærsla hvers skóla er síðan einstaklingsleg. 

 

6. Hvernig er samstarfi millistjórnenda háttað? 

Það er misjafnt eftir skólum. Fagstjóri sérkennslu hefur lítið sem ekkert samstarf við 

stigstjóra. Einna helst er að hann hafi samstarf við aðstoðarskólastjóra. Í sumum 

skólum eru fastir samráðsfundir meðal stigstjóra en í öðrum ekki. 

 

7. a) Hefur skólinn hug á að ráða deildarstjóra n.k. skólaár? 

 b) Hvaða kröfur verða gerðar til umsækjanda (menntun, reynsla o.s.frv.)? 

Skólastjórnendur telja ráðningu deildarstjóra nauðynlega fyrir næsta skólaár en 

sveitarfélagið er endanlegur ákvörðunaraðili þar um. Komið hefur til umræðu að ráða 

deildarstjóra í einhverjar af eftirtöldum greinum; sérkennslu, tölvumál og stigstjórn, 

en skoða þarf þarfir hvers skóla fyrir sig. Engin ákvörðun hefur verið tekin um 

starfshlutfall. Það er einnig í höndum sveitarfélagsins. Eins og staðan er núna hafa 

skólar ekki efni á að gera auknar kröfur um viðbótarmenntun í stjórnun. 

Lágmarkskröfur sem verða gerðar til umsækjenda eru B.Ed. próf, áhugi til að sinna 

starfinu og geta staðið undir ábyrgð, reynsla, metnaður og skipulagshæfileikar 

viðkomandi umsækjanda.  

 

8. Hvert telur þú að hlutverk deildarstjóra verði? 

Deildarstjóri mun taka að sér ýmis verkefni úr innra starfinu sem skólastjórnendur 

hafa haft með höndum. Hann verður einhvers konar tengiliður milli þeirra og kennara. 
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9. Hvert telur þú vera hlutverk kennararáðs og stigsfundar með millistjórnendum? 

Þar koma fram skiptar skoðanir meðal skólastjórnenda. Fyrri skoðunin er sú að 

kennararáð sé til að nafninu til en sé gert óvirkt með nýjum kjarasamningum og 

tilkomu millistjórnenda. Hin skoðunin er sú að kennararáð þurfi að vera starfandi 

samkvæmt lögum, þar sem bera þurfi undir það ýmis málefni innan skólans. 

 

10. a) Telur þú þig gefa millistjórnendum völd og ábyrgð til starfa? 

 b) Ákveður þú verkefnin fyrir millistjórnendur eða með þeim? 

 c) Hvernig finnst þér starf millistjórnenda nýtast innan skólans? 

Skólastjórnendur segjast veita millistjórnendum mikil völd, ábyrgð og svigrúm til 

starfa en það þurfi samt að vera rammi utan um þetta eins og annað í skólastarfinu. 

Skólastjórnendur og millistjórnendur vinna verkefnin í sameiningu en útfærslan er 

millistjórnenda. Öllum skólastjórnendum finnst starf millistjórnenda nýtast mjög vel 

innan skólanna. 

 

4.4.  Svör frá skólastjórnendum á Nesi 
 
1. a) Hvað eru margir millistjórnendur í skólanum? (stig- og fagstjóri sérkennslu) 

 b) Hver er kynjaskiptingin? 

 c) Ef millistjórnendur eru konur, hverja telur þú skýringuna vera? 

 Millistjórnendur eru 19, þar af sex fagstjórar sérkennslu. Kynjaskipting er 15 konur á 

móti þremur karlmönnum. Stigstjórar eru á öllum sviðum. Skólarnir eru dæmigerðir 

kvennavinnustaðir. 

 

2. Hafa millistjórnendur lokið formlegu námi, hluta af formlegu námi eða  

 námskeiðum í tengslum við stjórnun almennt eða stjórnun skóla sérstaklega? 

Þrír millistjórnendur hafa lokið hluta af formlegu námi í stjórnun og tveir hefur tekið 

námskeið á stjórnunarsviði.  

 

3. a) Ef millistjórnendur eru í námi, hvernig kemur skólinn til móts við það? 

 b) Samræma skólastjórar stefnu sína? 

Sveitarfélagið á Nesi býður kennurum sínum upp á 4 kennslustunda afslátt en 

skólarnir sem slíkir geta ekki komið til móts við kennara í framhaldsnámi með 
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kennsluafslætti. Kennarar geta einnig sótt um til Kennarasambands Íslands orlof, 

launalaust leyfi eða leyfi á launum.  

 

4. Hvaða leiðir telur þú vera bestar til að byggja upp eða bæta samstarf og  

 samvinnu millistjórnenda og skólastjórnenda? 

Skólastjórnendur telja leiðirnar byggjast á mikilvægi reglulegs og góðs samstarfs og 

fastra skipulagðra funda milli skólastjóra og millistjórnenda. Aðgerðir þurfa að vera 

samræmdar og upplýsingaflæði gott. Mikilvægt er að sambandið á milli 

millistjórnenda og skólastjórnenda sé gott og jákvætt viðhorf og heiðarleg samskipti 

þurfa að ríkja í samstarfinu. Á þann hátt eflist samstarfið. 

 

5. a) Hvernig skipuleggja skólastjórnendur verkstjórnarþátt millistjórnenda? Einir eða  

 í samvinnu við þá? 

 b) Samræma skólar verklýsingu? 

Skólastjórnendur skrifa drög að starfslýsingum þar sem vissir áhersluþættir koma 

fram. Millistjórnendur fá þær síðan til aflestrar, gera athugasemdir, breytingatillögur 

eða viðbætur. Að lokum er endanleg starfslýsing gerð. Þær eiga að vera stuttar, skýrar 

og vel afmarkaðar. Grunnur starfslýsinga er lagður sameiginlega af öllum 

skólastjórnendum á Nesi. Útfærsla hvers skóla er síðan einstaklingsleg. 

 

6. Hvernig er samstarfi millistjórnenda háttað? 

Það er misjafnt eftir skólum. Í sumum skólum eru fastir formlegir samráðsfundir 

meðal stigstjóra en í öðrum óformlegir fundir. Fagstjóri sérkennslu hefur ekkert 

samstarf við stigstjóra.  

 

7. a) Hefur skólinn hug á að ráða deildarstjóra n.k. skólaár? 

 b) Hvaða kröfur verða gerðar til umsækjanda (menntun, reynsla o.s.frv.)? 

Skólastjórnendur telja ráðningu deildarstjóra nauðynlega fyrir næsta skólaár en 

sveitarfélagið er endanlegur ákvörðunaraðili þar um. Auglýsa á deildarstjórastöður 

eins og aðrar. Lágmarkskröfur til umsækjanda eru B.Ed. próf, áhugi til að sinna 

starfinu og geta staðið undir ábyrgð, reynsla, metnaður og skipulagshæfileikar 

viðkomandi umsækjanda.  
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8. Hvert telur þú að hlutverk deildarstjóra verði? 

Deildarstjóri mun taka að sér ýmis verkefni úr innra starfinu sem skólastjórnendur 

hafa haft með höndum. Hann verður einhvers konar tengilliður milli skólastjóra og 

kennara. Leiðin er orðin lengri; skólastjórar-millistjórnendur-kennarar. Kennsluskylda 

deildarstjóra þarf að vera minni. 

 

9. Hvert telur þú vera hlutverk kennararáðs og stigsfundar með  

 millistjórnendum? 

Kennararáð starfar áfram í öllum skólum og er skólum til ráðuneytis þar sem bera þarf 

undir það ýmis málefni. 

 

10. a) Telur þú þig gefa millistjórnendum völd og ábyrgð til starfa? 

 b) Ákveður þú verkefnin fyrir millistjórnendur eða með þeim? 

 c) Hvernig finnst þér starf millistjórnenda nýtast innan skólans? 

Skólastjórnendur segjast tvímælalaust veita millistjórnendum mikil völd, ábyrgð og 

svigrúm til starfa en nefna að völdin séu takmörkuð vegna skorts á formlegum 

deildarstjórastöðum. Öll verkefni eru unnin í samráði. Sumt kemur að frumkvæði 

millistjórnenda og annað frá skólastjórnendum Öllum skólastjórnendum finnst starf 

millistjórnenda nýtast mjög vel innan skólanna. Millistjórnendur er virkir og 

atorkusamir og vinna mjög mikið. Það þyrfti samt að nýta stigstjóra og fagstjóra 

sérkennslu sem deildarstjóra miðað við kröfurnar í skólastarfi í dag. 

 

4.5  Samantekt 
Í þessum kafla var greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að munur sé á starfi millistjórnenda á Eyri og á 

Nesi. Þessi munur kom helst fram í þáttum sem sneru að starfslýsingu / starfssviði, 

upplýsingaflæði frá skólastjórnendum til millistjórnenda, samstarfi milli 

millistjórnenda og hvernig millistjórnendur telja skólastjórnendur nýta sérþekkingu 

sína í skólastarfinu. 

 Kannaðir voru ýmsir bakgrunnsþættir, lýðfræðilegir og starfstengdir þættir. 

Konur eru í áberandi meirihluta í millistjórnendahópnum og enginn karlmaður er í 

stöðu fagstjóra í sérkennslu. Munur kemur fram á menntun og kennslureynslu. 
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Fagstjórar á Eyri eru hlutfallslega með betri grunnmenntun en með styttri kennslu- og 

starfsreynslu í samanburði við starfsfélaga þeirra á Nesi. Fagstjórar á Nesi eru hins 

vegar duglegri við að sækja sér endurmenntun. Það sama gildir um stigstjóra sömu 

bæjarfélaga.  

 Niðurstöður á ýmsum starfstengdum þáttum eins og hvort millistjórnendur 

væru sáttir við starfssvið eða starfslýsingu sína virðast benda til að fleiri fagstjórar á 

Nesi séu sáttari við starf sitt heldur en fagstjórar á Eyri sem eru frekar ósáttir við starf 

sitt. Almenn sátt ríkir á meðal stigstjóra beggja bæjarfélaga um starfssvið sitt. 

Fagstjórar beggja bæjarfélaga óska eindregið eftir að kennsluskyldan verði minnkuð. 

Hún þurfi að vera 50% á móti 50% stjórnun. Hins vegar kemur fram munur meðal 

stigstjóra. Á Eyri óska flestir stigstjórar eftir meiri kennslu 75% og minni stjórnun 

25% meðan því er öfugt farið meðal stigstjóra á Nesi. Þeir fylgja óskum fagstjóra.  

 Niðurstöður um hvernig millistjórnendum finnist skólastjórnendur nýta 

sérþekkingu sína virðast benda til að fagstjórum sérkennslu á Eyri finnst það ekki vera 

mikið gert, öfugt við starfsfélaga þeirra á Nesi. Lítill sem enginn munur virðist vera á 

stigstjórum á Eyri og á Nesi. Þeir telja flestir að skólastjórnendur nýti sérþekkingu 

sína mikið í skólastarfinu. 

 Er kemur að samskiptum, samstarfi og upplýsingaflæði milli millistjórnenda 

innbyrðis og við skólastjórnendur, benda niðurstöður til að upplýsingaflæðið virðist 

vera betra til fagstjóra á Nesi heldur en á Eyri. Stigstjórar beggja bæjarfélaga telja 

upplýsingaflæðið hins vegar vera gott. Niðurstöður fagstjóra varðandi samstarf 

millistjórnenda benda til að samstarf fagstjóra sérkennslu og stigstjóra á Nesi virðist 

vera betra en á meðal starfsfélaga þeirra á Eyri. Stigstjórar sömu bæjarfélaga skiptast 

eiginlega í tvo hópa varðandi þetta málefni, mikið samstarf eða lítið. Niðurstöður 

benda til að ekki sé umtalsverður munur á viðhorfi stigstjóranna hvað þetta snertir. 

Niðurstöður sýna að fagstjórar Eyrar og Ness segjast funda oft með skólastjórnendum 

og öðrum millistjórnendum. Niðurstöður meðal stigstjóra sömu bæjarfélaga virðast 

benda til að stigstjórar á Eyri upplifi minna starf vegna færri funda og eru þar af 

leiðandi neikvæðari ef eitthvað er heldur en starfsfélagar þeirra á Nesi. 

 Þegar spurt var um gagnsemi funda, gagnsemi hlutverks millistjórnenda og 

hvernig sérþekking þeirra nýtist meðal kennara virðast niðurstöður leiða í ljós meiri 

ánægju meðal fagstjóra á Nesi um gagnsemi stigsfunda heldur en meðal starfsfélaga 

þeirra á Eyri. Öllum stigstjórum sömu bæjarfélaga finnst stigsfundir gagnlegir. Öllum 

millistjórnendum finnst störf þeirra gagnleg fyrir skólastarfið og nýta 
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umsjónarkennarar sérþekkingu fagstjóra mikið vegna námsefnis, kennslu, ráðgjafar til 

foreldra og greiningar. Til stigstjóra sækja þeir ráðgjöf varðandi námsefni, 

bekkjarstjórnun og persónulega ráðgjöf.  

 Ennfremur telja allir millistjórnendur að þeir fái mikið frjálsræði í starfi sínu 

frá skólastjórnendum. Niðurstöður benda þó til að stigstjórum á Eyri finnist þeir hafa 

enn þá meira frjálsræði í starfi heldur en starfsfélagar þeirra á Nesi. Að lokum var 

spurt til hverra millistjórnendur leituðu helst ef upp kæmu vandamál í starfi þeirra. Án 

undantekninga leita þeir allir til skólastjórnenda.  

 Í viðtölum við skólastjórnendur kom fram að samstarf milli millistjórnenda 

væri mismunandi eftir skólum. Fagstjóri sérkennslu hefur lítið sem ekkert samstarf 

við aðra millistjórnendur. Í sumum skólum eru fastir formlegir samráðsfundir hjá 

stigstjórum en í öðrum ekki. Að mati skólastjórnenda er reglulegt og gott samstarf, 

gott upplýsingaflæði, fastir skipulagðir fundir og heiðarleg og hreinskilin samskipti 

bestu leiðirnar til að byggja upp eða bæta samstarf og samvinnu millistjórnenda og 

skólastjórnenda. Skólastjórnendur á Eyri telja mikilvægt að auka samstarf milli 

millistjórnenda í sveitarfélaginu. Allir skólastjórnendur segjast veita veita 

millistjórnendum mikil völd og ábyrgð og svigrúm til starfa og öll verkefni þeirra séu 

unnin í samráði við skólastjórnendur en útfærslan og framkvæmdin er í höndum 

millistjórnenda.  

 Verkstjórnarþáttur millistjórnenda byggist á starfslýsingum sem 

skólastjórnendur hvers sveitarfélags vinna sameiginlega. Útfærslan er svo 

einstaklingsleg eftir skólum en í samvinnu við millistjórnendur. Skólastjórnendur telja 

ráðningu deildarstjóra nauðsynlega á næsta skólaári en skólarnir hefðu ekki efni á að 

gera kröfur um framhaldsmenntun umfram B.Ed. próf. Skólastjórnendur á Nesi telja 

að kennararáð þurfi að vera til staðar meðan skiptar skoðanir eru á meðal starfsfélaga 

þeirra á Eyri. Sumir eru sama sinnis en aðrir telja það vera orðið óvirkt og sé til að 

nafninu til.  

 Í næsta kafla verður umræða um niðurstöður, byggð að hluta til á 

kennslureynslu og fræðilegri þekkingu sem rannsakandi hefur fengið með námi sínu 

og að hluta á fræðilegum heimildum. Ennfremur verður fjallað um leiðir til úrbóta og 

gerð grein fyrir mikilvægi þess að reyna nýjar leiðir í umbótastarfi með þátttöku allra 

starfsmanna og undir leiðsögn eða ráðgjöf millistjórnenda. Slík vinna stuðlar að 

framsæknu skólastarfi og varanlegum umbótum. 
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5. kafli 

Umræða 

 
Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar og samantekt viðtala við 

skólastjórnenda ræddar út frá kennslureynslu og fræðilegri þekkingu sem rannsakandi 

hefur fengið með námi sínu og lestri fræðilegra heimilda. 

Markmið rannsóknarinnar fólst í að kanna hlutverk og störf millistjórnenda í 

skólastarfi grunnskóla í ljósi nýrra kjarasamninga. Ég hafði að leiðarljósi eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

 Hvernig er samstarfi háttað milli millistjórnenda og kennara? 

 Hvernig er samstarfi háttað milli millistjórnenda? 

 Er munur á starfi millistjórnenda milli fræðsluumdæma? 

 Hvaða leiðir eru hentugastar til að byggja upp eða bæta samstarf og samvinnu 

 millistjórnenda og skólastjórnenda í grunnskólum á Eyri og á Nesi? 

 

Svör við þessum spurningum geta gefið ákveðnar vísbendingar um hvernig störfum 

og hlutverkum millistjórnenda sé háttað á Eyri og á Nesi. Allar ályktanir einskorðast 

við þau tvö bæjarfélög sem til skoðunar voru. Rannsóknin og niðurstöður hennar geta 

samt verið leiðbeinandi um hvernig hægt er að vinna áfram til að þróa og bæta störf 

millistjórnenda í öðrum sveitarfélögum. Bent er á hugmyndir um áframhaldandi 

rannsóknir og á leiðir til úrbóta. Umræður eru dregnar saman í lokin. 

 

5.1 Lýðfræðilegir og starfstengdir þættir 
Hér á eftir verður fjallað um áhrif lýðfræðilegra og starfstengdra þátta sem skoðaðir 

voru. Það eru kyn, menntun, kennslureynsla, starfsreynsla í hlutverki millistjórnenda, 

viðhorf til starfslýsinga og óskir um hlutfall kennslu og stjórnunar. 

 

Þegar lýðfræðilegir þættir voru skoðaðir kom fram munur á milli kynja í þessari 

rannsókn. Kynjahlutfallið er 91,7% konur á móti 8,3% körlum. Grunnskólarnir eru 

dæmigerðir kvennavinnustaðir. Enginn karlmaður í þátttakendahópnum starfar sem 

fagstjóri sérkennslu heldur starfa þeir allir sem stigstjórar. Fleiri karlmenn í 
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þátttakendahópnum eru við kennslu á Nesi eða tveir eða 16,6% en einn á Eyri eða 

7,7%. Er þá kennsla og uppeldi eiginlegra konum en körlum? Það tel ég ekki vera. Þó 

að oft sé talað um nánd og umönnun sem eiginleika kvenna og athafnir og heildstæða 

sjálfsmynd sem eiginleika karla sýna rannsóknir Erikson mikinn einstaklingsmun og 

bæði kynin telja bæði kvenkenndu og karlkenndu eiginleikana eiga við sig.130 Ég tel 

að ekki sé hægt að alhæfa út frá kyni. Allt fram til ársins 1970 sáu karlar nær 

eingöngu um kennslu og þótti þeim farnast það vel úr hendi en síðan gerist það að 

konur komu meira inn í kennslu vegna þess að þær fóru að sækja í launaða vinnu. 

Sennilega hafa karlar þar með farið í önnur betur launuð störf. Önnur skýring getur 

verið að nú sé algengara að konur leiti í langskólanám tengt umönnun og uppeldi en 

karlar í greinar sem krefjast ekki slíkra þátta. Konurnar skila sér síðan betur inn í 

skólana.  

 Langskólanám kvenna tengt umönnun og uppeldi getur hugsanlega birst í 

menntun þátttakenda. Allir þátttakendur eru með góða fagmenntun og enginn 

leiðbeinandi var í þátttakendahópnum. Einnig kemur fram athyglisverður munur á 

menntun millistjórnenda. Fagstjórar sérkennslu (allt konur), bæði á Eyri og á Nesi, eru 

með mikla framhaldsmenntun á sínu sviði en þeir á Eyri hlutfallslega meiri. Einnig 

eru stigstjórar á Eyri með meiri grunn- og framhaldsmenntun en starfsfélagar þeirra á 

Nesi. En millistjórnendur á Nesi eru duglegri að sækja endurmenntunarnámskeið.  

 Fagstjórar sérkennslu á Eyri eru með lengri kennslureynslu en fagstjórar á 

Nesi sbr. töflu 1. Enginn er með 1-5 ára kennslureynslu. Aftur á móti snýst það við 

meðal stigstjóra sbr. töflu 2. Stigstjórar á Nesi eru með lengri kennslureynslu en 

stigstjórar á Eyri þar sem sex af þrettán eru með 1-5 ár og fjórir af þrettán með 16-19 

ár. Einnig kemur fram munur á starfsreynslu fagstjóranna í hlutverki millistjórnenda 

sbr. töflu 3. Fagstjórar á Eyri hafa þar minni starfsreynslu, fjórir af sex eru með 1-5 ár. 

Einungis tveir fagstjórar á Nesi eru með 1-5 ára starfsreynslu en aðrir með lengri. Sá 

munur birtist líka milli stigstjóra sbr. töflu 4. Stigstjórar á Eyri hafa styttri starfsaldur í 

millistjórnendahlutverkinu heldur starfsfélagar þeirra á Nesi. Ellefu af þrettán eru með 

1-5 ára kennslureynslu.  

 Þetta finnst mér vera forvitnilegar niðurstöður og það hefði verið fróðlegt að 

hafa hér eina breytu til viðbótar, aldur. Sú breyta hefði sagt til um á hvaða aldri 

þátttakendurnir væru og gæti hafa gefið vísbendingar um kennslureynslu og 

 
130 Guðný Guðbjörnsdóttir 1994:142-145. 
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starfsaldur. Þar sem ekki er hægt að draga ályktanir út frá aldri hef ég velt 

niðurstöðunum úr töflum 1-4 fyrir mér. Benda niðurstöður til að það sé að jafnaði 

yngra fólk í störfum millistjórnenda á Eyri, það skili sér betur í kennslu og þeim sé 

falin meiri ábyrgð? Geta niðurstöður í sömu töflum bent til þess að fagstjórar í 

sérkennslu hafi áður verið umsjónarkennarar í mörg ár og síðar sérmenntað sig sem 

sérkennarar? Getur það verið ástæðan fyrir styttri starfsreynslu í hlutverki 

millistjórnenda? Ég tel það hugsanlega skýringu meðal fagstjóra þar sem kennarar 

þurfa að hafa starfað við kennslu að minnsta kosti í tvö ár eftir að hafa lokið B.Ed. 

prófi til að fá inngöngu í framshaldsnám á sérkennslusviði við framhaldsbraut 

Háskólans á Akureyri og Kennaraháskóla Íslands í Reykjavík.131 Til að geta starfað 

sem stigstjóri þurfa kennarar að hafa að lágmarki B.Ed. próf. Þetta eru allt þættir að 

mínu mati sem geta haft áhrif á niðurstöðurnar en vafasamt er að draga ákveðnar 

ályktanir þar sem ekki var spurt um aldur þátttakenda. 

 Ég vil líka geta þess að hugtakið sjálft, millistjórnandi er nýtilkomið vegna 

nýrra kjarasamninga 2001. Heitin fagstjóri sérkennslu og stigstjóri hafa verið til síðan 

um árið 1980. Hins vegar bendir allt til þess að þau heiti falli undir heitið deildarstjóri 

frá og með næsta hausti. Stefnt er að því að krefjast framhaldsmenntunar er ráðið 

verður í deildarstjórastöður.132 Ef það gengur ekki eftir að mati skólastjórnenda beggja 

bæjarfélaga verða þær kröfur gerðar til umsækjanda að þeir hafi B.Ed. próf, reynslu, 

metnað, skipulagshæfileika, áhuga til að sinna starfinu og getað staðið undir ábyrgð 

eins fram kom í viðtölum við þá. 

 Hvað lýtur að starfslýsingu og starfssviði þá kemur í ljós áberandi munur í 

niðurstöðum milli fagstjóra á Eyri og á Nesi sbr. töflu 5. Fimm af sex fagstjórum á 

Eyri eru almennt ekki sáttir við núverandi starfslýsingu og starfssvið sitt en einungis 

tveir af fimm fagstjórum á Nesi. Niðurstöður virðast benda til að fleiri fagstjórar á 

Nesi séu sáttari við starfslýsingar og starfssvið sitt heldur en á Eyri. Athyglisvert er að 

meirihluti stigstjóra beggja bæjarfélaga er sáttur við starfslýsingu og starfssvið sitt. 

Þeir stigstjórar á Eyri sem eru ósáttir nefndu að starfslýsingin væri alltof óljós og víð 

miðað við verkefnafjölda og allt í lausu lofti. Starfsfélagar þeirra á Nesi nefndu launin 

og þeir væru einungis milliliður skólastjóra og kennara og starfslýsing og starfsvið 

þeirra mætti vera betur skilgreint (sjá nánar í Viðauka 1 og 2 bls. 93-96). 

 
131 Kennsluskrá Háskólans á Akureyri 2001-2002:88; Kennsluskrá Kennaraháskóla Íslands 1999-
2000:294. 
132 Halldóra Haraldsdóttir 31. mars 2002. 
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Óánægja fagstjóra sérkennslu birtist í að þeim finnst starfslýsing þeirra ekki 

vera nógu skýr og afgerandi, meiri tíma vanti til ráðgjafar og greiningar (fagstjórn) og 

að hann sé skilgreindur í stundatöflu (sjá nánar Viðauka 1 og 2 bls. 93-96). Vinnan og 

álagið er fylgi starfinu sé ekki í samræmi við laun og vinnustundir. Starfið þurfi að 

rúmast innan dagvinnutíma þar sem þeir telja sig ekki eiga kost á yfirvinnu (sjá 

starfslýsingar í fskj. 1). 

 Í ljósi þessa er það rétt hjá Blandford að starfslýsingar þurfi að vera nákvæmar 

og skýrar. Starfslýsing þarf að skilgreina hlutverk og störf viðkomandi í skólanum, 

skýra völd, ábyrgð og ákvarðanatöku mjög vel. Starfslýsing á ekki að vera ákveðin 

uppskrift sem óþarft sé að breyta, heldur á hún að vera í sífelldri endurskoðun. Best er 

að millistjórnendur og skólastjórnendur vinni hana saman, því með því er hægt að 

komast hjá ófullnægjandi starfslýsingu og mistúlkun þeirra sem eiga í hlut.133 Rúnar 

Sigþórsson tekur í sama streng og segir að þegar starfslýsing liggur fyrir eigi hún ekki 

að vera smásmuguleg upptalning á hlutverkum heldur ákvæði um forystu, um þróun í 

samræmi við sýn og stefnumið skólans, völd, ábyrgð, helstu samstarfsmenn og 

hverjum á að standa skil á vinnunni.134 Ég vil taka fram að allar starfslýsingar þurfa að 

taka mið af þörfum skólans. Hér vil ég vísa í frumsamdar starfslýsingar fagstjóra 

sérkennslu, stigstjóra og deildarstjóra (sjá fskj. 8). 

 Þetta finnst mér vera athyglisverðar niðurstöður í þess er fram kom í viðtölum 

við skólastjórnendur. Grunnur starfslýsinga er unninn sameiginlega en útfærsla hvers 

skóla er síðan einstaklingsleg og í fullu samráði við millistjórnendur sem fá tækifæri 

til að gera athugasemdir, koma með breytingatillögur eða viðbætur inn í starfslýsingu 

sína. Að því leytinu til tel ég orsökina fyrir óánægju fagstjóra sérkennslu með 

starfslýsingu sína og starfssvið ekki geta legið þar, heldur frekar tengst nýjum 

kjarasamningi. Eldri kjarasamningur 1998-2000 gerði ráð fyrir að grunnskólakennari í 

sérkennslu með 15 ára afslátt kenndi 23,08 kest. (kennslustundir), 55 ára afsláttur 20,5 

kest og 60 ára afsláttur gæfi 16,24 kest. Borgað var sérstaklega fyrir fundarsetur í 

kennararáði, fræðsluráði og nemendaverndarráði eða 2.103 kr fyrir hvern fund. Öll 

kennsla umfram stöðuhlutfall greiddist sem yfirvinna.135 Nýgerður kjarasamningur 

gerir ekki ráð fyrir sjálfkrafa kennsluafslætti vegna sérkennslu og var sérstakur 

sérkennsluafsláttur samkvæmt eldri kjarasamningi felldur inn í töflu. Skólastjóra er 

 
133 Blandford 1997:216-220. 
134 Rúnar Sigþórsson 26. september 2000. 
135 Kjarasamningur Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga 1998-2000:7-8;15. 
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heimilt að minnka kennsluskyldu sérkennara í 26 kennslustundir vegna þeirra starfa 

sem reglugerð um sérkennslu kveður á um og sérkennarinn er þá með 11,14 klst. á 

viku í önnur störf. Ef sérkennari er með 26 kest. vinnuskyldu og þarf meiri tíma í 

undirbúning, greiningu, ráðgjöf og skýrslugerð og samstarf en svarar ofangreindum 

tíma greiðist það sem yfirvinna. Það á einnig við ef sérkennari kennir einhverja tíma 

umfram 26 kest. og vinnur 11,14 klst. Ennfremur ákveður skólastjóri magn kennslu 

og skipulag hennar fyrir kennara. Í samráði við sérkennara metur hann þörf fyrir 

aukinn undirbúningstíma. Hvernig er þá hægt að koma til móts við fagstjóra? Guðrún 

Ebba Ólafsdóttir telur að hægt sé að mæta sérstöku álagi þeirra með úthlutun úr 

launaflokkspotti, lengri undirbúningstíma, yfirvinnu, minni kennsluskyldu og 

deildarstjóraröðun.136 Það ber að taka skýrt fram að þessir þættir eru alfarið á valdi 

skólastjórnenda og ég tel hugsanlegt að sá þáttur geti skýrt að miklum hluta hve 

fagstjórar virðast vera ósáttir, sbr. töflu 5. Síðan velti ég einnig fyrir mér hvort 

fagstjórn í sérkennslu sé fullmótuð á Eyri og hvort ekki vanti meiri stefnumótun og 

skipulag varðandi þann þátt bæði frá skóladeild bæjarins og skólastjórnendum. Einnig 

vaknar spurning um aldur. Getur verið yngra fólk á Eyri sé í starfi fagstjóra, sbr. 

niðurstöður úr töflu 3 varðandi starfsreynslu, og það sé þá ekki eins fastmótað í starfi 

eins og fagstjórar á Nesi? Eða getur verið að fagstjórar á Eyri séu eldri en fagstjórar á 

Nesi, sbr. töflu 1 varðandi kennslureynslu, og séu því ósáttari við kjör sín? 

 Einnig kom fram í viðbótarsvörum (sjá Viðauka 1 og 2 bls. 93-96) að 

fagstjórar eru afar óánægðir með að almennir kennarar án sérkennaramenntunar taki 

að sér sérkennslu sem svarar 50% og grunnraðist skv. kjarasamningi í sama 

launaflokk og sérkennarar.137 Með þessu ákvæði finnst mér og fleiri fagstjórum 

kjarasamningurinn gera lítið úr fagmenntun sérkennara. Þar er gefið til kynna að allir 

kennarar nema leiðbeinendur geti tekið að sér sérkennslu og fagstjórn ef þeir eru með 

B.Ed. gráðu. Sérkennaramenntun sem er óþörf skv. þessu. 

 Í tengslum við framangreind ákvæði kjarasamningsins sýndu niðurstöður í 

töflu 7 að fagstjórar á Eyri og á Nesi vilja eindregið 50% kennsluskyldu móti 50% 

stjórnun. Í ljósi kennslu- og stjórnunarreynslu minnar í starfi mínu sem fagstjóri 

sérkennslu álít ég að viðhorf mitt endurspegli viðhorf annarra fagstjóra sökum þess að 

mikill tími fer í fundi, ráðgjöf, greiningar og úrvinnslu þeirra og foreldrasamstarf. Ef 

fagstjórar eiga að kenna 26 kest. og skóladegi hjá nemendum lýkur í flestum tilvikum 
 
136 Guðrún Ebba Ólafsdóttir 2001:43. 
137 Kjarasamningur Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga fyrir grunnskóla 2001:13. 
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kl. 12:40 hvenær eiga þeir þá að leggja hin ýmsu greiningapróf fyrir einstaka 

nemendur? Eiga þeir að sleppa kennslu í staðinn? Það tel ég að þeir eigi ekki að þurfa 

að gera og þess vegna er nauðsynlegt að minnka kennsluskyldu þeirra. Ég gerði ráð 

fyrir því í starfslýsingu minni fyrir fagstjóra sérkennslu (sjá fskj. 8). Hins vegar koma 

allt aðrar niðurstöður fram meðal stigstjóra í töflu 8. Stigstjórar á Eyri, átta af þrettán, 

vilja frekar meiri kennsluskyldu eða 75% á móti 25% stjórnun. Starfsfélagar þeirra á 

Nesi eru hins vegar með sömu óskir og fagstjórarnir. Einungis tveir af tólf óska eftir 

75% kennsluskyldu á móti 25% stjórnun. Í því sambandi tel ég að óánægja með 

starfslýsingar eigi stóran hlut að máli hjá báðum aðilum sem og lengri kennslu- og 

starfsreynsla meðal stigstjóra á Nesi. Þá vaknar spurningin um aldur, hvort geti verið 

um að ræða eldra og reynslumeira fólk í stigstjórastöðum á Nesi heldur en á Eyri? 

Ekki er hægt að draga ályktanir þar um þar sem ég hef engar aldurstölur til að miða 

við. Að mínu mati eru starfslýsingar stigstjóra nákvæmari, einfaldari og skýrari heldur 

en fagstjóra (sjá fskj. 1). Minni fundarskylda er meðal stigstjóra og starf þeirra er 

gerólíkt starfi fagstjóra, sbr. starfslýsingar í fskj. 1 og 8. Samt tel ég að minnka þurfi 

kennsluskyldu stigstjóra sökum þess að millistjórnendastarf þeirra er oft viðbót við 28 

tíma kennsluskyldu. Það er hins vegar á valdi skólastjórnenda hvernig það er útfært og 

er það einstaklingsbundið eftir skólum. 

 

5.2 Álagsþættir í starfsumhverfinu 
Hér á eftir verður fjallað um áhrifaþætti í starfsumhverfinu sem geta valdið álagi í 

starfi og hafa áhrif á starfsánægju. Þættir sem voru athugaðir sérstaklega eru nýting 

sérþekkingar millistjórnenda, boðskipti milli þeirra og skólastjóra, samstarf og 

samskipti, gagnsemi funda og aðferðafrelsi. 

Þegar nýting sérþekkingar meðal millistjórnenda er skoðuð virðast niðurstöður 

í töflu 9 benda til þess að sérþekking fagstjóra á Nesi sé betur nýtt af 

skólastjórnendum heldur en á Eyri. Þessu er algerlega öfugt farið meðal stigstjóra 

sömu bæjarfélaga sbr. töflu 10. Þar telja stigstjórar beggja bæjarfélaga 

skólastjórnendur nýta sérþekkingu þeirra mjög mikið eða fremur mikið. Ég tel 

hugsanlegt að þessar niðurstöður geti tengst niðurstöðum úr töflum 5 og 6 er snúa að 

starfslýsingum og þurfi að skoðast í samræmi við þær. Þar sem fagstjórar á Eyri eru 

ósáttari við starfslýsingu og starfssvið sitt heldur en starfsfélagar þeirra á Nesi getur 
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verið að þeim finnist sérþekking sín ekki vera nýtt sem skyldi í skólastarfinu heldur 

bundin eingöngu við starfslýsingu? Ég tel hugsanlegt að niðurstöðurnar geti tengst því 

aðferðafrelsi sem millistjórnendur telja sig fá í hendur ef skoðaðar eru niðurstöður úr 

töflum 19 og 20. Þar kemur fram að millistjórnendum beggja bæjarfélaga finnst þeir 

hafa mjög mikið eða fremur mikið frjálsræði í starfi. Niðurstöður virðast benda til að 

lítill munur sé á bæjarfélögum en samt kemur í ljós munur meðal stigstjóra. 

Stigstjórum á Eyri finnst þeir hafa meira aðferðafrelsi í starfi en starfsfélagar þeirra á 

Nesi telja sig hafa. Í ljósi niðurstaðna velti ég því fyrir mér hvort millistjórnendur telji 

starfslýsingar gefa sér meira svigrúm og frjálsræði í vinnubrögðum heldur en þeir í 

raun hafa en skólastjórnendur telji sig hins vegar nýta sérþekkingu þeirra í 

skólastarfinu eins og starfslýsingar kveða á um. Mér finnst munurinn á niðurstöðunum 

úr töflum 9, 10, 19 og 20 liggja þar hvað þetta snertir. Þetta eru einungis tilgátur þar 

sem ég gat ekki fylgt spurningunum eftir með viðtölum. 

 Ég tel mjög mikilvægt í þessu sambandi að skólastjórar nýti sér mannauð 

skólans og noti hann til að stuðla að bættu skólastarfi. Fullan og Hargreaves, Barth og 

Glickman segja mikilvægt að skólastjórnendur átti sig á hvernig skólinn nýti best 

sérþekkingu, hæfileika og reynslu sérhvers starfsmanns í ákveðin verkefni, allir hafi 

eitthvað fram að færa. Stjórnendur þurfa að vera óhræddir við að veita starfsmönnum 

sínum vald og ábyrgð og viðurkenna vald allra og þekkingu starfsmanna sinna til að 

fela sem flestum forystuhlutverk í skólanum. Sé það ekki getur geti skapast óánægja 

og gremja meðal starfsmanna því þeim finnst þeir og þekking þeirra ekki vera metin 

að verðleikum og vinnan verður ekki eins áhugaverð.138 Ef það er gert finnst þeim að 

þekking þeirra sé viðurkennd og þeir eigi meiri hlutdeild í hugmyndum og 

ákvarðanatöku. Það leiði til markvissari og skýrari áætlanagerðar, markmiðssetningar, 

verkaskiptingar og samhæfingar meðal starfsfólks. Allt skipulag og endurmat verður 

auðveldara í meðförum og það eykur líka áhuga starfsfólks á að ná árangri.139 

Ég álít að allir þessir ofangreindu þættir geti hugsanlega haft áhrif á afstöðu 

millistjórnenda, sbr. niðurstöður úr töflum 9, 10, 19 og 20. Í ljósi niðurstaðna úr töflu 

19 og 20 tel ég að aðferðafrelsi og sjálfræði millistjórnenda sé virt. Það kom fram í 

viðtölum við skólastjórnendur beggja bæjarfélaga að að þeir telji sig veita 

millistjórnendum mikil völd, ábyrgð og svigrúm til starfa. Það er að mínu mati stærsti 

þátturinn í fagmennsku kennara að þeir beri ábyrgð á störfum sínum. Ingvar 
 
138 Barth 1990:133-140; Fullan & Hargreaves 1990:113-123; Glickman 1991:7-9. 
139 Barth 1990:33-36; Fullan & Hargreaves 1990:120-121. 
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Sigurgeirsson segir í niðurstöðum rannsókna sinna á námsefni að íslenskir kennarar 

hafi tilhneigingu til að nota sér ekki aðferðafrelsi sitt heldur biðji um fyrirmæli og láti 

námsbækur skilgreina markmið og stýra efnisvali. Það virðist ekki eiga við hér.140 

Niðurstöður úr töflu 11 um hvernig upplýsingaflæði (boðskipti) eru frá 

skólastjórnendum til fagstjóra sérkennslu, virðast sýna að upplýsingaflæðið sé betra til 

fagstjóra á Nesi heldur en á Eyri. Stigstjórar beggja bæjarfélaga telja það mjög gott 

eða fremur gott, sbr. töflu 12. Hér kemur í ljós enn einn munurinn á milli bæjarfélaga. 

Í ljósi niðurstaðna dreg ég þær ályktanir að þeir millistjórnendur sem segja að 

boðleiðir séu góðar fái þær upplýsingar sem þeir þurfa á að halda beint frá skólastjóra. 

Hins vegar gæti verið að boðleiðir af hálfu skólastjórnenda á Eyri til fagstjóra sinna 

væru ekki nógu skýrar. Ainscow o.fl. og Holly og Southworth segja greið boðskipti 

og boðskiptaleiðir vera bætiefnið sem auki samhæfingu starfsfólks. Allir sem tengjast 

einhverju máli þurfa að fá um það sem gleggstar upplýsingar og þær þurfa að berast 

greiðlega. Þar sem boðskipti og öll skilvirk miðlun upplýsinga er stórt verkefni skiptir 

máli að vel takist er á reynir. Mikilvægt er að starfsfólk hafi aðgang að upplýsingum 

þegar á þarf að halda og hægt væri að setja slíkar leiðbeiningar í handbók starfsmanna 

eða sem sérstakan kafla í skólanámskrá til að bæði kennurum og millistjórnendum sé 

ljóst hvert eigi að snúa sér.141 Skólastjórnendur beggja bæjarfélaga segja að með 

tilkomu millistjórnenda séu boðleiðir orðnar lengri, þ.e. kennarar – millistjórendur – 

skólastjórnendur og því mikilvægt að upplýsingaflæðið sé gott milli allra aðila. Það 

tel ég vera rétt í ljósi reynslu minnar sem fagstjóri sérkennslu. Blandford segir að ef 

stuðla á að betri samvinnu og samhæfingu í skólanum skipti gott upplýsingaflæði 

milli allra starfsmanna miklu máli. Þó sérstaklega milli skólastjórnenda og 

millistjórnenda þar sem þeir eru tengiliðir við kennara.142 

Ég tel ofangreinda hugmynd Ainscow o.fl. og Holly og Southworth um 

aðgengi starfsfólks að upplýsingaflæði vera góða. Ég tel að gott væri fyrir hvern skóla 

að fara í gegnum boðleiðir að hausti svo að kennarar en ekki bara millistjórnendur viti 

til hvers þeir eigi að leita með mál sín. Einnig væri hægt að fá kennsluráðgjafa frá 

skóladeild með fyrirlestur um samskipti og boðleiðir á vinnustað. 

 Niðurstöður í töflu 13 sýna að samstarf milli millistjórnenda á Eyri virðist ekki 

vera nógu gott. Niðurstöður benda til að samstarfið milli fagstjóra sérkennslu og 

 
140 Ingvar Sigurgeirsson 1994:án bls.tals. 
141 Ainscow o.fl. 1994:29-30; Holly & Southworth 1989: 68-73. 
142 Blandford 1997:55-72. 
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stigstjóra á Nesi virðist vera betra heldur en meðal starfsfélaga þeirra á Eyri. 

Niðurstöður í töflu 14 sýna að skiptar skoðanir eru meðal stigstjóra á Eyri en 

niðurstöður benda til að ekki sé umtalsverður munur á milli stigstjóra beggja 

bæjarfélaga hvað þetta snertir þar sem flestir telja samstarfið vera mjög mikið eða 

fremur mikið. Í viðtölum við skólastjórnendur kom líka fram að samstarf milli 

millistjórnenda sé misjafnt eftir skólum. Í sumum skólum hafa stigstjórar fasta 

formlega samráðsfundi en í öðrum skólum er óformlegir fundir. Í báðum 

bæjarfélögum hefur fagstjóri sérkennslu lítið sem ekkert samstarf við við stigstjórana. 

Í ljósi reynslu minnar í starfi fagstjóra og sem almennur kennari getur of lítið samstarf 

við aðra kennara og eða millistjórnendur skapað óánægju í starfi, minni áhuga fyrir 

starfinu og óöryggi um eigin fagmennsku. Samstarf og stuðningur í starfi skiptir 

miklu máli hvort sem um er að ræða almenna kennslu eða stjórnendastöðu.143 Hér tel 

ég að skipti máli hve sértæk störf fagstjóra í sérkennslu eru, sbr. starfslýsingar (sjá 

fskj. 1), miðað við störf stigstjóra. Þar með er sú hætta fyrir hendi að þeir einangrist í 

starfi heldur en stigstjórar sem eru líka í almennri kennslu og njóta stuðnings 

samkennara sinna. Samkvæmt niðurstöðum í töflu 13 virðist vera minna um það 

meðal fagstjóra sérkennslu á Nesi. 

 Í ljósi þessara niðurstaðna velti ég fyrir mér hvort samstarf millistjórnenda á 

Eyri sé farið að mótast af félagslegri lagskiptingu sem felst í því að hópur kennara, í 

þessu tilviki stigstjórar, einangrar sig og vinnur mjög vel saman innbyrðis en hefur 

lítil sem engin samskipti við aðra millistjórnendur (fagstjóra sérkennslu) og á ekki 

samleið með þeim í vinnubrögðum og skoðunum. Ef þetta er raunin getur farið að 

gæta metnaðar- og frumkvæðisleysis í kennslu og öðrum stjórnunarstörfum.144 Getur 

verið að millistjórnendur vanti tíma til samstarfs? Holly og Southworth segja að 

skólastjórnendur þurfi að gefa millistjórnendum tíma til samstarfs innbyrðis og við 

aðra kennara og við stjórnendur. Annars er hætt við að millistjórnandi einangrist í 

starfi vegna þess hve starf hans er afmarkað frá öðrum.145 Hargreaves og Fullan og 

Hargreaves koma einnig inn þessa á þætti og segja það skipta miklu máli hjá 

kennurum (millistjórnendum) og skólastjórnendum að gera ráð fyrir tíma til 

umbótastarfs. Þeir segja að tímaskortur geti hamlað samstarfi þegar verið er að 

skipuleggja umbótastarf. Nauðsynlegt er að skólastjórnendur geri ráð fyrir 

 
143 Hafdís Guðjónsdóttir 1999:án bls.tals. 
144 Hargreaves 1992:224-226. 
145 Holly & Southworth 1987:68-79. 
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sameiginlegri vinnu á skólatíma, þar sem millistjórnendum er gefið tækifæri til að 

sinna sameiginlegri vinnu er snýr að kennslustarfinu og breytingum í skólastarfinu er 

leiða til aukinna gæða náms nemenda, sbr. félagastuðning og vettvangsráðgjöf, 

sameiginlega áætlunargerð, endurmenntun, sjálfsmat, starfsþróun og fleiri þáttum 

innan skólastarfsins. Skilningur meðal skólastjórnenda á því hvað samstarf getur leitt 

af sér fyrir skólann er því mikilvægur. Samvinna er nauðsynleg til að kennarar sem og 

millistjórnendur læri hver af öðrum.146 

Ég velti einnig fyrir mér hvort millistjórnendur séu í vafa um stöðu sína, 

hlutverk, vald og ábyrgð? Þeir þættir geta hindrað samstarf og raunverulega forystu 

og komið niður á árangri í starfi.147 Getur verið að millistjórnendur séu ekki búnir að 

tileinka sér skilvirkt hópastarf? Allt eru þetta þættir sem gott hefði verið að fá nánari 

svör við með óformlegum viðtölum en rannsakanda gafst ekki kostur á því sökum 

þess að búið var að fastsetja tímasetningar fyrir fyrirlögn spurningalistans við alla 

millistjórnendur sem tóku þátt í könnuninni. 

Niðurstöður úr töflu 15 sýna að fleiri fagstjórar sérkennslu á Eyri eða fjórir af 

sex segjast oft funda reglulega með skólastjóra og öðrum millistjórnendum meðan 

tveir segja það aldrei gerast. Svipaðar niðurstöður koma fram meðal fagstjóra 

sérkennslu á Nesi, þrír af fimm segja að oft sé fundað reglulega en hinir nefna sjaldan 

og aldrei. Niðurstöður sýna engan mun milli bæjarfélaga. Meðal stigstjóra sömu 

bæjarfélaga eru niðurstöður svipaðar, sbr. töflu 16. Þó virðast niðurstöður benda til 

þess að stigstjórar á Eyri upplifi minna samstarf vegna færri funda. Þeir virðast einnig 

vera neikvæðari ef eitthvað er heldur en starfsfélagar þeirra á Nesi. Í ljósi þessara 

niðurstaðna og niðurstaðna úr töflum 13 og 14 velti ég eftirfarandi þáttum fyrir mér: 

Ef skólastjóri fundar oft og reglulega með öllum millistjórnendum, um hvað snúast 

fundirnir þar sem óánægju virðist gæta meðal fagstjóra á Eyri um boðleiðir, og þeir og 

stigstjórar upplifa að samstarfið milli þeirra sé ekki nógu gott? Er það vegna þess að 

millistjórnendum finnst störf þeirra gerólík? Ég veit af reynslu að fundir hvorra aðila 

fyrir sig með skólastjóra fara fram með gjörólíku sniði vegna starfslýsinga og 

starfssviðs þeirra.  

 Mér finnst þessar niðurstöður benda til þess að nauðsynlegt sé að koma á 

föstum fundartíma hálfsmánaðarlega með öllum millistjórnendum og skólastjóra. 

Blandford talar líka um nauðsyn fasts fundartíma en þá þurfa allir þátttakendur að 
 
146 Hargreaves 1992:226-228; Fullan & Hargreaves 1992:80-81. 
147 Rúnar Sigþórsson 26. september 2000. 
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vera vel undirbúnir, geta hlustað og tekið eftir, haft eitthvað til málanna að leggja og 

hvatt og sýnt öðrum stuðning. Einnig er mikilvægt að einhver, annað hvort 

millistjórnandi eða skólastjóri, taki að sér að gera dagskrá fyrir hvern fund og sá sem 

er fundarstjóri sjái um að henni sé fylgt. Þannig megi gera fundina skilvirkari og 

árangursríkari.148 Er hugsanlegt að fundir séu of sjaldan og ekki nógu skilvirkir og 

skili ekki því sem þarf fyrir alla aðila?  

 Millistjórnendur voru spurðir um gagnsemi stigsfunda (árgangafunda) í töflum 

17 og 18. Niðurstöður sýna að flestum fagstjórum sérkennslu á Eyri finnst þeir vera 

mjög eða fremur gagnlegir en meiri og afgerandi ánægja virðist ríkja meðal fagstjóra 

á Nesi með gagnsemi stigsfunda heldur en meðal starfsfélaga þeirra á Eyri. Stigstjórar 

á Eyri og á Nesi telja stigsfundina vera mjög eða fremur gagnlega, sbr. töflu 18. 

Niðurstöður stigstjóra eru samt líkar niðurstöðum fagstjóra í töflu 17. Meiri og 

afgerandi ánægja virðist ríkja meðal stigstjóra á Nesi eins og fagstjóra. Í ljósi 

niðurstaðna tel ég hugsanlegt að mörgum fagstjórum sérkennslu finnist kannski 

stigsfundir felast eingöngu í samræmingu og skipulagningu frá stigstjórum til 

kennara. Ég sem fagstjóri sérkennslu hef setið alla stigsfundi og tel þá gagnast 

kennurum mjög vel til upplýsinga, samræmingar og skipulagningar. Ennfremur gefa 

stigsfundir kennurum meiri tækifæri til að ræða ýmis málefni dýpra og tjá skoðanir 

sínar en kennarafundir. Þessi skýring gæti átt við fleiri fagstjóra en ég mun ekki fjalla 

um það hér þar sem ég hef engar staðfestar upplýsingar í höndunum frá öðrum 

fagstjórum. Þetta eru einungis getgátur. Hins vegar álít ég að þeir stigstjórar sem telja 

stigsfundi vera mjög eða fremur gagnlega geri það vegna þess að þar geta þeir komið 

skilaboðum frá skólastjórnendum á framfæri og skipulagt og samræmt störf kennara 

sem og námsefni (sjá fskj. 1). 

 Öllum millistjórnendum finnst störf þeirra vera gagnleg sbr. niðurstöður í sp. 

15 enda á starf þeirra að vera mikilvægur hlekkur í að auka alla samhæfingu í 

samvinnu við aðra. Þess vegna þurfa upplýsingar að vera greiðar frá kennurum til 

millistjórnenda og öfugt og einnig milli millistjórnenda og skólastjóra og daga ekki 

uppi einhvers staðar á leiðinni. Millistjórnendur fara með ákveðið vald sem 

stjórnendur fela þeim og því má valdakerfið ekki starfa þannig að það leiði til 

hindrana og óskilvirks skrifræðis.149 

148 Blandford 1997:64-68. 
149 Holly & Southworth 1989:68-71 
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Það kemur fram í svörum við sp. 16 um það hvernig kennarar nýti sérþekkingu 

eða starf millistjórnenda að munur er á starfi og hlutverki fagstjóra sérkennslu og hins 

vegar hlutverki stigstjóra. Sérþekkingu fagstjóra nýta kennarar til greininga á börnum, 

til ráðgjafar fyrir foreldra og persónulegrar ráðgjafar er snýr að bekkjarstarfinu og 

námsefni og kennslu. Meðal stigstjóra er sóst eftir ráðgjöf varðandi námsefni og 

bekkjarstarf og persónulega ráðgjöf. Þessar niðurstöður sýna að störf þeirra eru 

gagnleg og nýtast vel innan skólanna og kennarar nýta sér þá sérþekkingu sem hver 

millistjórnandi býr yfir en þekking og reynsla ræðst af málefninu hverju sinni. Ég tel 

þessa ráðgjöf nauðsynlega fyrir kennara þar sem núna er um að ræða kennslu í 

getublönduðum bekkjum sem getur verið mjög erfið eins og Hafdís Guðjónsdóttir 

nefnir.150 

Að lokum var í spurningu 18 spurt til hverra millistjórnendur leituðu með 

vandamál er upp geta komið í starfinu. Allir leita þeir undantekningalaust til 

skólastjórnenda sem mér finnst eðlilegt sökum starfs þeirra. Skólastjórnendur eru 

þeirra samstarfsmenn í stjórnunarhlutverkinu, ekki kennarar. Loucks-Horsley o.fl. 

segja líka að oft sé betra að leysa vandamál með samstarfsfólki heldur en að stökkva á 

auðveldustu leiðina, að hætta samstarfi.151 Ég velti samt fyrir mér hvort um óöryggi í 

starfi geti verið um að ræða sem leiði til þess að millistjórnendur leita ekki stuðnings 

hver til annars. 

 

5.3 Rannsóknarspurningum svarað 
Í umfjöllun um skólastarf þarf að safna gögnum til að afla upplýsinga um þætti í 

starfsemi skólans og nýta þau gögn til að bæta þá. Í ljósi niðurstaðna eru dregnar 

ályktanir og veittar umsagnir um þá þætti í starfsemi skólans sem leggja grunn að 

frekari þróun og framförum. Eins og áður hefur komið fram kannaði ég ýmsa þætti er 

tengjast hlutverkum og störfum millistjórnenda í grunnskólum í tveimur 

þéttbýliskjörnum, Eyri og Nesi, með fyrirlagningu spurningalista og með viðtölum við 

skólastjórnendur. Ég lagði upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Hvernig er samstarfi háttað milli millistjórnenda og kennara? 

 Hvernig er samstarfi háttað milli millistjórnenda? 

 Er munur á starfi millistjórnenda milli fræðsluumdæma? 
 
150 Hafdís Guðjónsdóttir 1999:án bls.tals. 
151 Loucks-Horsley o.fl. 1987:8-9. 
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Hvaða leiðir eru hentugastar til að byggja upp eða bæta samstarf og samvinnu 

 millistjórnenda og skólastjórnenda í grunnskólum á Eyri og á Nesi? 

 

Ég mun ræða hverja og eina spurningu í ljósi niðurstaðna og heimilda fræðimanna um 

efnið. 

 Hvernig er samstarfi háttað milli millistjórnenda við hinn almenna kennara? 

 

Niðurstöður rannsóknar minnar í sp. 15 sýna að samstarfið felst aðallega í því að 

umsjónarkennarar nýta sérþekkingu og starfssvið millistjórnenda til ráðgjafar. 

Samstarf umsjónarkennara og fagstjóra sérkennslu felst í ráðgjöf varðandi námsefni, 

kennslu (kennsluaðferðir), bekkjarstarf og foreldrasamstarf og greiningu barna og 

þurfa sérkennslu eða stuðning sem og barna með sérþarfir. Til stigstjóra leita þeir hins 

vegar eftir ráðgjöf varðandi námsefni, bekkjarstarf og persónuleg mála er snúa að 

bekknum. Hér kemur í ljós munur á starfi millistjórnenda eftir menntun þeirra, 

starfssviði og starfslýsingum (sjá fskj.1). Samstarfið þarf einnig að byggjast á greiðu 

upplýsingaflæði beggja aðila og virðist það í ljósi niðurstaðna vera í mjög góðu lagi. 

 Samkvæmt minni reynslu sem fagstjóri sérkennslu funda fagstjórar oft með 

umsjónarkennurum hvers árgangs annars vegar og hins vegar einslega með hverjum 

umsjónarkennara fyrir sig. Þetta fer samt algerlega eftir málefnum nemenda. Hins 

vegar fá kennarar margar og mjög góðar upplýsingar frá stigstjórum á stigsfundum. 

Miklu minna er um einstaklingsfundi. 

 Birna Sigurjónsdóttir segir að samvinna geti falið í sér samstarf og ábyrgð á 

bekkjardeild eða árgangi þar sem kennarar deila með sér vinnu við skipulag og 

kennsluáætlanir og á hinn bóginn samræmingu á námsefni og yfirferð þess innan 

árgangs. Kennarar skiptast e.t.v. á hugmyndum og verkefnum eins og tíðkast hefur við 

marga skóla.152 Ég tel það geta verið kost sem skólar geta nýtt sér sem einn þátt 

skólaþróunar. Mér finnst ofangreindir þættir sýna að kennarar telji að enginn einn sé 

sérfræðingur um kennslu eða annað. Þegar nám er skipulagt er það kostur að geta 

skipst á hugmyndum. Þegar allir miðla af sínum þekkingarbrunni og reynslu næst oft 

betri árangur og kennsla en ella.153 

152 Birna Sigurjónsdóttir 1983:17. 
153 Birna Sigurjónsdóttir 1983:18. 
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Hvernig er samstarfi háttað milli millistjórnenda? 

 

Niðurstöður rannsóknar minnar leiða í ljós að formlegt samstarf milli fagstjóra 

sérkennslu og stigstjóra virðist ekki vera fyrir hendi í öllum skólum. Niðurstöður í 

töflum 13 og 14 benda til þess að samstarf milli millistjórnenda á Nesi virðist vera 

betra en á Eyri. Í viðtölum við skólastjórnendur komu fram sömu niðurstöður. 

Samkvæmt reynslu minni sem fagstjóri sérkennslu hafa stigstjórar fastan fundartíma 

en í flestum, en þó ekki í öllum tilfellum er fagstjóri sérkennslu utan við þetta 

samstarf. Það virðist ekki eiga við á Nesi. Ég tel það hugsanlegt að millistjórnendur á 

Eyri séu ekki búnir að tileinka sér skilvirkt hópastarf í skólastarfinu þar sem því 

virðist ekki hafa verið komið á fót, stutt eða þróað af þeim eða skólastjórnendum. 

 Í ljósi þess tel ég nauðsynlegt fyrir millistjórnendur að þroska og efla samstarf 

í litlum hópum því það er ekki meðfætt eins og Murgatroyd og Morgan nefna. 

Skilvirkt hópastarf gerist ekki sjálfkrafa. Það er ekki nóg að velja saman ólíka 

einstaklinga með mismunandi þekkingu og hæfileika eða velja saman líka 

einstaklinga. Það þarf að fylgja starfinu eftir svo það verði skilvirkt og styðja og þróa 

hvern hóp svo árangur náist.154 Það getur komið í hlut skólastjórnenda eða ráðgjafa frá 

skóladeild sveitarfélagsins. Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson segja hópa 

kraftmeiri en einstaklinga og innan þeirra sé hægt að ræða, gagnrýna og endurskoða 

hvert mál frá ýmsum sjónarhornum. Hópar geti einnig unnið sjálfstætt og markvisst 

að umbótum í takt við meginmarkmið skólans. Þeir telja einnig að líkurnar á að fjallað 

sé um þætti er tengjast starfsemi skólans aukist beint og óbeint sem stuðli að betri 

yfirsýn og skilningi á skólastarfinu.155 

Önnur mikilvæg leið í uppbyggingu samstarfs er að hafa endurmenntun tengda 

skólaumbótum í hávegum. Öll þróun og leit að nýjum og betri leiðum, sbr. uppsett 

ferli í samstarfi kennara sem á einnig við um millistjórnendur (sjá kafla 5.5), miðast 

við skil í auknu samstarfi, auknum gæðum náms nemenda og kennara. Einnig þyrfti 

að efla enn frekar samstarf meðal millistjórnenda í grunnskólum innan hvers 

sveitarfélags eins og skólastjórnendur á Eyri nefna. Ég vil geta þess að starf 

millistjórnenda er tiltölulega nýtt og á eftir að þróast. 

 

154 Murgatroyd & Morgan 1993:141-143. 
155 Börkur Hansen & Smári S. Sigurðsson 1998:83-84. 
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Er munur á starfi millistjórnenda milli fræðsluumdæma? 

 

Niðurstöður rannsóknar minnar í sp. 16 leiða í ljós á hvern hátt umsjónarkennarar nýta 

sér sérþekkingu og starfssvið millistjórnenda. Enginn munur er á milli 

fræðsluumdæma og til að ganga úr skugga um það kynnti ég mér starfslýsingar 

millistjórnenda á þéttbýlisstöðunum tveimur (sjá fskj. 1). Þær eru mjög líkar. 

 

Hvaða leiðir eru hentugastar til að byggja upp eða bæta samstarf og samvinnu 

 millistjórnenda og skólastjórnenda í grunnskólum á Eyri og á Nesi? 

 

Niðurstöður rannsóknar minnar í töflum 11, 12, 15 og 16 leiða í ljós að bæta þarf 

samstarf og samvinnu millistjórnenda og skólastjórnenda. Þess vegna skiptir svo 

miklu máli að skólastjórnendur sýni samstarfinu áhuga og skilning og sannfærist um 

hverju það getur áorkað í skólastarfinu. Ainscow o.fl. segja samstarf og samábyrgð 

eina af styrkari stoðum skólaþróunar og mikla auðlind sem getur stuðlað að auknum 

árangri nemenda og kennara ef vel tekst til. Þar sem gott samstarf er og kennarar sem 

millistjórnendur sameina og samhæfa krafta sína leiðir það til breyttra vinnubragða, 

aukinnar þekkingar, bættrar líðan og betri félagslegrar stöðu allra í skólanum.156 Til að 

það gangi eftir þarf samstarfið og gagnkvæmur stuðningur millistjórnenda og 

skólastjórnenda að fela í sér að allir séu þátttakendur í ákvarðanatöku þar sem allir 

leita sameiginlegra lausna á málefnum skólans. Ef stjórnendur nýta þekkingu 

millistjórnenda við skipulagningu, markvissa áætlanagerð, stefnumótun, starfsþróun 

o.fl innan skólastarfsins skilar það betra samstarfi og ánægðara starfsfólki. Samstarfið 

skilar því samhæfðari liðsheild er sameinast um að framkvæma stefnu og 

þróunarmarkmið skólans sem auðveldar umbætur í skólastarfinu.157 

Í ljósi niðurstaðna rannsóknar minnar og viðtala við skólastjórnendur eru bestu 

leiðirnar að mínu mati til að byggja upp samstarf eða bæta það skipulagðir og 

reglulegir samstarfsfundir hálfsmánaðarlega með fagstjórum sérkennslu og skólastjóra 

annars vegar og hins vegar skólastjóra og stigstjórum. Þannig eflist samstarfið á milli, 

aðgerðir verða samræmdar og upplýsingaflæði betra. Einnig er mikilvægt að innan 

samstarfsins ríki jákvætt viðhorf og heiðarleg samskipti milli aðila. Með reglulegum 

 
156 Ainscow o.fl. 1994:12-13. 
157 Barth 1990:33-36; Fullan &Hargreaves 1992:120-121. 
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fundum aukast líkurnar á að fjallað sé um þætti er tengjast starfsemi skólans. Það 

stuðlar að betri yfirsýn og skilningi á skólastarfinu.158 

5.4 Frekari rannsóknir 
Afar áhugavert væri að gera aðra sambærilega rannsókn á hlutverki og störfum 

millistjórnenda t.d. fimm til sjö árum eftir að núverandi kjarasamningur hefur náð 

fram að ganga og nýr tekinn við árið 2004. Rannsaka þarf hvort ýmsir þættir hans hafi 

breytst til betri vegar varðandi þá neikvæðu þætti sem fram komu í þessari rannsókn. 

Það á sérstaklega við um þætti er snúa að fagstjórum sérkennslu sökum óánægju sem 

fram kom meðal þeirra. 

 Einnig mætti skoða aðra þætti en þá sem kannaðir voru í þessari rannsókn þar 

sem ekki gafst tími eða tækifæri til þess í námsritgerðinni. Þar ber fyrst að nefna aldur 

sem getur verið áhrifaþáttur með tilliti til starfsreynslu og starfsánægju og viðhorfs til 

starfsins. Athuga þarf nánar í hverju samstarf millistjórnenda innbyrðis er fólgið og 

ástæður þess ef það á sér ekki stað. Einnig þyrfti að skoða hvert fundarefni 

millistjórnenda og skólastjóra er. Vert er að skoða hvort millistjórnendur hafa átt kost 

á framgangi í starfi, þ.e. deildarstjórastöðu. 

 

5.5 Tillögur um úrbætur 
Í ljósi niðurstaða rannsóknar minnar, viðtala við skólastjórnendur og kennslu- og 

stjórnunarstarfi mínu sem fagstjóri sérkennslu álít ég að um ýmsar leiðir sé um ræða 

til úrbóta fyrir störf og hlutverk millistjórnenda í grunnskólum á Eyrir og á Nesi. Til 

að auka samstarfið milli millistjórnenda og skólastjórnenda tel ég mögulegt að allir 

millistjórnendur sitji í kennararáði sem er skólastjóra til ráðuneytis. Í lögum segir að 

skylt sé að kjósa í kennararáð á almennum kennarafundi í upphafi skólaárs.159 Að 

mínu mati koma tvær leiðir til greina í þessu máli. Skólastjórnendur geta beint því til 

starfsmanna sinna á kennarafundi að kjósa millistjórnendur þar sem þeir séu milliliðir 

skólastjórnenda og kennara. Eða kennarar kjósa starfsmenn úr sínum röðum í 

kennararáð og millistjórnendur eiga þar sjálfkrafa fundasetu. Fyrri leiðin ber vott um 

 
158 Holly & Southworth 1987:68-73. 
159 Lög um grunnskóla 65/1995:4. 
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valdbeitingu og er ekki talin æskileg en sú seinni um valddreifingu og betra er að fara 

þá leið. 

Ég teldi áhugavert fyrir stjórnendur og starfsfólk í skóla að sækja um styrk til 

þróunarverkefnis til að móta störf og starfshætti fyrir millistjórnendur í skólastarfi. 

Verkefnið myndi fjalla um hvernig nýta mætti störf þeirra betur innan skóla, hvernig 

væri hægt að auka samstarf þeirra á milli innbyrðis og við skólastjórnendur o.fl. 

Niðurstöður yrðu síðan kynntar öðrum skólum og skóladeildum svo allir geti nýtt sér 

starf og vinnu þeirra til uppbyggingar á þessu nýja starfi millistjórnenda. 

 Millistjórnendur eigi einnig kost á námskeiðum í stjórnun með eftirfylgd að 

vetri. Þar fá þeir fræðslu og þjálfun um starfssvið sitt. Það tel ég nauðsynlegt því þótt 

einhverjir millistjórnendur séu búnir að ljúka stjórnunarnámi þá stekkur enginn 

fullskapaður inn í það starf. Að mínu mati og samkvæmt reynslu minni í 

millistjórnendastarfi er aðlögunar- og mótunartíminn tvö til fjögur ár.  

 Einnig tel ég nauðsynlegt að fagstjórar sérkennslu og stigstjórar verði 

skilyrðislaust gerðir að deildarstjórum með skerta kennsluskyldu (sjá fskj. 8). Ef vel á 

að standa að starfinu þarf tíma og svigrúm til þessara mikilvægu starfa og það gerist 

ekki með fullri kennslu. Deildarstjórastöðu tel ég vera mikinn kost þar sem 

sérgreinakennarar eiga það til að einangrast innan skólans vegna sértækra starfa sinna. 

Deildarstjórastarf er margþætt og ég tel að þeir sem því sinna þurfi að hafa til að bera 

mikla skipulagshæfileika, eiga auðvelt með samstarf við fólk og geta sameinað og 

virkjað hugmyndir og starfskrafta þeirra sem undir þeirra stjórn starfa. Að öðru leyti 

vísa ég til kafla 2.3 um mikilvægi deildarstjórastarfa. 

Ég tel einnig að tími sé kominn til að skólastjórar í grunnskólum taki afstöðu 

og marki ákveðna stefnu í samvinnu við starfsfólk sitt um samstarf kennara með það 

að höfuðmarkmiði að stuðla að náinni samvinnu innan hvers árgangs. Samstarfshópur 

á helst að reyna að leysa öll mál sín sjálfur og þau eiga ekki að enda á borði 

skólastjóra fyrr en reynt hefur verið til þrautar. Gott er að skólastjórar kynni og fjalli 

um málið í upphafi skólabyrjunar, þ.e. á námskeiðsdegi um samvinnu kennara. Þetta 

ferli getur verið mjög gagnlegt fyrir skólastjóra og samstarfshóp/kennara til að hafa og 

vinna eftir í samstarfi. Þessar hugmyndir henta einnig fyrir millistjórnendur þar sem 

þeir eru í almennri kennslu. 

Að mínu mati getur ferli í samstarfi kennara litið út á eftirfarandi hátt: 
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Að hausti  

Kennsluráðgjafi frá skóladeild sveitarfélagsins heldur tveggja daga námskeið á 

lögbundnum starfsdögum í ágúst. Fyrri dagur fjallar um samvinnunám meðal 

nemenda. Námskeiðið er í formi fyrirlestra, hópvinnu, verkefnagerðar og umræðna í 

litlum og stórum hópum. Stefnt er að eftirfylgd, þ.e. haldið verður samskonar 

námskeið á vormisseri. Í millitíðinni vinna kennarar verkefni í bekkjarkennslu með 

áherslu á samvinnunám, skila skýrslum um þau til kennsluráðgjafa og mæta í viðtöl. 

Skil verða bæði munnleg og skrifleg dagspart á vormisseri. 

Seinni dagur er um samstarf kennara í árgangi og tveggja kennara kerfi. 

Námskeiðsuppbygging er með svipuðu sniði og fyrri daginn þ.e. í formi fyrirlestra um 

samstarf kennara, hópeflingar, hópavinnu, verkefnagerð og umræðna í litlum og 

stórum hópum og eftirfylgd til vors. Einnig fer fram mat á starfinu þrisvar sinnum yfir 

vetrartímann. Yfirmarkmið námskeiðsins er Fagleg framþróun merkir.......vinnum 

saman (sjá eyðublað í fskj. 9).  

Í upphafi fyrirlestrar er mjög gott að byrja á því að hrista hópinn saman með 

því að leggja fyrir létt upplýsingablað þar sem þeir þurfa að spyrja aðra spurninga og 

fylla inn í reitina (sjá verkefnablað í fskj. 10). Ástæðan er sú að oft hafa nýir aðilar 

bæst við kennarahópinn að hausti og þetta getur auðveldað kennurum að kynnast 

betur innbyrðis og líka þeim sem fyrir eru. Kennsluráðgjafinn biður síðan einhverja 

kennara að skýra frá hverju þeir komust að um samstarfsaðila sinn og hvað hafi komið 

þeim mest á óvart.  

Er þessu er lokið tekur við fyrirlestur um samstarf kennara með áherslu á að 

hver árgangur fyrir sig vinni sem einn hópur og hefst á því að hver og einn kennari 

kynnist væntingum um stuðning, námsstíl, vinnulag og sterkum hliðum annarra. Slíkt 

auðveldar allt samstarf og gerir það léttara. Í því skyni eru tvö einstaklingsverkefni 

lögð fyrir sem síðan eru rædd innan árgangsins (sjá verkefnablöð í fskj. 11). 

Næst er komið að framkvæmdaþættinum sem felur í sér upplýsingaöflun á 

meðfylgjandi verkefnablöðum um hvað hver og einn telur skipta máli svo samstarf 

verði árangursríkt (sjá verkefnablöð í fskj. 12). Í lok dagsins fer kennsluráðgjafinn yfir 

verkefni vetrarstarfsins og útfærslu þeirra og afhendir kennurum eyðublöð sem nota á 

í verkefnavinnunni. Ennfremur tilnefnir hann í samráði við skólastjórnendur ráðgjafa 

varðandi samvinnu kennara sem verður kennurum til aðstoðar yfir vetrartímann. 
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Vetrartíminn 

Yfir vetrartímann er mjög gott að hver árgangur hittist vikulega þar sem rætt er um og 

hvernig til tókst í kennslunni, um árganginn í heild sinni, leitað sameiginlegra lausna 

og leiða og veltir upp nýjum hugmyndum í starfinu. Ef einhver fær góða hugmynd 

eftir fund er góð leið að deila henni með öðrum. Hinir geta spurt: Leyfðu okkur að 

heyra hvernig til tókst? Hvað gerðuð þið? Hópurinn þarf að hafa í huga að það er 

mjög mikilvægt að bera virðingu fyrir útfærslu annarra samstarfsaðila og vera 

tillitssamur. Þá koma verkefnablöð (sjá verkefnablöð í fskj. 13) að góðum notum.  

Langir fundir skila ekki alltaf því sem þeim er ætlað og því er betra að hafa 

styttri fundi sem taka jafnvel bara eina klukkustund. Til að fundir árgangsins verði 

markvissari og skilvirkari er ágætt að hafa sérstakt eyðublað fyrir þá (sjá eyðublöð í 

fskj. 14). 

Hver og einn fær sérstakt hlutverk á fundum. Skipst er á svo einhver sitji ekki 

uppi með eitthvað eitt hlutverk en einn þáttur í valddreifingu er einmitt að skipta á 

milli sín hlutverkum. Sem dæmi um hlutverk er ritarastarf, að halda utan um gögnin 

og starfið, að halda meðlimum við efnið og að lokum að minna meðlimi á að nota 

málefnalega gagnrýni, ekki persónulegar árásir. Til að forðast slíkt er gott að hópurinn 

sé búinn að kynna sér og fjalla um samskiptaboðorðin er gilda í samvinnu kennara 

(sjá eyðublað í fskj. 15). 

Á fundum er einnig gott að hafa nokkrar reglur og ráð hvað varðar samstarf 

kennara sem reynslan hefur sýnt að hafi jákvæð áhrif á árangur funda og á velgengi 

hópsins (sjá eyðublöð í fskj. 16). Það er nauðsynlegt hvort sem teymið hittist á 

hefðbundnum skólatíma eða utan hans að hafa nokkur skipulagsatriði á hreinu svo 

fundarstarfið verði markvissara og skilvirkara (sjá eyðublað í fskj. 17). Gott væri að 

ráðgjafi í samvinnu (fagstjóri í sérkennslu) ljósritaði eyðublaðið fyrir hvern og einn í 

upphafi samstarfs og færi yfir það og rökstyddi nauðsyn þess. Það skilar sér í betra 

starfi ef allir eru meðvitaðir og sammála um tilgang funda. 

Gott er fyrir hópinn að fagstjóri sérkennslu sé til aðstoðar sem ráðgjafi 

varðandi samvinnu kennara. Hlutverk hans er að aðstoða kennara við að sjá út leiðir 

til að skipuleggja samstarfið, aðstoða þá við skipulagningu þannig að jafnvægi sé á 

ábyrgð og álagi, hjálpa til við skipulagningu kennslu, og finna kennsluaðferðir sem 

henta öllum og hjálpa kennurum að sjá til þess að allir nemendur eigi samleið, jafnt í 

námi sem félagslegri samveru. Einnig aðstoðar hann kennara við að leysa úr 

samstarfsörðugleikum ef þeir koma upp. 
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Að auki er gott að hver kennari innan árgangs haldi dagbók yfir veturinn því 

hún getur haft ótrúleg áhrif á þróun mála. Hún er trúnaðarvinur sem tekur við 

vandamálum og áhyggjum og verður einskonar ráðgjafi. Við dagbókarskrif skýrast 

vandamálin. 

Mat á samstarfinu (starfi teymis) fer fram þrisvar á vetri, nóvember, mars og 

maí. Fundina situr kennsluráðgjafi frá skóladeild sveitarfélagsins ásamt fagstjóra 

sérkennslu sem er kennurum til aðstoðar. Hópurinn skoðar starfið með eftirfarandi 

atriði í huga: Hverju þurfum við að breyta? Hvaða breytingar og þróun hafa orðið? 

Hvað höfum við lært af starfinu og hverju hefur það skilað? Verkefnin eru tekin aftur 

til að sjá breytingar. 

 

Um vorið 

Seinasti fundur vetrarins er matsfundur með kennsluráðgjafanum og fagstjóra 

sérkennslu þar sem starf vetrarins er metið í heild sinni og lokaskýrsla skrifuð. Öllum 

gögnum (fundarblöð, verkefni, mat og dagbókarskrif) um starfið hefur verið safnað í 

eina möppu merkt Samstarf X. bekkjar kennara – Þróunarvinna / Samstarf X 

millistjórnendur – Þróunarvinna.  

 

Í framhaldinu um samstarf kennara í árgangi er einnig fjallað um tveggja kennara 

kerfi. Þar sem margir skólastjórar og kennarar eru á byrjunarreit hvað þróun tveggja 

kennara kerfis snertir er gott að hafa vinnuferli til að hafa til hliðsjónar ef stofna á til 

og þróa tveggja kennara kerfi í skólum. Gengið er út frá 1. bekk en ferlið nýtist einnig 

fyrir eldri árganga. Að mínu mati getur vinnuferlið að stofnun tveggja kennara kerfis 

litið út á eftirfarandi hátt: 

 

Að vori 

Mikilvægt er að skólastjóri skoði allar mögulegar aðstæður áður og á meðan stofnun 

tveggja kennara kerfis fer fram til að forðast að falla í mögulegar gildrur. Það geta 

verið samstarfsörðugleikar, röng vinnutilhögun og álag meðal kennara, ólíkar 

uppeldisskoðanir og stjórnsemi. Breytingar kosta alltaf meiri vinnu sérstaklega í 

upphafi en síðan venjast þær og verða ekki eins fyrirferðarmiklar. Allar nýjar aðferðir 

í kennslu og þróunarstarf valda mönnum erfiðleikum og óöryggi í upphafi sem síðar 
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hverfa smátt og smátt er fólk nær betri tökum á viðfangsefninu.160 Ég tel að skólinn 

geti mætt auknu álagi og aukið öryggi tveggja kennara kerfis á fernan máta: 

 

1. Hluti viðverutíma 9.14 verði deilt niður á umsjónarkennara þannig að tímar fyrir 
umsjón með bekk tvöfaldist. Það er á valdi skólastjóra. 

2. Hver kennari fái tvo tíma í kennsluafslátt. Það svigrúm þarf viðkomandi 
sveitarfélag að samþykkja þar sem 28 kennslutímar eru meðaltalið. 

3. Tvo launaflokka til að mæta meira umfangi og álagi umsjónarkennarastarfsins 
vegna barna með sérþarfir. Það er á valdi skólastjóra og er breytilegt frá ári til árs. 

4. Þegar kennarar eru að læra nýja kennsluaðferð sbr. samvinnunám, þá leysir 
einhver viðkomandi kennara af í kennslu meðan á viðtölum stendur við 
námskeiðsleiðbeinandann. 

 

Fleiri úrræði eru til staðar innan skóla s.s. sálfræðingur og fagstjóri í samstarfi 

kennara og fagstjóri um einstaka nemendur. 

Eftir að skráningu nemenda í 1. bekk lýkur og nauðsynleg gögn (greiningar 

o.fl.) og upplýsingar um þá hafa borist, þarf að skoða eftirtalin gögn: 

♦ Árganginn í heild sinni.  
♦ Sérþarfir einstakra nemenda. 
♦ Samsetningu nemenda með tilvísun til gagna og annarra upplýsinga. 
♦ Heppilegan fjölda í bekk.  
♦ Bekkjardeildir.  
♦ Hvaða kennarar eru best fallnir til verksins.  
♦ Yfir hvaða sérfræðikunnáttu búa þeir sem nýtist mjög vel í getublönduðum bekk. 
♦ Hverjir geta starfað svo náið saman og eru tilbúnir til að kenna bekkjunum. 
♦ Ákveðnir kennarar settir á árganginn með þeirra samþykki. 
 

Skólastjórinn kallar tilvonandi kennara á sameiginlegan fund, útskýrir og 

rökstyður hver tilgangur og markmið hans og skólans er með tveggja kennara kerfi, 

nauðsyn þess og ávinning, segir nánar frá eins dags haustnámskeiði um tveggja 

kennara kerfi er haldið verður í skólanum og svarar spurningum þeirra þar að lútandi. 

Að þessu loknu ræðir hann einslega við viðkomandi kennara um hverja hann telur að 

vinni best saman, spyr og leitar samþykkis aðila. Ef kennari óskar eftir að vinna með 

öðrum kennara innan árgangsins en þeim sem skólastjórinn býður, hliðrar hann til í 

samráði við viðkomandi aðila. Þegar þessi mál eru frágengin af skólastjórans hálfu er 

komið að samstarfskennurum. 

 

160 Joyce & Showers 1982:82-84. 
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Að hausti, þ.e. í skólabyrjun 

Kennarar taka þátt í sameiginlegu námskeiðum skólans (sjá ferli í samvinnu kennara 

bls. 84-86). Fyrirlesturinn um tveggja kennara kerfi er bein kennsla, umræður og stutt 

hópverkefni. Hliðstæðri verkefnavinnu lauk í námskeiðshlutanum um samvinnu 

kennara (sjá fskj. 9-17). 

Fyrirlesturinn snýst um fimm aðalþætti sem taldir eru vera grundvöllur þess að 

tveggja kennara kerfi komist á fót, vaxi og dafni.  

 

1. Hver er tilgangur tveggja kennara kerfis? 

Gott er byrja með hópvinnu þar sem kennarar fjalla um ofangreinda spurningu og 

fleira varðandi tveggja kennara kerfið (sjá eyðublað í fskj. 18). Það gefur 

kennurum einnig tækifæri á að kynnast betur. Það er einnig gott að kennarar sem 

ætla að starfa saman í tveggja kennara kerfi svari spurningunum hver fyrir sig og 

beri síðan saman svörin á eftir og vinni úr misvísunum. 

Mikilvægt er síðan að ræða og velta fyrir sér svörunum og hvað aðilar vonast til 

að fá út úr samstarfinu. Ennfremur ræða hvert markmið þess er, hvort um er að 

ræða samstarf og samábyrgð kennara á árgangnum í heild eða tækifæri fyrir 

kennara til að læra hver af öðrum. Er þetta aðferð til að prófa nýtt námsefni eða er 

verið að meta ákveðna þætti í skólastarfinu, fyrir hvern er tveggja kennara kerfi og 

hverju á það að skila í skólastarfinu? Öllum þessum spurningum þarf að velta upp 

og ræða svo að viðkomandi kennarar viti um hvað málefnið snýst. 

2. Val á samstarfsmönnum. 

Þeir eru valdir saman með hliðsjón af því hver tilgangur og markmið tveggja 

kennara kerfisins er í skólanum. Ennfremur hvaða sérþekkingu aðilar hafa yfir að 

ráða sem kemur árgangnum og bekknum til góða. Mikilvægt er að saman veljist 

aðilar sem eiga auðvelt með og finnst gott að vinna með öðrum og geta gefið 

mikið af sér þar sem samstarfið krefst þess. Það getur verið kennari sem hefur 

starfað áður innan árgangs eða innan skóla, aðili utan hans, kennari úr öðrum 

skóla, þroskaþjálfi o.s.frv. 

3. Um hvað snýst samstarfið? 

Þátttakendur þurfa að gera sér grein fyrir hvað þeir vilja fá út úr samstarfinu. Það 

er að þróa nýja kennsluhætti og fjölbreytilegar námsleiðir. Aðalmarkmið þess er 

nemendalausnir. Samstarfið byggist á teymisvinnu þar sem allir deila 

sameiginlegri ábyrgð á árganginum. Leggja ber áherslu á að aðilar þurfi að ákveða 
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mjög fljótt hvernig þeir ætla að haga samstarfinu, þ.e. verkaskipting utan og innan 

kennslustofu og innan árgangsins. Það léttir allt starf að hafa ákveðið skipulag. 

Ræða þarf um hlutverk og skyldur samstarfsaðila og hverjar þær eru innan og utan 

kennslustofunnar. 

4. Samstarfsaðilar setji sér grundvallarreglur. 

Afar mikilvægt er fyrir hvert tveggja kennara kerfi að setja sér í upphafi samstarfs 

sameiginlegar reglur til að vinna eftir og hafa að leiðarljósi ef samstarfið á að geta 

gengið. Þær þurfa að byggjast á öryggi og aðhaldi til að viðhalda og varðveita 

samstarfið. Samstarf tveggja kennara byggist nefnilega eins og önnur samvinna á 

jafningjagrundvelli, heiðarleika, hreinskilni, trausti, ábyrgðartilfinningu, virðingu 

fyrir öðrum og útfærslu kennara og gagnkvæmum stuðningi. Enn meira reynir á 

slíkt í svona samstarfi.  

5. Innkoma þriðja aðila. 

Kynna þarf að stundum þurfi þriðji aðili að koma til aðstoðar inn í tveggja kennara 

kerfi. Oftast sé það fagstjóri sem er ráðgjafi í samstarfi kennara, annar kennari eða 

skólastjóri sem er sjaldgæfara. Hlutverk fagstjóra felst í sömu aðstoð og leiðsögn 

sem hann veitir öðrum kennurum er vinna saman (sjá ferli í samvinnu kennara á 

bls. 84-86). Hlutverk hans getur verið bæði tímabundið eða langvarandi en það fer 

eftir aðstæðum hverju sinni og hver framvinda mála er. Fagstjóri getur notað 

eyðublað (sjá fskj. 19) til viðmiðunar þegar farið er yfir samstarfið eða til að leysa 

úr samstarfsörðugleikum. 

Ef skólum tekst að leggja áherslu á nýtingu framangreindra þátta og leiða sem bent er 

á í köflum 5.3 til 5.5 geta þeir komist hjá því að skólastarfið lendi í óheppilegum 

farvegi sem getur gerst eins og niðurstöður rannsóknar minnar sýna. Sé tekið mið af 

niðurstöðum rannsóknar er hægt að byggja upp umbótasinnaða skólamenningu er 

einkennist af samstarfi og samábyrgð kennara sem og millistjórnenda. Það er 

mikilvægt fyrir hvert samfélag að skólar búi yfir þekkingu og hafi á valdi sínu 

vinnubrögð sem gera þeim kleift að meta sífellt árangur af eigin starfi og leita leiða til 

að bæta það. Hver skóli verður að þróa eigin leiðir í samræmi við aðstæður og 

skipuleggja breytingar á sínum eigin forsendum og í samræmi við markmið og 

framtíðarsýn sem allt starfslið hans er tilbúið að sameinast um til þess að skólastarfið 

verði árangursríkt. 

 Ég tel að gagnsemi niðurstaðna rannsóknar minnar og fræðilegra heimilda sýni 

þeim sem starfa í skólum hver nauðsyn og gagnsemi samstarfs, sameiginlegrar 
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ábyrgðar og skipulagningar starfsmanna, þó sérstaklega millistjórnenda, er á því starfi 

sem þeir vinna. Þessa aðila verður að kalla til samstarfs og raunverulegra áhrifa þegar 

skólastarf er skipulagt, sérstaklega þegar um er að ræða þróunarstarf. Þess vegna er 

nauðsynlegt fyrir hvern skóla að hafa skýra stefnu á þessu sviði og fylgja henni 

markvisst eftir. Ef millistjórnendur fá ekki að taka þátt í mótun þeirra hugmynda sem 

unnið er eftir og lítið sem ekkert samráð er haft við þá um breytingar og önnur 

vinnubrögð, verður árangur þróunar- og uppbyggingarstarfs lítill sem enginn. 

 Ég tel fjölbreytni sem og umbótastarf í skólastarfi líklegt til að stuðla að 

jákvæðari þróun skólans í samfélaginu og ekki síður að jákvæðu viðhorfi foreldra til 

skólans sem vinnustaðar barnanna þeirra. 

 

5.6 Samantekt 
Það er mat rannsakanda að tekist hafi að svara þeim rannsóknarspurningum er lagt var 

upp með. Meginniðurstöður eru þær að bæta þarf samstarf meðal millistjórnenda 

annars vegar og hins vegar milli þeirra og skólastjóra. Bent er á leiðir til að byggja 

upp eða bæta samstarf. Samstarf við kennara er hins vegar í góðum farvegi. Enginn 

munur er á milli fræðsluumdæma hvað varðar hlutverk og störf millistjórnenda. Hin 

meginniðurstaða þessarar rannsóknar er hve fagstjórar sérkennslu á Eyri virðast vera 

óánægðir með störf sín og starfssvið. Það kemur ekki eins sterkt fram hjá 

starfsfélögum þeirra á Nesi. Þeir þættir sem valda óánægju eru vinnuálag, takmarkað 

boðflæði milli millistjórnenda og skólastjóra, slök nýting skólastjóra á sérþekkingu 

þeirra í skólastarfinu og samstarf við aðra millistjórnendur og skólastjóra. Það er 

áhyggjuefni. 

 Svarhlutfall í rannsókninni var 94,7% sem er mjög gott og bendir 

þátttökuhópurinn ekki til annars en að hann gefi góða mynd af störfum og hlutverkum 

millistjórnenda. Þátttökuhópurinn náði einungis yfir grunnskóla í tveimur 

þéttbýliskjörnum, á Eyri og á Nesi og einungis voru tekin viðtöl við skólastjórnendur 

sömu bæjarfélaga. Rannsóknin gefur vísbendingar um störf og hlutverk 

millistjórnenda í skólastarfi á þeim stöðum. Þess vegna er ekki hægt að yfirfæra 

þessar niðurstöður gagnrýnislaust á alla millistjórnendur á Íslandi.  

 Gildi rannsóknarinnar felst aðallega í því að þetta er fyrsta rannsóknin á 

hlutverki og störfum millistjórnenda meðal kennara í grunnskólum hér á landi. Þó að 
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þáttakendahópurinn sé eingöngu úr tveimur bæjarfélögum gefa niðurstöður 

vísbendingar um ýmsa þætti sem hefur verið talað um en ekki verið staðfestir með 

rannsóknum. Enn fremur vonast rannsakandi til að reynslan sem fékkst af þessu 

verkefni komi millistjórnendum og skólastjórnendum annarra skóla til góða við 

hliðstætt mat. 

 Enn fremur koma fram tillögur til úrbóta og sagt er frá tveimur vinnuferlum 

sem hafa það að markmiði að auka samstarf meðal kennara. Fyrst er komið inn á hve 

mikilvægt það er að læra nýja kennsluaðferð og geta notað hana í bekkjarkennslu. Því 

fjölbreytilegri kennsluaðferðir sem kennarinn notar, þeim um ánægðari eru 

nemendurnir. Fjallað er um hve mikilvægt er fyrir kennara að kynnast 

samstarfskennurum sínum í upphafi skólaárs. Það á sérstaklega við um nýja kennara. 

Hægt er að nota margar leiðir til þess en ofan á varð útfært þróunarverkefni, samvinna 

kennara. Þar kemur einnig millistjórnandi inn í sem ráðgjafi í vetrarsamstarfinu. Ein 

af samstarfsleiðunum er þróun tveggja kennara kerfis þar sem mjög gott er að aðilar 

sem vinna saman inn í bekk fari í gegnum ferlið. Það getur komið í veg fyrir margan 

misskilninginn. Þar kemur einnig millistjórnandi sem ráðgjafi. Þessir þættir eru dæmi 

um eitt af hans hlutverkum. 
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Lokaorð 

 
Árangur umbótastarfs í skólum ræðst af mörgum samtengdum þáttum þar sem fagleg 

hæfni og samstarf kennara, millistjórnenda og skólastjórnenda eru mjög mikilvægir 

þættir. Skóli þarf einnig að fylgja hröðum og nýjum samfélagsbreytingum og er sífellt 

að aðlagast nýrri þekkingu og kröfum. Annað hvort er skóli í framför eða honum 

hnignar, stöðnun er ekki til í samanburði við þróun samfélagsins. Skólaþróun er 

langtímaverkefni og ef hún á að ná fram að ganga og árangur að nást þarf að huga að 

mörgum þáttum, jafnt ytri sem innri. 

Eitt langtímaverkefnið innan skólaþróunar er þróun hlutverka og starfa 

millistjórnenda. Þeirra störf skipta miklu máli fyrir allt faglegt starf þar sem 

hagsmunir margra aðila fara saman. Fyrir stjórnendur er mikilvægt að geta í auknum 

mæli dreift valdi og ábyrgð og nýtt starfskrafta starfsfólks síns betur því störf 

stjórnenda hafa breyst mjög mikið síðustu ár, þó sérstaklega frá árinu 1996 er 

sveitarfélög tóku yfir rekstur grunnskólanna. Kennarar fá aukna hvatningu, stuðning 

og aðhald í starfi. Aukið faglegt starf í skólum hlýtur einnig að skila betri skóla sem 

þjónar samfélaginu betur og ánægðari foreldrum. 

 Rétt er að hafa í huga að framfarir í skólaþróun koma hægt og sígandi í ljós en 

ekki á einni nóttu eins og margir virðast stundum halda. Ef breytingar eiga að ná að 

festa sig vel í sessi og verða eðlilegur hluti daglegs skólastarfs þarf að gefa þeim tíma. 

Ég tel að fólk sem vinnur að skólaþróun verði að hafa þetta í huga svo það missi ekki 

móðinn. Skólaþróun er eins og ferðalag og öll vitum við að ferðalag tekur mislangan 

tíma áður en við náum áfangastað og oft verða tafir eða jafnvel stopp á leiðinni. Sama 

gildir um umbætur í skólastarfi. 
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Viðauki 1 
 

Viðbætur við spurningu 7 frá þátttakendum rannsóknarinnar 

Samantekt rannsakanda 

 

Fagstjórar sérkennslu á Eyri, fræðsluumdæmi A. 
 

Spurning 7 Ert þú sátt(ur) við starfslýsingu / starfssvið þitt? 

Svör þeirra er svöruðu neitandi. 

 

♦ Starfslýsing ekki nógu skýr og afgerandi. 
♦ Vantar meiri tíma til ráðgjafar og að það sé skilgreint í stundatöflu. 
♦ Of mikil vinna og álag miðað við laun og stundir. Það sem felst í starfinu þarf að  
 rúmast innan dagvinnutíma þar sem við eigum ekki kost á yfirvinnu. 
♦ Ef fagstjóri sérkennslu á að verða deildarstjóri þarf hann að hafa lægri  
 kennsluskyldu. 
 
Eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum? 
 
Mjög ósátt við að almennir kennarar sem eru í 50% starfi sem sérkennarar taki laun 

sem slíkir án allrar sérmenntunar innan þess sviðs. Kjarasamningurinn gerir þar með 

lítið úr menntun sérkennara. 

 

Fagstjórar sérkennslu á Nesi, fræðsluumdæmi B. 

 

Spurning 7 Ert þú sátt(ur) við starfslýsingu / starfssvið þitt? 

Svör þeirra er svöruðu neitandi. 
 
♦ Nákvæm starfslýsing er ekki til. 
♦ Vantar meiri tíma í fagstjórn og minni tíma í kennslu. 
♦ Vantar fastari ramma og mannaforráð. 
 
Eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum? 
 
Starf deildarstjóra þarf að skoða betur m.t.t. launa, ábyrgðar og mannaforráða. 
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Í skólum á Nesi eru ekki til deildarstjórastöður en stendur væntanlega til bóta. Einnig 

vantar starfslýsingar fyrir fagstjóra í sérkennslu og aðra millistjórnendur. 

Starfslýsingar sem hingað til hafa verið notaðar eru grófar og ónákvæmar. 
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Viðauki 2 
 

Viðbætur við spurningu 7 frá þátttakendum rannsóknarinnar 

Samantekt rannsakanda 

 
Stigstjórar á Eyri, fræðsluumdæmi A. 
 
Spurning 7 Ert þú sátt(ur) við starfslýsingu / starfssvið þitt? 

Svör þeirra er svöruðu neitandi. 

 
♦ Þarf að vera markvissari og minnka þarf kennsluskylduna á móti. 
♦ Óljós, mörkin á milli verkefna sem stigstjóri á að sjá um og jafnvel því  
 sem tilheyrir almennum kennarafundi. 
♦ Starfslýsing er alltof óljós og of vítt verksvið miðað við tímafjölda. 
♦ Mér finnst það allt í lausu lofti. 
 
Eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum? 
 
♦ Skólastjórar eru að færa meiri ábyrgð yfir á millistjórnendur að mínu mati 
 Þess vegna finnst mér nauðsynlegt að endurskoða vægi milli kennslu og  
 stjórnunarstarfa. 
♦ Skólastjórar gætu nýtt starfskrafta millistjórnenda betur. 
 

Stigstjórar á Nesi, fræðsluumdæmi B. 
 
Spurning 7 Ert þú sátt(ur) við starfslýsingu / starfssvið þitt ? 

Svör þeirra er svöruðu neitandi. 

 
♦ Vegna launanna. 
♦ Hef ekki ákvörðunarrétt í málum. Ég er meira að bera skilaboð á milli 
 skólastjóra og kennara. 
♦ Starfslýsingar og starfssvið mætti vera betur skilgreint. Það þyrfti líka að vera 
 áætlaður tími á stundaskrá sem ætlaður er fyrir störf deildarstjóra. Minni 
 kennsluskylda. Þarf að sinna þessu ásamt því að kenna 32 kennslustundir 
 sem búið var að setja á mig á undan stigstjórahlutverkinu. Miðað við þær 
 forsendur sem gefnar voru í upphafi. 
 
Eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum? 
 
♦ Var ráðin í haust sem árgangastjóri og hlutverk mitt er að halda utan um 

 árgangafundi og vera milliliður milli skólastjórnenda og kennara. 
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♦ Stjórnunarstöður eiga að vera stjórnunarstöður. Gott og nauðsynlegt flæði 

 þarf að vera til að gott starf þeirra fari fram. Fagmennska í fyrirrúmi. 

♦ Ég myndi segja að mitt starf væri varla hægt að kalla millistjórnendastarf 

 þar sem allar ákvarðanir eru teknar af skólastjóra. 

♦ Nauðsynlegt að millistjórnendur sem eru nauðsynlegir og létta mikið starf  

 skólastjórnenda varðandi ýmislegt kvabb fái tíma til að sinna starfinu. 

♦ Mér finnst stundum ekki nógu skýr mörk milli verkefnastjóra í íslensku og 

 stærðfræði og stigstjóra, þ.e. starfs þeirra. Ég hef stundum á tilfinningunni að 

 verkefnastjóri leitist við að koma sínum verkefnum yfir á stigstjórn sem þeir ættu 

 annars að sinna. Það vantar afdráttarlausa starfslýsingu.  

♦ Mér finnst starf deildarstjóra mjög mikilvægt og nauðsynlegt að skipta almennum 

 grunnskóla upp í þrjú stig 1.-4. bekkur, 5.-7. bekkur og 8.-10. bekkur. Gott 

 samstarf er það sem mest ríður á en eins og kennsluálag er nú er oft erfitt að 

 finna tíma til samstarfs. 
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