
 

 

Hug- og félagsvísindasvið 

Kennaradeild − framhaldsbraut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlutverk skólastjórnenda við þróun 

og framkvæmd skólasýnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elías Gunnar Þorbjörnsson 

Akureyri júní 2012 



2 

 

Háskólinn á Akureyri 

Hug- og félagsvísindasvið 

Kennaradeild − framhaldsbraut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlutverk skólastjórnenda við þróun 

og framkvæmd skólasýnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elías Gunnar Þorbjörnsson 

 

Meistaraprófsritgerð lögð fram sem hluti  

af námi til M.Ed.-gráðu í menntunarfræði 

Akureyri júní 2012 



3 

 

 

 

Ágrip 

 

Í þessu verkefni er sjónum beint að hugtakinu skólasýn og hvernig skólastjórnendur hafa 

staðið að þróun og innleiðingu slíkrar sýnar í þeim skólum sem þeir stýra. Hugmyndin að 

verkefninu varð til þegar að höfundur starfaði við skóla sem var að hefja það ferli að skapa 

sýn fyrir skólann sem hann starfaði við.  

Rannsóknarspurningarnar eru fjórar: Hvers vegna var skólasýnin þróuð? Hvernig var 

skólasýnin þróuð og hverjir tóku þátt í því ferli? Hvert var hlutverk skólastjórnenda við þróun 

skólasýnarinnar? Og hvert var hlutverk skólastjórnenda við framkvæmd skólasýnarinnar? 

 Gagna var aflað með eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem tekin voru 

einstaklingsviðtöl við fimm skólastjóra í grunnskólum.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að hlutverk skólastjórnendanna við þróun 

skólasýnar virðast vera að úthluta tíma til umræðna í upphafi þróunarferlisins og leiða ferlið 

þar til að skólasýn hefur verið mótuð fyrir stofnunina. Þegar kemur að framkvæmd 

skólasýnarinnar er hlutverk skólastjórnenda að halda sýninni á lofti og kynna hana sem víðast 

sem og að hvetja starfsfólk til þess að vinna að markmiðum skólasýnarinnar.  

Viðmælendur voru sammála um að ef markmið skólasýnar á að nást er mikilvægt að 

sem flestir sem að skólanum koma þekki skólasýnina og vinni að því að koma henni í 

framkvæmd.  

Helstu hindranir sem skólastjórarnir mættu voru áhugalitlir kennarar og aðrir sem létu 

stjórnast af kjarasamningum kennara og beittu þeim fyrir sig til að komast hjá þátttöku. 

Skólastjórarnir töldu sig ekki hafa vald til að breyta þessum aðstæðum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Abstract 

 

This paper focuses on how school principals have taken on the task of developing and 

implementing a school vision in their schools. The idea came about when the author worked 

at a school that had just set itself the task of developing such a vision. 

 There are four research questions: Why was the school vision developed? How was it 

developed and who took part in the process? What was the principals’ role in developing the 

vision? And what was the principals’ role in implementing it? Data was gathered through 

qualitative research where five grade school principals were interviewed.  

The main results of the study showed that the principals’ role in developing the school 

vision was to allocate time for a discussion to take place at the start of the developing process, 

to lead the work and bring it forward. The role also involved, implementing the vision as well 

as encouraging the school staff to work towards the goals set forward in the vision.  

The interviewees agreed that in order to reach these goals it was important that the 

staff was united in working towards implementation of the schools vision.  

The main obstacles mentioned by the principals involved the issue that some of the 

teachers in the schools were not interested in the work and others insisted they were bound by 

Teachers´ Union contracts about hours and used it to avoid participation. Therefore one of the 

main obstacles was that the principals regarded the tools available to them, in order to 

implement this vision, insufficient.   
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er lögð fram til fullnustu 120 eininga M.Ed. námi við kennaradeild hug- og 
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 Leiðbeinandi minn við gerð verkefnisins var Kristín Aðalsteinsdóttir, prófessor við 

kennaradeild. Ég kann henni þakkir fyrir ráðgjöf og stuðning við gerð verkefnisins. 

Ráðunautur var Trausti Þorsteinsson, lektor við kennaradeild HA. 

 Ég vil af alhug þakka þeim skólastjórnendum sem þátt tóku í verkefninu fyrir þeirra 

framlag og það traust og tíma sem þeir veittu mér. Án þeirra aðkomu hefði verkefnið ekki 

orðið að veruleika.  
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1. Inngangur 

 

Viðfangsefni þessa verkefnis er hlutverk skólastjórnenda við gerð og framkvæmd skólasýnar. 

Skólasýn er hugtak sem komið hefur inn í umræðu um skólamál á síðustu árum. Skólum hefur 

í auknum mæli verið sett sýn sem ætlað er að vera rammi um það starf sem fram fer í 

skólunum. Að mörgu er að hyggja þegar sýn er sett fram fyrir grunnskóla. Því er mikilvægt að 

sem flestir sem í skólunum starfa vinni saman í því ferli sem sköpun skólasýnar er.  

Hugtakið skólasýn vísar til ákveðinnar myndar af framtíðinni og hvers vegna fólk vill 

að þessi mynd verði að veruleika, í ferli breytinga þjónar skólasýn þrenns konar hlutverki. 

Fyrst þá skýrir sýn hvert breytingarnar eiga að leiða, í öðru lagi getur hún hvatt fólk til 

aðgerða sem koma hreyfingu á breytingaferlið og í þriðja lagi þá getur skólasýn auðveldað 

samhæfingu aðgerða fólks á árangursríkan hátt (Kotter, 1996, bls. 68−69).   

Skýr sýn á framtíð stofnunar getur því haft áhrif á hversu vel gengur að stuðla að 

framförum í skólastarfi, sýnin getur því þjónað sem tæki sem auðveldar ákvarðanatöku og 

eykur samheldni þeirra sem að skólastarfinu koma. 

 

1.1. Tilgangur og markmið 

Rannsókninni er ætlað að auka þekkingu á viðfangsefninu og auka skilning þeirra sem starfa í 

skólasamfélaginu á hugtakinu skólasýn og hvaða aðferðir gætu reynst árangursríkar við þróun 

og framkvæmd slíkrar sýnar. Þó svo að verkefnið sé unnið út frá reynslu skólastjórnenda er 

það von mín að það geti einnig nýst öðrum sem starfa að skólamálum og gætu haft áhuga á 

viðfangsefni verkefnisins.  

Efnisvalið má rekja til þess að ég var kennari í skóla sem að lagði í það ferli að þróa 

skólasýn fyrir skólann en þá vöknuðu spurningar um hvernig best væri að útfæra sýnina svo 

hún yrði nytsamleg og höfðaði til sem flestra, bæði með tilliti til getu og áhuga nemenda og 

kennara. Hugmyndin var rædd í skólasamfélaginu og hversu mikilvægt það væri að skólar 

þróuðu skólasýn byggða á umhverfi skólans, því starfsfólki sem innan skólans starfar og 

þekkingu þess. Eftir þessa reynslu vöknuðu í huga mér spurningar varðandi hversu vel skólum 

hefur tekist að skapa svokallaða skólasýn og koma henni í  framkvæmd. Ég tel þarft að fjalla 

um þetta viðfangsefni þar sem að ekki hefur verið mikið skrifað um efnið. 
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Rannsóknaraðferðin við verkefnið var eigindleg. Til að komast að reynslu skólastjórnenda af 

þróun og framkvæmd skólasýnar voru tekin viðtöl við skólastjórnendur í fimm grunnskólum.  

Í skólum starfa einstaklingar með ólíka reynslu, þekkingu og lífsviðhorf. Þetta fólk 

mótar skólastarfið og hefur mest um það að segja hvernig tekst til við að framfylgja 

skólasýninni. Það þarf að skapa andrúmsloft innan skólanna þar sem ríkir trú og áhugi á því 

að gera betur. Skólasýn hefur verið mótuð  fyrir marga skóla á Íslandi á liðnum árum. Samt 

sem áður virðist ekki vera mikið ritað um hvernig farið var að við að þróa skólasýn við þessa 

skóla eða koma henni í framkvæmd. Hins vegar má leita vitneskju og safna upplýsingum um 

efnið úr heimi fræðanna til að átta sig á hver stefnan hefur verið erlendis og greina hvað 

komið hefur fram um efnið. Til þess að vel megi til takast við gerð skólasýnar þarf að hafa 

sem flesta með í ráðum frá byrjun (Rúnar Sigþórsson, Jón Baldvin Hannesson, Rósa 

Eggertsdóttir, Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Mel West, 1999, bls. 23), því að til 

þess að sýninni verð komið í framkvæmd þurfa allir innan skólans að leggjast á árarnar og róa 

að sama marki. 

 

1.2. Rannsóknarspurningar 

Skólasýn hefur verið sett fram við marga skóla á Íslandi hinsvegar er ekki mikið vitað um 

hvernig þessi sýn hefur verið þróuð og hvernig henni hefur verið fylgt eftir og hún 

framkvæmd. Í þessu verkefni er það ætlun mín að leitast við að komast að því hvernig 

skólastjórnendur hafa tekist á við þetta verkefni. Þær spurningar sem ég mun reyna að svara 

og liggja til grundvallar verkefni þessu eru: 

 Hvers vegna var skólasýnin þróuð? 

 Hvernig var skólasýnin þróuð og hverjir tóku þátt í því ferli? 

 Hvert var hlutverk skólastjórnenda við þróun skólasýnarinnar? 

 Hvert var hlutverk skólastjórnenda við framkvæmd skólasýnarinnar? 

 

 

 

 

 



11 

 

1.3. Uppbygging ritgerðar 

Verkið byggir á sjö meginköflum og hefst á inngangsorðum um verkefnið og efni þess. Í 

öðrum kafla er sjónum beint að fræðilegum grunni verksins þar sem fjallað er um hugtakið 

skólasýn. Í kafla þrjú er fjallað um stjórnunarkenningar, muninn á stjórnendum og leiðtogum 

og hvernig kenningar um umbreytingaforystu geta nýst skólastjórnendum við þróun og 

framkvæmd skólasýnar. Í fjórða kafla er rannsóknin kynnt, markmið hennar og framkvæmd 

og þær aðferðir sem notaðar voru við gagnaöflun og úrvinnslu. Fimmti kaflinn er helgaður 

niðurstöðum þar sem að svör við rannsóknarspurningunum eru kynnt. Umræður og niðurlag 

verksins eru svo í sjötta og kafla verksins þar sem farið er yfir helstu niðurstöður og þær 

skoðaðar í ljósi fræðilegrar vitneskju. Verkinu lýkur svo með lokaorðum þar sem niðurstöður 

eru teknar saman í stuttu máli.  
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2. Fræðilegur grunnur 

 

Í þessum kafla mun ég fjalla um skólasýn út frá skrifum fræðimanna. Það er markmið mitt að 

gefa lesandanum hugmynd um hvað felst í hugtakinu skólasýn og hvernig bestur árangur er 

talin nást við þróun og framkvæmd hennar. Einnig, er ekki síður mikilvægt að ræða hverjir 

ættu að taka þátt í að þróa og koma skólasýn í framkvæmd. Í þessi sambandi mun ég, í lok 

kaflans gera grein fyrir kenningum um stjórnun og forystu og þá sérstaklega kenningum um 

umbreytingastjórnun.  

 

2.1. Skólasýn 

Sýn leiðir stefnu eða þróun í ákveðna átt. Hún er svar við spurningunni, ,,Hvert viljum við 

fara?” Þó svo að skólum beri að fylgja grunnskólalögum er hverjum skóla heimilt upp að 

vissu marki að móta eigin skólasýn (Aðalnámskrá gunnskóla, 2011).   

Þar sem skólar nú um stundir berjast um í ólgusjó þjóðfélagsbreytinga er mikilvægt að 

menntunarstefna hvers skóla sé uppfærð og aðlöguð að breytingunum hverju sinni. Hrífandi 

menntunarsýn er nauðsynlegt afl skólaþróunar en hún er áætlun um æskilegt framtíðarástand 

skólans (Ramsay og Clark, 1990, bls. 154−155). 

Nanus og Dobbs (1999, bls. 78) segja að ef fólk veit ekki hvert það stefnir, þá sé 

líklegt að það geti endað einhverstaðar annar staðar en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir. 

Þetta er ein af ástæðum þess að fyrirtæki og stofnanir setja sér sýn til framtíðar, svo að þeir 

sem starfa fyrir og með stofnuninni viti hvert skal stefna og hver gildi stofnunarinnar eru. Ef 

öflug framtíðarsýn er þróuð innan stofnunar í samstarfi þeirra sem koma að henni má álykta 

að það auki líkurnar á því að markmiðum hennar verði náð.  

Skólasýn er stutt yfirlýsing um æskilega framtíð skólans. Þó að hún geti verið sett 

fram á einfaldan hátt og með margvíslegu móti þá felst í megininntaki skólasýnar 

þýðingarmikil umbreyting; markviss og framvirk breyting sem leiðir til framfara bæði fyrir 

nemendur og kennara. Þannig leggur sýnin mikilvægan skerf af mörkum til einstaklingsins og 

samfélagsins í heild (Caldwell, 2006, bls. 118). 

Whitaker og Moses (1994, bls. 14−15) halda því fram að stefna þurfi að nokkrum 

meginmarkmiðum þegar skólasýn er þróuð, en með sýninni ætti að: 
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1. Skýra hvað skólinn stendur fyrir 

2. Draga upp skýra mynd af muninum á því sem er og þess sem gæti verið 

3. Skilgreina mikilvægi þeirra verka sem þarf að vinna 

4. Leggja grunn að breytingum 

5. Skilgreina langtíma markmið skólans og hvernig skal ná þeim fram 

6. Vera innblástur fyrir vöxt og framfarir 

7. Vera hvatning til fólks að vinna eftir bestu getu 

 

Skólasýn vísar til þeirra gilda sem liggja að baki hugmyndum skólasamfélagsins um skólamál. 

Notkun orðsins „sýn“ er ekki tilviljun. Sýn gerir fólki kleift að sjá hver gildi 

skólasamfélagsins eru, gildi sem annars gætu verið óskýr, en með því að setja þau fram og 

skýra þau má setja þau í forgang (Leithwood og Hallinger, 2002, bls. 9). 

West-Burnham (1997, bls. 118) segir að tilgangur sýnar sé að hjálpa skólanum að færa 

sig frá því þekkta til þess óþekkta, að setja fram vonir og þrár skólasamfélagsins fyrir 

nemendur, samfélagið og starfsfólkið. Það er mikilvægt að sýnin skýri og skilgreini þau gildi 

sem starfsfólk skólans telur mikilvæg svo gera megi þau raunveruleg sem og aðgengileg.  

Sýn skóla ætti að fela í sér meginmarkmið í starfsemi skóla eða stofnunar og í henni 

ætti að birtast gildismat sem lagt er til grundvallar öllu starfi, ekki síst þróunar- og 

umbótastarfi. Tilgangurinn með því að móta slíka sýn er að stilla saman vinnubrögð og skapa 

samkennd, fá fólkið innan skólans til að sameinast undir merkjum ákveðinna gilda og viðmiða 

um hvað telst gott og eftirsóknarvert. Þegar vel tekst til getur sýn verið nokkurs konar 

leiðarljós sem gefur til kynna ,,hver við erum og hvert við erum að fara” (Jón Baldvin 

Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002, bls. 65). 

Færa má rök fyrir því að skólasýn sé mikilvæg því hún er afl sem getur sameinað 

krafta fólks til góðra verka og er því mjög mikilvæg fyrir framþróun stofnunarinnar (Rúnar 

Sigþórsson, o.fl., 1999, bls. 56). Sýnin þarf að vera raunhæf, trúverðug og aðlaðandi, því hún 

er framsetning á þeirri framtíð sem vilji er til að stofnunin miði að, framtíð sem er í 

mikilvægum atriðum betri, giftusamlegri og eftirsóknarverðari en það sem er sjáanlegt núna. 

Sýnin er vegvísir þeim sem vilja vita fyrir hvað stofnunin stendur og hvert hún stefnir. Fyrr 

eða seinna kemur að því að stofnunin þarf að breyta um stefnu eða jafnvel verður þörf á 

umbreytingum en þá þyrfti fyrsta skrefið ætíð að vera að skapa nýja sýn eða endurskoða þá 

sýn sem fyrir hendi er (Nanus, 1992, bls. 8−9).  
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Kraftur sýnarinnar liggur bæði í áhrifum hennar á hegðun einstaklinga og 

möguleikanum á að virkja enn aðra. Vel mótuð sýn rammar inn verk þeirra sem við 

stofnunina starfa, fyllir starfsfólkið merkingu og minnir á hvers vegna það starfar við kennslu. 

Þegar sýninni er deilt með öðrum getur hún orðið grunnur umbreytinga í skólastarfinu 

(Leithwood og Hallinger, 2002, bls. 10). 

Schlechty (1997, bls. 62) heldur því fram að stundum tali fólk um sýn þegar það 

meinar ætlunarverk og stundum talar fólk um sýn þegar það lýsir trú sinni á einhverju. Til 

þess að skilja hvað felst í orðinu sýn þá verðum við að átta okkur á því að sýn vísar til myndar 

í huga okkar, ,,Að hafa sýn er að sjá” (Schlechty, 1997, bls. 63). Schlechty heldur áfram og 

segir að við sköpum ekki sýn heldur verður sýnin til vegna þess að við trúum á eitthvað sem 

sýnin mun leiða í ljós. Sýn okkar getur ekki verið skýr nema að við trúum á markmið 

sýnarinnar og trúin þarf að vera til staðar áður en að sýnin er sett fram. Sýnin svarar því 

spurningunni, hvernig skólinn myndi líta út ef trúin á hana rættist. Schlechty heldur áfram og 

segir nauðsynlegt að við spyrjum hvernig okkur liði ef inntak sýnarinnar birtist í hegðun 

okkar og í þeim kerfum sem við höfum skapað til stuðnings þessum gildum okkar (Schlechty, 

1997, bls. 63). 

Skólasýn getur vísað veginn til nýrrar framtíðar og getur því verið mikilvægt verkfæri 

sem auðveldar leiðtoganum að leysa úr vandamálum með því að ramma inn mikilvægustu 

atriði stofnunarinnar. Loks getur skólasýn verið notuð til að koma auga á mikilvægar leiðir til 

breytinga og lærdóms fyrir þá sem starfa við stofnunina (Leithwood og Hallinger, 2002, bls. 

12). 

Kotter (1996, bls. 71−72) segir að árangursrík sýn virðist innihalda sex lykileinkenni:  

1. Fólk þarf að geta ímyndað sér sýnina, hún þarf að vera svo skýr að fólk geti séð sýnina 

fyrir sér og hvernig framtíðin muni mögulega líta út. 

2. Sýnin þarf að vera eftirsóknarverð, hún þarf að höfða til langtíma hagsmuna þeirra sem 

aðild eiga að sýninni. 

3. Sýnin þarf að vera framkvæmanleg, markmiðin sem liggja til grundvallar þegar sýnin er 

þróuð þurfa að vera raunhæf. 

4. Sýnin þarf að vera í brennidepli við allar meiriháttar ákvarðanir sem teknar eru. 

5. Sýnin þarf að vera sveigjanleg svo að frumkvæði og framfarir við breyttar aðstæður sé ekki 

heft. 

6. Það þarf að vera auðvelt að miðla og skilja sýnina svo að hægt sé að skýra hana og koma 

henni á framfæri á stuttum tíma. 
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Því hefur verið haldið fram hér að framan að skólasýn ætti ekki að setja fram í flýti. Sýnin 

þarf að vera byggð á aðstæðum og umhverfi hvers skóla fyrir sig því skólasýnin vísar til þess 

hvert ákveðinn skóli stefnir. Í næsta hluta verður fjallað um þróun skólasýnar og hvaða 

ráðstafanir er æskilegt að gera til að skapa árangursríka skólasýn. 

 

2.2. Þróun skólasýnar 

Bennis og Nanus (1986, bls. 89) lýsa hvaða hlutverki sýn stofnunar gegnir. Þeir segja að 

leiðtogi sem aðhyllist ákveðna stefnu þurfi að þróa huglæga mynd af mögulegri og 

eftirsóknarverðri framtíðarstöðu stofnunarinnar. Þessi mynd, sem hægt er að kalla sýn, getur 

verið skýr en hún getur líka verið óljós. Aðalatriðið er að sýnin skýri raunhæfa, trúverðuga og 

aðlaðandi framtíð stofnunarinnar, ástand sem er betra en það sem er fyrir hendi.  

Fyrsta skrefið í því ferli að þróa skóla sem nær betri árangri er að skýra hvernig skóla 

starfsfólkið vill sjá í framtíðinni. Ef ekki er vitað hvert skal stefna, þá mun starfsemin líklega 

ekki komast á þann stað sem stefnt var að. Það að skýra hvað vilji er til að gera betur er lykill 

að því að greina þau svið sem þarf að stefna að og bæta. Skólasamfélagið ætti að skapa sér 

sameiginlega sýn byggða á þeim gildum sem skólasamfélagið er tilbúið að skuldbinda sig við. 

Þau forgangsverkefni sem vinna þarf innan skólans þurfa að endurspeglast í sýninni (School 

improvement in Maryland, 2009). 

Sagt hefur verið að maður sem ekki les sé í raun á sama báti og sá sem ekki kann að 

lesa. Því er svipað farið með skólasýn, það að hafa sýn en tjá hana ekki er ekki betra en að 

hafa enga sýn. Sýninni þarf að deila með öðrum til þess að hún geti orðið að veruleika og 

uppfylli þau markmið sem sett eru með henni (Cartwright og Baldwin, 2006, bls. 27). Þróun 

skólasýnar þarfnast þess að starfsmenn og aðrir er hagsmuna eiga að gæta innan skóla 

skilgreini þau gildi sem þeir telja mikilvæg fyrir framþróun skólans og lýsi því hvernig þeir 

ímynda sér fyrirmyndarskóla. Eftir að búið er deila gildum og framtíðar hugmyndum um 

hvernig skólinn getur orðið þarf að samræma hugmyndir (School improvement in Maryland, 

2009). 

Bent hefur verið á að gerð skólasýnar ætti að vera samstarfsverkefni allra þeirra sem 

vinna við skólann. Iowa School Administration (2003) leggur til að við gerð skólasýnar sé 

farið í gegnum eftirfarandi skref með starfsfólki: 
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Skref 1:  

Sjá þarf starfsfólki fyrir greinum og bókmenntum um hvað felst í skólasýn og sýna fram á 

hvað aðrir skólar hafa gert og hver þeirra sýn er. Í kjölfarið þurfa að fylgja umræður um 

hugmyndir starfsfólks stofnunarinnar. 

Skref 2:  

Safna þarf saman þeim hugmyndum sem fram komu í skrefi eitt, vanalega er þetta gert á 

starfsmannafundi þar sem allir eru saman komnir. Þarna er hægt að koma auga á þemu eða 

gildi sem upp kunna að koma og skrá þau. 

Skref 3:  

Eftir að atriði hafa verið staðfest sem sýnin á að byggjast á samkvæmt niðurstöðum í skrefi 

tvö, er valinn hópur til að skrifa uppkast af skólasýn fyrir skólann. 

Skref 4:  

Starfsfólk fær tækifæri til að skoða tillögurnar en síðan eru þær ræddar með öllum hópnum. 

Það hefur reynst vel að skipta hópnum upp í smærri umræðuhópa sem svo skýra frá 

niðurstöðum sínum á starfsmannafundi. Eftir að allir hóparnir hafa skilað af sér er hægt að 

ræða niðurstöðurnar og búa til önnur drög byggð á niðurstöðum fundarins. 

Skref 5:  

Allir í starfsmannahópnum velta fyrir sér og skrifa niður hvaða skilning þeir leggja í drögin 

sem fyrir liggja og þeir beðnir um að svara þrem spurningum: 

 1: Ná drögin yfir þau markmið sem við höfum sett okkur?  

 2: Endurspegla drögin gildi okkar? 

3: Munt þú geta skuldbundið þig við þessi drög og framfylgt innihaldi þeirra?   

Skref 6:  

Starfsmannahópurinn kemur aftur saman og ræðir hvort einhverra breytinga sé þörf áður en 

skólasýnin er fullkláruð. 

Skref 7:  

Skólasýnin er birt, henni er fylgt eftir og starfsfólkið byrjar að tileinka sér skólasýnina. 

(Iowa School Administration, 2003). 

 

Þessi sjö skref geta gefið skólastjórnendum hugmynd að ferli sem hægt er að fylgja með 

starfsfólki þegar lagt er af stað í það átak sem skólaþróun er. Að þróa góða sýn „er æfing 

hjarta og huga sem tekur tíma, ferlið er unnið af hópi fólks og það getur tvímælalaust verið 

erfiðleikum bundið að þróa góða sýn“ (Kotter, 1996, bls. 79). Kotter bendir á að það sé ekki 
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auðvelt verk sem bíður þeirra sem leggja af stað við þróun skólasýnar. Hann segir að sýnin 

þurfi að vera unnin í samstarfi við fólkið sem á að framfylgja henni og það verður að gefa 

ferlinu tíma til að þróa hugsunina sem að baki liggur. 

Nanus og Dobbs (1999, bls. 87−88) taka í sama streng og Kotter og segja að sýn 

stofnunar ætti að þróa í samstarfi við þá sem að henni koma. Þeir segja nokkrar ástæður fyrir 

mikilvægi þess að þróa sýn í samstarfi við aðra: 

 Samstarf felur í sér að margar ólíkar hugmyndir og sjónarhorn koma upp sem dregur úr 

líkum á því að litið sé framhjá mikilvægum þáttum í skólastarfinu við þróun sýnarinnar. 

Hver hugmynd er rædd og þetta ferli leiðir oft til þess að nýjar hugmyndir koma upp á 

yfirborðið sem stjórnandinn hefði ekki séð ef hann hefði unnið einn að gerð sýnarinnar.  

 Samstarfsferli við þróun skólasýnar leiðir oft til þess að þeir sem vinna að þróun hennar 

finna til sameiginlegs eignarhalds á henni. Þetta getur svo gert innleiðingarferlið 

auðveldara þar sem að sýnin er vel kynnt og fólkið sem á að koma henni í framkvæmd tók 

þátt í að þróa hana. 

 Samstarfsferlið felur einnig í sér nokkurs konar hópefli sem styrkir gildi skólans, sameinar 

þátttakendur og byggir upp traust og stolt yfir því sem vel hefur verið gert. 

 Þetta ferli, sem byggist á samstarfi, getur aukið skilning þátttakenda á þeim verkefnum sem 

skólinn stendur frammi fyrir til framtíðar. Það ferli getur auðveldað úrlausn erfiðra 

framtíðarverkefna þar sem að öllum er ljóst hvert skal stefna  

 

Kotter (1996, bls. 81) leggur á það mikla áherslu að þróun sýnarinnar sé ferli. Fyrsta skrefið er 

að setja fram hugmynd að sýninni, en oft er það einstaklingur eða nokkrir saman sem að 

kynna upphaflega hugmynd sýnarinnar. Síðan er þessi hugmynd rædd í stærri hópi þar sem 

hugmyndin tekur eðlilega breytingum í umræðum. Í samvinnunni sem er nauðsynlegur þáttur 

vinnunnar eða umfjöllunarinnar er mikilvægt að hugmyndin nái að þróast í átt að endanlegri 

sýn. Það er þörf á gagnrýnni hugsun og ákveðnum draumum um æskilegt framtíðarástand 

stofnunarinnar. Þróunarstarfið getur tekið langan tíma og oft er eins og þegar tvö skref eru 

tekin fram á við sé farið aftur um eitt skref, sýn verður ekki fullmótuð af einum fundi og getur 

ferlið allt tekið marga mánuði og jafnvel ár. Lokatakmarkið er þó að ferlið endi með skólasýn 

sem er áræðin, eftirsóknarverð, gerleg og sveigjanleg jafnframt því að vera sett fram í sem 

stystu máli. Á meðan á ferlinu stendur er mikilvægt að fólk sé meðvitað um að það vinnur að 

þróun sem tekur tíma. Þann tíma þurfa stjórnendur að finna til að sem bestur árangur náist. 
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Dubrin (2001, bls. 389−390) segir að til að vera viss um að allir starfsmenn skilji 

sýnina og hvert stofnunin stefnir ætti sýnin að vera:  

 Stutt: Sýnin þarf að vera nógu stutt svo að starfsmenn muni hana auðveldlega og geti 

vísað til hennar. 

 Sannreynanleg: Sannreynanleg sýn er sú sem að minnsta kosti 10 manns geta verið 

sammála um að starfsfólk stofnunarinnar geti eða hafi náð fram í verkum sínum. 

 Afdráttarlaus: Sýnin má ekki innihalda of margar hugmyndir. Það er betra að einblína á 

yfirlýst markmið sem eru einföld og auðskilin. 

 Skiljanleg: Meginmarkmið þess að þróa ákveðna sýn er að starfsmennirnir viti hvert skal 

stefna og hvernig má fylgja sýninni. Það að sýnin sé skiljanleg er því lykilatriði við þróun 

hennar. 

 Hvetjandi: Innihald sýnarinnar ætti að færa starfsfólki vellíðan og beina athygli þeirra að 

þeim markmiðum sem stofnuninni hafa verið sett. 

 

Hér að framan hefur verið farið í gegnum þróun skólasýnar og hvernig æskilegt er að haga 

þeirri vinnu sem í þróun skólasýnar felst. Í upphafi er mikilvægt að gera sér í hugarlund 

hverskonar skóli væri æskilegur og hvernig þeir sem koma að skólanum sjá fyrir sér framtíð 

skólans. Skólasýnin er svo þróuð með þessa framtíðarsýn í huga og hvaða leiðir hægt er að 

fara til að komast á þann stað sem framtíðarsýnin lýsir. Í þróunarferlinu er því mikilvægt að 

sem flestir sem að skólastarfinu koma séu hafðir með í ráðum og gefin sé nægur tími til þess 

að umræða geti átt sér stað. Þetta ferli getur einnig leitt til þess að þeir sem sjá eiga um 

framkvæmd skólasýnarinnar finni fyrir auknu eignarhaldi og séu því líklegri til þess að vinna 

að framgangi skólasýnarinnar. 

 

2.3. Framkvæmd skólasýnar 

Sýn er lítið annað en innantóm orð þar til að hún hefur verið rædd í hópi þeirra er eiga að 

framfylgja henni og komist hefur verið að niðurstöðu sem sátt ríkir um. Aðeins þá öðlast 

sýnin þann kraft sem þarf til að hafa áhrif á og breyta stofnuninni og færa hana í þá átt sem 

ætlast var til (Nanus, 1992, bls. 134).  

Skólasýn getur verið hreyfiafl framfara í skólamálum og þess vegna er það mikilvægt 

að allir þeir sem koma að því að hrinda sýninni í framkvæmd komi að gerð hennar. Ef allir 

þeir sem hagsmuna eiga að gæta koma að gerð skólasýnarinnar þá er líklegra að vel takist við 
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framkvæmd hennar. Það er vegna þess að þeir sem koma að þróun sýnarinnar finnst sem að 

þeir eigi hlut að máli í öllu ferlinu og eru því líklegri til að vilja fylgja henni eftir (Reynolds, 

Bollen, Creemers, Hopkins og Stoll, 1996, bls. 82). 

Reardon tekur sterkt til orða og segir að ef til vill sé ein regla sem hefur áhrif í þá átt 

að breytingar komist ekki á, en það er þegar „fólk trúir því ekki að það hafi sjálft valið að 

tileinka sér nýjar leiðir, þá er líklegt að það lendi aftur í sama fari og fyrir breytingar“ 

(Reardon, 1991, bls. 210). 

Leiðtogar sem hafa náð árangri hafa lært af fordæmum annarra og eigin reynslu. Af 

eftirfarandi dæmum er hægt að draga lærdóm og sækja hugmyndir um hvernig koma megi 

framtíðarsýn í framkvæmd: 

1. Sýnin þarf að vera einföld og það þarf að vera auðvelt að leggja hana á minnið. 

2. Sýnin þarf að vera bundin við augljós gildi stofnunarinnar. 

3.  Sýnin þarf að hafa þýðingu fyrir þá einstaklinga sem hún á að ná yfir. 

4. Gera þarf öllum hagsmunaaðilum grein fyrir hver ávinningur þeirra gæti verið af nýrri 

sýn. 

5. Við þróun og framkvæmd sýnarinnar ætti að hafa sem flesta með í ráðum og gera öllum 

grein fyrir því að sýnin geti vaxið og tekið breytingum eftir aðstæðum hverju sinni. 

6. Sýnin þarf að vera eftirsóknarverð og hvetjandi. 

7. Leiðtoginn þarf að ganga á undan með fordæmi „walk the talk“. 

8. Leiðtoginn þarf að sýna fram á að hann trúi á sýnina og starfi eftir henni 

 (Cartwright og Baldwin, 2006, bls. 22−23). 

 

Lykillinn að breiðri samstöðu við nýja sýn er að kynna sýnina þannig að fólk vilji taka þátt í 

framkvæmd hennar og geri það af fúsum og frjálsum vilja. Þetta er hvorki hægt að gera með 

hótunum né þvingunum, fólk verður að fá að taka þátt í þróun sýnarinnar og samþykkja hana 

eins og færð hafa verið rök fyrir hér að ofan ellegar hefur það líklega ekki kraft né vilja til að 

framfylgja sýninni (Nanus, 1992, bls. 135). 

Stjórnendur sem og leiðtogar þurfa að hafa í huga að þeirra hlutverk er að laga sýnina 

að stofnuninni, þeir þurfa að koma sýninni á framfæri við hagsmunaaðila, s.s. skólayfirvöld 

og foreldra og hjálpa þeim að skilja um hvað sýnin snýst, muna eftir henni og koma henni á 

framfæri við aðra. Með þessu móti getur sýnin mögulega leitt stofnunina til bjartari framtíðar 

(Cartwright og Baldwin, 2006, bls. 28). 
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Ekki er nóg að stuðla að skólasýn, nauðsynlegt er að hafa samráð við sem flesta í 

skólasamfélaginu bæði innan og utan skólans til þess að sýnin fái athygli og samstaða sem til 

þarf náist. Hérna er aftur ítrekað að hversu vel tekst til við að koma skólasýninni í framkvæmd 

veltur á undirbúningi og sem víðtækastri sátt um sýnina og framkvæmd hennar. Það er ekki 

nóg að þróa skólasýn og koma henni á blað eða birta hana á vefsvæði. Það tryggir ekki að 

henni verði fylgt eftir og að skólastarfið taki framförum. Sýninni verður ekki fullkomlega 

framfylgt nema sem allra flestir séu einhuga í því að koma henni til leiðar. Þar skiptir 

stuðningur skólayfirvalda og foreldra einnig miklu máli og því ættu þessir aðilar einnig að 

vera með í ráðum við gerð skólasýnar. Það þarf að vinna markvisst að því að koma henni í 

framkvæmd með samvinnu og aðkomu sem flestra í skólasamfélaginu og þá fyrst er hægt að 

reyna að koma sýninni í framkvæmd og vinna í átt að betri framtíð. 
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3. Kenningar um stjórnun 

 

Verkefni þetta fjallar um hlutverk skólastjórnenda við þróun og framkvæmd skólasýnar. 

Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar hvers skólastjóra hafa áhrif á það hversu vel þeim gengur að 

ná fram markmiðum sínum. Eftirfarandi hugtök um ólík hlutverk stjórnenda og stjórnun legg 

ég til grundvallar umfjölluninni: leiðtogi (e. leader), forysta (e. leadership), stjórnandi (e. 

manager) og stjórnun (e. management). Á íslensku er hugtakið stjórnun oft notað yfir þýðingu 

beggja hugtakanna, stjórnandi eða leiðtogi og því er oft erfitt að vita hvort um er að ræða. Hér 

á eftir mun ég fara stuttlega yfir kenningar um stjórnun og forystu og skýra hugtök nánar. 

Fyrst kynni ég almennar kenningar um stjórnun en síðan kenningar um umbreytingastjórnun. 

 

3.1. Stjórnun og forysta 

Kotter (1996, bls. 25−26) segir stjórnun vera:  

... safn aðgerða sem gerir það að verkum að flókið samband fólks og tækni geti 

gengið snurðulaust fyrir sig. Mikilvægustu þættir stjórnunar eru áætlanagerð, gerð 

fjárhagsáætlunar, skipulag, starfsmannahald, stjórnun og lausn vandamála. 

 

Kotter (1996, bls. 25−26) skilgreinir hugtakið forystu og segir það vera: 

... safn aðgerða sem kemur stofnuninni á fót eða aðlagar hana að breyttum 

kringumstæðum. Leiðtogi skilgreinir hvernig framtíðin ætti að líta út, fylkir 

starfsfólki að baki ákveðinni sýn, og hvetur fólk áfram við framkvæmd hennar þrátt 

fyrir hindranir.  

 

Mismunandi hlutverk stjórnenda og leiðtoga samkvæmt Kotter er hægt að sjá á Mynd 1. En 

þar má sjá muninn á hlutverkum stjórnenda annarsvegar og leiðtoga hinsvegar. Nanus (1992) 

heldur því einnig fram að hlutverk leiðtogans sé af öðrum toga en hlutverk stjórnandans. Í 

nútímastofnunum er þörf á báðum þessum hlutverkum hvort sem þau búa í einum einstaklingi 

eða er sinnt af teymi einstaklinga sem hafa þessa eiginleika. 
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Mynd 1: Stjórnun og Forysta  

 

(Kotter, 1996, bls. 26). 

Mun á stjórnendum og leiðtogum samkvæmt Nanus (1992, bls. 10−11) má sjá á Mynd 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjórnandi 

• Áætlanagerð og fjárhagsáætlun: 
skýrir nákvæmlega hvernig ná skal 
tilætluðum árangri, ráðstafar því næst 
nauðsynlegum björgum til að ná fram 
settum markmiðum.  

 

• Skipulag og starfsmannahald: 
kemur á fót skipulagi sem hrindir 
áætlunum í framkvæmd, 
einstaklingsmiðað starfsmannahald, 
útdeilir ábyrgð og valdi til að koma 
áætlunum í framkvæmd, innleiðir 
stefnumörkun og aðgerðir sem leiðir 
fólk áfram og skapar aðferðir og kerfi 
til mats á framkvæmdinni.  

 

• Stjórn og lausn vandamála:  fylgist 
með árangri, bendir á frávik frá 
áætlunni, býr til áætlun til að lagfæra 
það sem farið hefur úrskeiðis. 

 

• Stjórnun:                                   
kemur með ákveðinn stöðuleika og 
reglu ásamt því að koma skammtíma 
markmiðum í framkvæmd.    

Leiðtogi 

• Stefnumótun:                            
skapar sýn til framtíðar, oft til langs 
tíma og býr til áætlun um framkvæmd 
breytinga sem nauðsynlegar eru til að 
ná fram sýninni. 

 

• Skapar samstöðu:                     
miðlar stefnu í orðum og gerðum til 
allra þeirra samstarfsaðila sem hjálpað 
geta við að koma saman hópum og 
teymum sem skilja sýnina og þær 
aðgerðir sem grípa þarf til svo þær 
komist í framkvæmd. 

 

• Hvatning:                                   
hvetur fólk áfram til að komast yfir 
hindranir við breytingar tengdum 
pólitík, skriffinsku og björgum, með 
því að  fullnægja mannlegum 
grundvallar þörfum sem oft er litið 
framhjá.   

 

• Forysta:                                     
kemur á breytingum sem oft eru 
dramatískar og geta mögulega skapað 
grunn að mjög nytsömum og þörfum 
breytingum.   
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Mynd 2: Stjórnendur og leiðtogar  

 

(Nanus, 1992, bls. 10−11). 

Eins og sést á Myndum 1 og 2 eru Nanus (1992) og Kotter (1996) sammála um að munur sé á 

því hvernig stjórnendur og leiðtogar starfa og bera sig að við dagleg störf. Þeir virðast vera 

sammála um að stjórnendur séu að hugsa um skipulag, kerfi og rekstur frá degi til dags, en 

leiðtoginn virðist horfa meira til framtíðar og er ekki eins upptekinn af því sem er að gerast 

þessa stundina. Þarna er ekki verið að segja að einstaklingar geti ekki verið búnir kostum úr 

báðum dálkum heldur eru þeir félagar aðeins að skerpa á muninum á þessum þáttum. Það er 

heldur ekki verið að segja að það sé betra að vera leiðtogi en stjórnandi. Þarfir og staða 

stofnunninnar ráða því hvort er betra í þeim aðstæðum, að nýta þætti sem tilheyra 

stjórnendum eða leiðtogum. Ef þörf er á stöðuleika eftir miklar breytingar er líklegt að einhver 

sem aðhyllist stjórnun henti betur við þær aðstæður en ef hins vegar er þörf á miklum 

Stjórnendur 

• Deila út verkefnum 

 

• Herma eftir 

 

• Einbeita sér að kerfum og skipulagi 

 

• Treysta á stjórn 

 

• Hafa skammtímasýn 

 

• Spyrja hvernig og hvenær 

 

• Beina sjónum sýnum að haffletinum 

 

• Eru hugmyndasnauðir  

 

• Sætta sig við stöðnun 

 

• Gera það sem þeim er sagt 

 

• Gera hlutina rétt 

Leiðtogar 

• Vinna að nýsköpun 

 

• Eru frumlegir 

 

• Einbeita sér að fólki 

 

• Byggja upp traust 

 

• Hafa framtíðarsýn 

 

• Spyrja hvað og af hverju 

 

• Beina sjónum sínum að 
sjóndeildarhringnum 

 

• Hafa hugmyndir 

 

• Vinna gegn stöðnun 

 

• Gera það sem þeim finnst rétt 

 

• Gera rétta hluti 
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breytingum er líklegt að það gangi betur að koma þeim í framkvæmd ef sá sem leiðir þær 

aðhyllist hugmyndir um leiðtoga. 

Samkvæmt Guthrie og Schuermann (2010, bls. 39−41) voru fyrstu hugmyndir um 

stjórnun hugsaðar út frá líkamlegum, félags- og persónulegum einkennum stjórnandans. Þessi 

tegund stjórnunar má kalla eiginleikaforystu (e. trait theory). Á meðal þess sem talið var að 

einkenndi góða leiðtoga samkvæmt hugmyndum um eiginleikaforystu var, t.d. hæð, kyn, fas 

og vitsmunaleg geta ásamt því að leiðtogahæfileikar áttu að erfast milli kynslóða. Síðar var 

farið að skoða leiðtoga/stjórnendur út frá framkomu og framferði þeirra gagnvart 

undirmönnum sínum (e. behavior theory). Aðrar kenningar hafa komið fram, s.s. að aðstæður 

ráði gerðum leiðtogans (e. situational theory). Kenningin um aðstæður leiðtoga gerir ráð fyrir 

að mannlegir eiginleikar og aðstæður hafi áhrif á hvernig bregðast eigi við mismunandi 

aðstæðum og að samskonar aðferðir virki ekki á alla. Síðustu ár hafa hugmyndir um 

umbreytingaforystu (e. transformational leadership) verið að ryðja sér til rúms og verður 

þeim gerð skil hér. 

 

3.2. Umbreytingaforysta 

Leiðtogar sem nýta sér hugmyndir umbreytingaforystu eru þekktir fyrir að koma á breytingum 

og vera fyrirmynd annarra. Þeir eru leiðtogar sem  geta skapað og komið orðum að skýrri sýn 

fyrir stofnunina sem þeir vinna við, þeir hvetja fylgjendur sína til að setja sér háleitari 

markmið og ná þeim fram, þeir haga sér einnig þannig að þeir vinna sér traust annarra og 

skýra tilgang stofnunarinnar sem þeir leiða (Northouse, 2007, bls. 202).  

Ef skólastjórnendur ætla að taka þátt í að skapa og koma í framkvæmd skólasýn þá 

geta hugmyndir um umbreytingastjórnum orðið að liði á þeirri vegferð. Umbreytingaleiðtogar 

hjálpa til við að koma á mikilvægum og jákvæðum breytingum. Þessir leiðtogar hjálpa fólki 

að sjá stærra samhengi hluta og einbeita sér að framförum innan stofnunarinnar frekar en að 

einblína á einstaklinginn og hans áhugasvið (Dubrin, 2001, bls. 75). 

Eins og nafnið gefur til kynna þá er umbreytingaforysta ferli sem felur í sér breytingar, 

jafnvel umbreytingar á fólki og þeirra gjörðum. Umbreytingaforysta er byggð á tilfinningum, 

gildum, siðferði og langtíma markmiðum, en hún felur einnig í sér að þarfir undirmanna eru 

virtar og reynt er að fullnægja þeim. Umbreytingaforysta felur í sér tengsl leiðtoga og 

fylgjenda þar sem fylgjendur eru hvattir til að vinna betur en vanalega er búist við af þeim. 

Þetta er ferli þar sem persónutöfrar og framsýni eru oft hluti af eiginleikum leiðtogans 

(Northouse, 2007, bls. 175−176).  
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Leiðtogar sem aðhyllast hugmyndir umbreytingastjórnunnar skapa umhverfi þar sem 

hverjum einstaklingi er leyft að uppfylla þörfina fyrir að vera hluti af samfélagi sem lærir. 

Þessir leiðtogar koma á framfæri markmiðum einstaklingsins innan skólans sem ná lengra en 

yfir skammtíma markmið og miða að því að starfsmenn séu ánægðir í starfi (Guthrie og 

Schuermann, 2010, bls. 41). 

Leiðtogar þurfa oft að vinna að róttækum breytingum á þeim stofnunum sem þeir 

leiða. Ástæður breytinganna geta verið mismunandi en til þess að koma á breytingum sem 

þarf til að stofnunin standist kröfur þarf oft að breyta menningu stofnunarinnar. Samkvæmt 

Dubrin (2001, bls. 75−77) er hlutverk leiðtogans við slíkar aðstæður: 

 

• Að koma samstarfsfólki í skilning um gildi breytinga sem þarf að koma á og hvernig 

hægt sé að ná þeim fram svo stofnunin og þeir sem að henni koma geti haldið áfram að 

vaxa og dafna.  

• Að auðvelda samstarfsfólki að sjá heildarmynd; að horfa á stofnunina sem heild og skapa 

þannig samstöðu meðal þeirra sem starfa við stofnunina og auka þannig líkurnar á því að 

breytingarnar nái fram að ganga.  

• Að auðvelda samstarfsfólki sjálfsánægju í starfi með því að beina athygli þeirra að þeim 

framförum sem það tekur þátt í að koma í framkvæmd með breytingunum.  

• Að auðvelda fólki að skilja nauðsyn breytinganna. Leiðtoginn þarf líka að átta sig á því 

að breytingum fylgja oft óþægindi fyrir starfsmenn bæði tilfinningalega og 

hugmyndafræðilega. Þessu þarf leiðtoginn að átta sig á og vera tilbúin að ræða málin opið 

og óheft. Binda þarf lausa enda áður en hægt er að hefjast handa við nýjungar. Ein leið er 

að koma á hópum þar sem fólk getur tjáð sig um breytingarnar og hvernig það sér þær 

hafa áhrif á starfsumhverfið.  

• Að koma saman hópi af áhrifamiklu fólki innan stofnunarinnar sem skilur mikilvægi 

breytinganna fyrir stofnunina og er sammála í stórum dráttum þeirri sýn sem leiðtoginn 

hefur lagt fram. Þessi hópur hjálpar svo til við að „selja“ sýnina til annarra sem starfa við 

stofnunina.  

• Að fá fólk til að skuldbinda sig breytingunum og því að gera enn betur en áður hefur sést 

við stofnunina.  

• Að tileinka sér og stofnuninni langtímasýn sem tekur tillit til víðara samhengis og 

framtíðarbreytinga. Ef leiðtoginn hugsar á þessum nótum og kemur hugsunum sínum í 

orð er líklegra að þeir sem við stofnunina starfa verði fyrir áhrifum hugmyndanna og af 
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orðum leiðtogans og séu móttækilegir fyrir þeirri framtíðarsýn sem hefur verið þróuð 

fyrir stofnunina. Flestir innan stofnunarinnar þurfa að hugsa til framtíðar og vera opnir 

fyrir nýjungum annars eru líkur á að tilraunir til breytinga verði ekki að veruleika 

(Dubrin, 2001, bls. 75−77). 

 

Kotter (1996, bls. 16) telur að það séu nokkur grundvallarmistök sem oft eru gerð í 

breytingaferli sem geta hindrað árangursríka innleiðingu breytinga, en þessi meginmistök eru: 

 

• Andvaraleysi við framkvæmd breytinga. 

• Skortur á  nægjanlega sterkri samstöðu. 

• Vanmat á áhrifum sýnar. 

• Sýninni er ekki haldið nægilega vel á lofti og talið er að það þurfi að koma henni að 

minnsta kosti 10 sinnum öflugar á framfæri en oftast er gert. 

• Ekki er tekið nógu hart á hindrunum sem geta komið í veg fyrir framkvæmd sýnarinnar. 

• Ekki tekst að uppfylla skammtímamarkmið. 

• Sigri er lýst yfir of snemma. 

• Vanrækt er að festa breytingarnar í sessi. 

          

Afleiðingar mistaka sem stjórnendur og leiðtogar gera oft segir Kotter (1996, bls. 16) geta 

leitt til að:  

 

• Nýjum áherslum í stefnumótun er ekki komið í framkvæmd. 

• Nýja stefnan nær ekki að aðlagast stofnuninni. 

• Endurskipulagning tekur of langan tíma og kostar of mikið. 

• Niðurskurðaraðgerðir draga ekki úr kostnaði. 

• Gæðastjórnun skilar ekki tilætluðum árangri. 

 

Ástæða er fyrir leiðtoga stofnana sem eru að fara í ferli breytinga að hafa í huga möguleg 

mistök og reyna eftir fremsta megni að forðast þau. Telja má að það geti sparað mikinn tíma 

og fyrirhöfn að hafa undirbúning sem bestan og þáttur í því getur verið að kynna sér þau atriði 

sem talin eru upp hér að ofan.  

Leithtwood, Jantzi og Steinbach (1999, bls. 118) hafa hannað líkan byggt á eigin 

rannsóknum og skipta umbreytingaforystu í átta mikilvæg atriði: 
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1. Þróun skólasýnar. 

2. Tjáning markmiða skólans. 

3. Bjóða upp á faglega örvandi umhverfi. 

4. Veita einstaklingsmiðaða aðstoð. 

5. Vera fyrirmynd annarra bæði í orði og á borði. 

6. Fara fram á framúrskarandi árangur. 

7. Þróa árangursmiðaða menningu innan skólans.  

8.  Þróa leiðir sem miða að auknu samstarfi við ákvarðanatöku. 

 

Leithwood, Jantzi, og Steinbach (1999) unnu fjórar rannsóknir um áhrif umbreytingaleiðtoga í 

skólum. Þeir útfæra framangreind átta atriði í fari leiðtoga og segja þá hafa áhrif á kennara og  

skuldbindingu þeirra við breytingar í skólastarfinu.  

1. Leiðtogar verða að koma auga á og tjá skýra sýn til framtíðar og sameina 

starfsmannahópinn að baki sýninni. Samkvæmt rannsóknum Leithwood, Jantzi, og 

Steinbach (1999) er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um stefnu skólans og séu 

hvattir til að stefna að sama marki. Hvetja þarf kennara til að taka upp starfshætti sem 

falla að sýn skólans og skýra þarf markmiðin vel sem og leiðir til að ná fram þeim 

markmiðum sem stefnt er að. Skýr sýn getur einnig blásið auknum krafti í starfsfólk til 

að vinna betur, á eigin forsendum, að nýjum starfsháttum og samstarfi.  

2. Leiðtogar þurfa að styðja við bakið á starfsfólki sem einstaklinga því það sem virkar 

fyrir einn virkar ekki endilega eins fyrir alla. Þetta getur aukið trú starfsmannsins á 

verkefnið og sannfært hann um að ákveðnar leiðir séu góðar fyrir hann sem og 

skólann. Slík einstaklingsmiðuð nálgun getur einnig styrkt starfsmanninn í þeirri trú að 

hann eða hún fái hjálp við að leysa vanda sem upp kann að koma . 

3. Leiðtogar ættu að hafa í huga að þau verkefni sem lögð eru fyrir starfsfólk séu faglega 

örvandi og áhugaverð. Þeir þurfa að skýra muninn á þeirri stöðu sem nú er fyrir hendi 

og bera það saman við hvernig staðan gæti orðið, nái breytingarnar fram að ganga. 

Örvun af þessu tagi getur virkað sem hvatning til starfsfólks til að taka þátt í 

breytingaferlinu og hafa áhrif á hvernig að breytingunum er staðið. 

4. Leiðtogar ættu að þróa leiðir til samstarfs og umræðna um þær breytingar sem 

fyrirhugaðar eru til að fræða sem flesta um ferlið. Þetta gerir það einnig að verkum að 

fleiri hafa möguleika á að taka þátt í ferlinu og koma skoðunum sínum á framfæri. 
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5. Leiðtoginn ætti alltaf að búast við árangri og fylgja markmiðum skólans eftir og fara 

fram á að starfsfólk breyti starfsháttum með það í huga að ná fram þeim breytingum 

sem eftir er sóst. Ef vel tekst til og kennarar sjá árangur af verkum sínum og þeirri 

vinnu sem farið hefur í ferlið styrkir það fólk í þeirri trú að skólinn sé á réttri leið. 

Þetta getur einnig lækkað gagnrýnisraddir ef einhverjar eru því líklegt er að stuðningur 

við verkefnið aukist í takt við sýnilegan árangur 

(Leithwood, Jantzi, og Steinbach, 1999, bls. 143–144). 

 

Svo virðist sem nálgun Leithwood, Jantzi, og Steinbach (1999) séu að mörgu leyti 

sambærilegar við þau skref sem Kotter (1996) og Nanus og Dobbs (1999) hafa lýst sem ferli 

breytinga. Kotter (1996, bls. 21) hefur sett fram átta skref sem stjórnendur og leiðtogar geta 

fylgt við að koma á fót meiriháttar breytingum (Mynd 3).  

 

Mynd 3: Átta skrefa ferli við innleiðingu meiriháttar breytinga   

 

      (Kotter, 1996, bls. 21). 

1. Sýna fram á 
mikilvægi 

breytinganna 

2. Koma á fót hópi 
sem leiðir ferlið 

3. Þróa sýn og stefnu 
4. Koma sýninni á 

framfæri 

5. Hvetja aðra til að 
framfylgja sýninni 

6. Sýna fram á 
skammtíma ávinning 

7. Styrkja ávinning 
breytinga og koma á 
frekari breytingum 

8. Festa nýjar 
aðferðir í sessi  
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Á mynd 3 má sjá þau átta skref sem Kotter (1996) telur að séu árangursrík þegar kemur að 

innleiðingu meiriháttar breytinga. Ég tel að þessi skref geti einnig gagnast skólastjórnendum 

sem eru að byrja að þróa og koma í framkvæmd skólasýn. Það er mikilvægt að sýna fram á 

mikilvægi breytinganna til þess að sem flestir átti sig á því hvað er að fara í gang og af hverju 

þörf er á þessum breytingum. Annað skrefið er að koma á fót hópi starfsfólks sem heldur utan 

um umræður og leiðir ferlið áfram. Þriðja skrefið er að þróa sýn og stefnu í samstarfi við sem 

flesta svo að það sé öllum ljóst að hverju sé stefnt. Slíkt vinnulag auðveldar ferlið og getur 

aukið líkur á árangursríkri innleiðingu breytinga þar sem flestir eru hafðir með í ráðum í 

þróunarferlinu. Í skrefum fjögur og fimm er sýninni komið á framfæri við alla þá sem koma 

að framkvæmd sýnarinnar og þeir hvattir til að vinna að framgangi hennar. Í skrefi sex er 

æskilegt að sýna fram á ávinning breytinganna, hvernig starfsfólk og nemendur hafa hag af 

þeim, sem getur styrkt þau í þeirri trú að verið sé að stefna í rétta átt. Í skrefum sjö og átta þarf 

að halda áfram með breytingaferlið og festa þau vinnubrögð í sessi svo að breytingarnar geti 

haldið áfram að hafa áhrif, öllum innan skólans til hagsbóta. 

Munro (2008) hefur skoðað skref Kotters í ljósi skólastarfs og breytinga innan skóla. 

Hún skýrir hvert skref fyrir sig þar sem hún tekur tillit til breytinga í sjálfu sér ásamt líðan 

þátttakenda í breytingaferlinu: 

 

Skref 1: Sýna þarf fram á mikilvægi breytinganna, sem þýðir að koma þarf auga á og 

ræða mögulega örðugleika eða tækifæri í framtíðinni. Þetta þarf að ræða við sem flesta 

innan stofnunarinnar til að sporna við andvaraleysi, ótta eða reiði. Ef leiðtoginn nær að 

sýna fram á mikilvægi breytinganna sem og ná fram sterkri samstöðu við þær eru líkur 

á því að breytingaferlið gangi vel. 

Skref 2: Koma þarf á fót hópi sem leiðir ferlið, þetta skref felur í sér að áhrifamiklum 

einstaklingum er falið að leiða breytingaferlið og hvetja aðra til að taka þátt og vinna 

sem heild.  

Skref 3: Til að hjálpa til við breytingarnar verður að setja skólanum sýn og þróa leiðir 

til þess að koma sýninni í framkvæmd.  

Skref 4: Koma þarf sýninni á framfæri og ættu leiðtogar að nota hvert tækifæri sem 

gefst til að kynna sýnina og tjá markmið skólans. 

Skref 5: Hvetja þarf aðra til að framfylgja sýninni og breyta þeim kerfum sem eru til 

staðar innan skólans sem grafið geta undan breytingaferlinu. Leiðtoginn verður að 
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fjarlægja hindranir með öllum mögulegum leiðum. Leiðtogar sem vilja stuðla að 

breytingum einbeita sér svo að því að festa breytingarnar í sessi. 

Skref 6: Sýna þarf fram á skammtíma ávinning. Til þess að svo megi verða þurfa 

leiðtogar að sýna, með reglulegu millibili, fram á að breytingarnar skili sýnilegum 

árangri. Þegar að framförum er náð þarf að hrósa og verðlauna þá sem stóðu fyrir 

framförunum. Ef fólk sér ekki fram á að breytingarnar skili árangri er líklegt að 

áhuginn dvíni og mótspyrna aukist. 

Skref 7: Styrkja þarf ávinning breytinga og koma á frekari breytingum. Þetta er gert 

með því að breyta kerfum sem ekki passa við nýja sýn skólans og halda áfram með 

breytingaferlið. Þessi kerfi sem um ræðir snúa að ráðningum, stöðuhækkunum og 

þjálfun starfsmanna sem miðar að því að starfsmenn geti komið sýninni og 

breytingunum í framkvæmd.  

Skref 8: Festa þarf nýjar aðferðir í sessi: Tengja verður nýju aðferðirnar við þær 

framfarir sem orðið hafa eftir að breytingaferlið hófst. Þróa þarf ferla til að viðhalda 

breytingunum og gera nýja sýn að eðlilegum þætti í menningu skólans 

(Munro, 2008, bls. 292−294). 

 

Álykta má að árangursrík framkvæmd breytinga geti orðið að veruleika ef þessum átta 

skrefum er fylgt, þótt ekki sé þeim nauðsynlega fylgt í þessari sömu röð. Mögulegt er að 

vinna að fleiri en einu skrefi í einu en það er mikilvægt að engu skrefi sé sleppt. Kotter 

fullyrðir að ef skrefi sé sleppt þá skapi það nær undantekningalaust vandamál á seinni stigum 

ferlisins og geti hindrað árangursríka framkvæmd breytinganna (Kotter, 1996, bls. 23). 

Skrefunum átta er lýst sem fyrirmyndarferli breytinga þar sem hvert skref er mikilvægt 

við framkvæmdina. Þar sem skrefin eru hagnýt og einföld í notkun má ætla að þau geti verið 

hjálpleg þeim sem vinna að skólaþróun og framkvæmd skólasýnar eða annarra breytinga 

innan skóla. 

 Eins og komið hefur fram í þessum kafla getur verið sterk tenging á milli 

stjórnunarhátta og hvernig og hvort vel gengur að þróa og koma ákveðinni sýn í framkvæmd. 

Það er mat höfundar að mikilvægt sé að stjórnendur hafi haldbæra þekkingu á fræðum 

umbreytingastjórnunnar. Ef að stjórnendur tileinka sér þessa þætti áður en að farið er í ferli 

breytinga sem þróun sýnar er, þá er mögulegt að ferlið gangi betur fyrir sig og sýnin festist 

betur í sessi skólasamfélaginu til framdráttar. 
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4. Rannsókn 

 

Val á rannsóknarsniði er upphaf hverrar rannsóknar. Ég mun reifa muninn á eigindlegum og 

megindlegum rannsóknaraðferðum og gera grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem valin var 

við rannsóknina og útskýra ástæður valsins. Rannsóknaraðferðin rammar inn rannsóknina og 

leiðir rannsakandann áfram við gerð verkefnisins. Þátttakendur verða kynntir, 

gagnasöfnunarferlið reifað og gerð grein fyrir greiningu gagna. Í lok kaflans mun ég svo fara 

yfir takmarkanir og siðferðilega þætti rannsóknarinnar.  

 

4.1. Markmið og rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka hlutverk skólastjórnenda við þróun og framkvæmd 

skólasýnar. Rannsóknarspurningarnar sem liggja til grundvallar verkefninu eru: 

 Hvers vegna var skólasýnin þróuð? 

 Hvernig var skólasýnin þróuð og hverjir tóku þátt í því ferli? 

 Hvert var hlutverk skólastjórnenda við þróun skólasýnarinnar? 

 Hvert var hlutverk skólastjórnenda við framkvæmd skólasýnarinnar? 

Rannsakandi leitast við að svara þessum spurningum í niðurstöðukafla verkefnisins. 

 

4.2. Eigindleg eða megindleg rannsóknaraðferð 

Eigindlega rannsókn skilgreina Gall, Gall og Borg, (2007, bls. 634) sem rannsókn sem byggð 

er á þeirri skoðun að einstaklingar skapi félagslegan veruleika (e. social reality) í formi 

skilnings og túlkanna á þessum veruleika. Veruleikinn getur verið skammvinnur og tengdur 

aðstæðum á hverjum tíma og er því breytilegur. Ráðandi aðferðarfræði snýst um að komast að 

þessum skilningi og túlkunum með því að rannsaka aðstæður einstaklinga í þeirra umhverfi og 

með því að greina niðurstöðurnar með greinandi aðleiðslu (e. analytic induction). 

Megindleg rannsókn er hinsvegar skilgreind sem rannsókn sem byggð er á þeirri 

skoðun að einkenni hins félagslega umhverfis samanstandi af hlutlægum veruleika sem er 

tiltölulega stöðugur í tíma og rúmi. Ráðandi aðferðafræði í megindlegum rannsóknum er sú að 
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reynt er að lýsa og skýra þann veruleika sem verið er að rannsaka með því að afla tölulegra 

gagna af hegðun sem hægt er að fylgjast með og með sýnishornum. Tölfræðileg greining er 

síðan notuð til að greina upplýsingarnar (Gall, Gall, og Borg, 2007, bls. 634). 

 

4.3. Ástæður fyrir vali á eigindlegri rannsóknaraðferð 

Við val á viðfangsefni hafði ég í huga eðli verkefnisins og hverskonar upplýsinga ég taldi þörf 

að ná fram í svörum við þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Eftir að hafa 

skoðað þessa þætti ákvað ég að rannsóknin yrði af eigindlegum toga og byggð á viðtölum. 

Meginspurningum verkefnisins varð best svarað með því að taka viðtöl við skólastjóra í þeirra 

umhverfi þar sem um er að ræða þann veruleika sem þeir lifa og starfa í (Gall, Gall og Borg, 

2007, bls. 634). Ég taldi að þannig gætu náðst fram verðmætar upplýsingar sem leitt gætu til 

árangurs. 

Seidman segir að „það að rannsaka menntastofnanir eða ferli innan þeirra sé best gert 

með því að komast að reynslu þeirra sem innan þessara stofnana starfa og framkvæma stefnu 

stofnunarinnar“ (Seideman, 2006, bls. 10). Meginástæða þess að viðtalsrannsókn var valin í 

þessu verkefni er að aðferðin gefur rannsakanda möguleika á að kynna sér reynslu stjórnanda 

og þar með að kanna efnið á dýpri hátt en einnig gefur aðferðin möguleika á ákveðinni 

nálægð við viðmælendur sem getur dýpkað skilning á efninu. 

 

4.4. Aðferð  

Aðferðafræði viðtala byggir á því að samfélagslega þætti sé hægt að rannsaka  með því að tala 

við fólk og safna upplýsingum með því að hlusta og túlka orð viðmælandans til að búa til nýja 

þekkingu (Mason, 2002, bls. 225).  

Fyrir valinu urðu hálf opin viðtöl (e. semi-structured) en hálf opin viðtöl geta 

auðveldað greiningu gagna, vegna þess að spurningar eru í ákveðinni röð og allir 

viðmælendur svara svipuðum spurningum. Í hálf opnum viðtölum: „spyr rannsakandinn 

fyrirfram mótaðra spurninga, rannsakandinn spyr svo nánar út í svörin með opnum 

spurningum til að fá nánari lýsingu á atburðum“ (Gall, Gall og Borg, 2007, bls. 636). Þessa 

þætti hafði ég til hliðsjónar við gerð og framkvæmd viðtalanna. Upphaf viðtala má rekja til 

áhuga rannsakanda á öðru fólki, reynslu þeirra og hvernig það hefur tekið á þeim málum sem 

rannsakandinn hefur áhuga á. Viðtöl krefjast þess af rannsakandanum að hann leyfi 

viðmælandanum að njóta sín á meðan rannsakandinn stígur til baka og gefur til kynna 
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mikilvægi þess sem viðmælandinn hefur fram að færa (Seidman, 2006, bls. 9). Þetta atriði 

reyndi ég að hafa í huga á meðan viðtölum stóð, ég undirbjó mig undir viðtölin með því að 

hugsa um spurningarnar og þau atriði sem ég vildi ná fram. Þegar í viðtalið var komið gaf ég 

viðmælandanum tíma til að hugsa og koma hugsunum sínum í orð (Rogers, 1980). þetta finnst 

mér hafa verið mikilvægur þáttur í að byggja upp jákvætt andrúmsloft og traust á milli 

rannsakanda og viðmælanda  

Það getur verið vandasamt verk að setja saman spurningar fyrir hálf opin viðtöl og 

æskilegt er að fá viðbrögð annarra við spurningalistanum áður en farið er af stað (Gall, Gall 

og Borg, 2007, bls. 242). Svo var gert og spurningalistinn borin undir leiðsögukennara 

verkefnisins áður en taka viðtala hófst.  

Viðtalssniðið (viðauki B) inniheldur tíu meginspurningar ásamt 21 spurningu sem 

ætlað er að nota til að spyrja nánar út í meginspurningarnar. Þessum spurningum var fylgt 

eftir með; af hverju, hvernig, hvenær, hvar og „getur þú sagt mér meira um þetta,“ 

spurningum til að fá nákvæmari upplýsingar.  

 

4.5. Þátttakendur 

Þau gögn sem liggja til grundvallar þessu verkefni eru viðtöl við skólastjórnendur í  

grunnskólum hér á landi. Við val á stjórnendum reyndi ég að velja stjórnendur af báðum 

kynjum með mismunandi reynslu. Niðurstaðan varð sú að ég tók viðtöl við fimm skólastjóra, 

þrjá karla og tvær konur.  

 

Skólastjóri 1: Ósk 

Ósk er með B.Ed. gráðu, en auk þess hefur hún lokið diplómanámi í stjórnun meðfram vinnu 

og sagði það hafi styrkt hana í starfi. Núna stefnir hún á að halda áfram og taka meistaragráðu 

í stjórnun. Ósk hefur starfað við kennslu og skólastjórn í 27 ár og þar af í 19 ár sem skólastjóri 

og aðstoðarskólastjóri í tveim skólum. Ósk sagðist aldrei hafa ætlað að verða skólastjóri en 

hana langaði til að vera kennari frá sjö ára aldri. Hún ætlaði að verða alveg eins og kennarinn 

sem kenndi henni. Það voru ákveðnar aðstæður sem réðu því að hún varð skólastjóri. Þar sem 

hún kenndi fyrst var skólastjórinn að láta af störfum og hvatti hana til að taka við þar sem 

þetta var á litlum stað og ekki vitað hvað tæki við ef ókunnugur fengi starfið. Hún lét slag 

standa og tók við sem skólastjóri, síðar færði hún sig um set í þann skóla sem hún stýrir í dag.  
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Skólastjóri 2: Sveinn 

Sveinn fór í íþróttakennaraskóla og vann mest við íþróttaþjálfun framan af. Hann kenndi í alls 

níu ár við sérskóla og vann með nemendum með ýmis hegðunarvandamál áður en að hann var 

ráðinn skólastjóri við þann skóla sem hann leiðir í dag. Sveinn hefur verið skólastjóri við 

þennan skóla í 10 ár. 

 

Skólastjóri 3: Svala 

Svala lauk kennaraprófi frá KHÍ árið 1991. Hún var kennari í 12 ár áður en að hún varð 

skólastjóri en nú hefur hún starfað við skólastjórnun í sex ár og hefur hún verið skólastjóri í 

tveim skólum. Eftir að hún tók til starfa sem skólastjóri hefur hún lokið diplómanámi í 

stjórnun. Svala segir að það hafi verið algjör tilviljun að hún varð skólastjóri. Hún var mjög 

ánægð sem kennari en svo var auglýst skólastjórastaða á stað þar sem hana langaði til að búa 

svo það var ekki um annað að ræða en að sækja um. Hún fékk stöðuna og nú getur hún ekki 

hugsað sér að gera neitt annað. 

 

Skólastjóri 4: Egill 

Egill var með B.Ed. próf í upphafi síns ferlis sem skólastjóri en hann hefur einnig lokið 15 

eininga námi í stjórnun og hefur verið að bæta við sig áföngum síðustu ár. Hann stefnir á að 

ljúka M.Ed. á næstu misserum. Egill hefur starfað við kennslu og stjórnun menntastofnana í 

tæp 30 ár. Hann var kennari í sjö ár áður en að hann hóf skólastjórnun og nú hefur hann verið 

aðstoðarskólastjóri og skólastjóri undanfarin 22 ár. Egill sagðist ekki muna hvernig stóð á því 

að hann varð skólastjóri en hann hafði verið aðstoðarskólastjóri í sjö ár þegar skólastjórastaða 

losnaði sem hann sótti um og fékk.  

 

Skólastjóri 5: Atli 

Atli er með kennarapróf frá KHÍ og bætti síðar við sig 30 eininga stjórnunarnámi við sama 

skóla. Auk þess er Atli með meistarapróf í skólaþróun og skólastjórnun. Atli kenndi í átta ár 

áður en að hann varð skólastjóri en sem slíkur hefur hann starfað í 17 ár. Atli varð fyrst 

skólastjóri úti á landi þar sem sameining skóla stóð fyrir dyrum og í fyrstu atrennu sótti 

enginn um starfið. Hann var svo hvattur til að taka skólastjórastarfið að sér og lét undan og 

tók við skólanum á erfiðum tíma þar sem að hann var með mikið af ófaglærðu fólki við 

kennslu. Það má því segja að Atli hafi stokkið beint í „djúpu laugina“, eins og hann orðaði 

það. Hann sagði þetta ferli hafa verið gríðarlega reynslu sem hann hefur búið að síðan. 
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Tafla 1: Upplýsingar um skólastjórnendur 

 

Nafn 

Kennslu- 

reynsla 

Ár við 

stjórnun 

Fjöldi 

starfsfólks  

Fjöldi 

nemenda 

Bekkir í 

skólanum 

Skólastjóri 1 Ósk 8 ár 19 ár 50 200 1.−10. 

Skólastjóri 2 Sveinn 9 ár 10 ár 40 200 1.−10. 

Skólastjóri 3 Svala 12 ár 6 ár 80 500 1.−10. 

Skólastjóri 4 Egill 7 ár 22 ár 60 400 1.−10. 

Skólastjóri 5 Atli 8 ár 17 ár 70 400 1.−10. 

 

Í töflu 1 má sjá samanburð á þeim skólastjórnendum sem þátt tóku í rannsókninni. Eins og 

sést eru skólarnir misstórir með tilliti til fjölda nemenda og starfsfólks. Allir skólastjórarnir 

stunduðu kennslu frá sjö til 12 árum áður en að þeir gerðust stjórnendur en í því starfi hafa 

þeir verið í 6  22 ár. Sá stjórnandi sem minnsta reynslu hefur af kennslu og stjórnum hefur 

starfað í skólum í 18 ár og sá stjórnandi sem mesta reynslu hefur 29 ára starfsreynslu. 

Stjórnendurnir búa því allir yfir mikilli reynslu bæði af kennslu og stjórnun sem ætti að gefa 

orðum þeirra ákveðið vægi. 

 

4.6.  Framkvæmd  

Rannsóknarferlinu er lýst á Mynd 4 en þar er framvinda verkefnisins rakin á myndrænan hátt. 

Rannsóknin hefst á megin rannsóknarspurningunni, sem er: Hvert er hlutverk skólastjórnenda 

við þróun og framkvæmd skólasýnar? Eftir að markmið rannsóknarinnar hafði verið sett fram 

og frekari rannsóknarspurningar mótaðar var hægt að safna gögnum sem veitt gætu svör við 

þeim spurningum sem settar voru fram. Í framhaldinu var mögulegt að hefjast handa við 

vinnu að fræðilega hluta verksins. Megingögn verksins, þ.e. viðtöl við skólastjórnendur voru  

svo kynnt til sögunnar og greining þeirra. Verkinu lýkur svo á niðurstöðum og umræðum en 

að þeim loknum er hægt að opna fyrir umræðu um frekari rannsóknir og ráðleggingar. 
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Mynd 4: Rannsóknar ferlið 

  

                                     

 

Viðtalsferlið hófst á því að vorið 2009 var öllum viðmælendum sent kynningarbréf (viðauki 

A) þar sem leitað var eftir aðstoð og óskað eftir að fá að taka viðtal við viðkomandi. Í bréfinu 

kynnti ég mig, bakgrunn minn og rannsóknina. Í bréfinu kemur fram að viðtalið við 

stjórnendur yrði um klukkustund að lengd og þeir beðnir um að velja stað sem hentaði þeim 

og þeim fyndist þægilegt að veita viðtalið á. Með þessu var leitast við að þátttakendur í 

rannsókninni væru upplýstir um tilgang verkefnisins áður en þeir samþykktu þátttöku. 

Upplýst samþykki vísar til þess að rannsakandi skýri á einfaldan hátt rannsóknina og hvernig 

upplýsingarnar sem aflað er verða notaðar (Hornsby-Smith, 1993, bls. 63).  

Brennidepill 

Hvert er hlutverk skólastjórnenda við þróun og 
framkvæmd skólasýnar? 

Fræðilegur bakgrunnur 

Alþjóðlegar bókmenntir um skóla sýn og 
stjórnun, með áherslu á umbreitingastjórnun 

Eigindleg rannsókn                           
Hálf opin viðtöl 

Gögn         

      Skólastjórnendur  

Greining gagna    
Innihalds 
greining 

Niðurstöður  

 

 

 

Frekari rannsóknir  

og ráðleggingar 
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Allir skólastjórnendur sem haft var samband við tóku vel í beiðni um viðtal og voru 

viðtölin framkvæmd í lok maí og byrjun júní 2009 í þeim skólum sem skólastjórarnir störfuðu 

við. Viðtölin gengu vel og voru viðmælendur mínir mjög áfram um að svara þeim spurningum 

sem að lagðar voru fyrir þá. 

Eftir að fyrsta viðtali var lokið hlustaði rannsakandinn á hvernig til tókst. Með því 

móti er hægt að meta hvernig gekk að spyrja spurninganna og átta sig á vandkvæðum ef 

einhver væru og lagfæra í næstu viðtölum (Gall, Gall og Borg, 2007, bls. 246). Þetta ferli 

leiddi ekki til breytinga á viðtalssniðinu en leiddi til betri undirbúnings fyrir næstu viðtöl. 

Þetta varð einnig til þess að rannsakandinn varð öruggari með sig og viðtalstæknina. 

Viðtölin sem tekin voru við gerð rannsóknarinnar vöruðu frá um 45−80 mínútur. 

Rannsakendur hafa sett efri mörk lengdar viðtala í kringum eina og hálfa klukkustund. Þetta 

er vegna þess að bæði rannsakandinn og viðmælandinn þreytast (Rasmussen, Ostergaard og 

Beckmann, 2006, bls. 100). Þessi tímamörk voru höfð í huga við hönnun rannsóknarspurninga 

og einnig við framkvæmd viðtalanna. 

 

4.7. Úrvinnsla gagna 

Viðtölin sem tekin voru við skólastjórnendur voru tekin upp og afrituð. Afritun viðtala af 

munnlegu formi yfir í ritmál auðveldar rannsakandanum að greina gögnin (Kvale, 1996, bls. 

168). Eftir að viðtölum lauk hófst ég handa við að afrita þau, en samkvæmt Kvale (1996, bls. 

169) er hlustunin og afritun í raun upphafið að greiningu gagnanna. Það að afrita viðtölin 

gerði ferlið skýrara og varð til þess að ég kynntist gögnunum betur.  

Viðtölin voru greind með innihaldsgreiningu (e. content analysis) Innihaldsgreining 

felur í sér ferli gagnagreiningar þar sem reynt er að koma auga á, flokka og greina innihald 

gagnanna (Patton, 1990, bls. 113). Rannsakandinn las og hlustaði á þau gögn sem liggja til 

grundvallar verkefninu og greindi innihald þeirra og flokkaði í samræmi við 

rannsóknarspurningarnar. Önnur skilgreining á innihaldsgreiningu er að hún inniheldur 

kerfisbundna lýsingu og greiningu af hverskonar uppteknu efni (McIntyre, 2005, bls. 196). 

Innihaldsgreining hefur einnig verið skilgreind sem leið til að greina gögn og flokka svo að 

mikilvægustu þættir gagnanna komi fram í textanum. Þar sem gögn eru yfirgripsmikil getur 

innihaldsgreining hjálpað til við að minnka umfang textans með því að flokka mikilvægustu 

atriðin í þemu sem hjálpa til við að svara rannsóknarspurningunum (Cohen, Mansion og 

Morrion, 2007, bls. 475). 
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Samþjöppun gagna (e. reduction of data) vísar til þess ferlis að velja, einfalda, skilja 

frá og umbreyta þeim gögnum sem hafa verið afrituð (Miles og Hubermann, 1994, bls. 10). 

Rannsakandi fór í gegnum gögnin og valdi úr þau atriði sem þjónuðu tilgangi verkefnisins og 

þannig var umfang gagnanna minnkað umtalsvert svo að auðveldara var að vinna með þau og 

draga fram aðalatriðin. 

 

4.8. Takmarkanir 

Rannsóknin takmarkast annars vegar af þeirri rannsóknaraðferð sem notast er við að því leyti 

að rannsókninni er ekki ætlað að vera grundvöllur ályktana um hversu algeng sem þau viðhorf 

eru sem fram kunna að koma. Hins vegar er hægt að telja reynsluleysi rannsakanda til 

takmarkana. Að lokum má nefna að viðmælendur mínir hafa líklega allir átt hlut að máli við 

gerð sýnarinnar og eiga því eitthvað undir henni. Það kann því að vera að þeim hafi reynst 

erfitt að sjá annmarka eða neikvæðar hliðar á sýn eigin skóla þó svo að þeir muni líklega geta 

greint frá erfiðleikum við framkvæmdina. 

 

4.9. Siðferðileg álitamál 

Sigurður Kristinsson (2003, bls. 161−181) segir að til þess að rannsókn geti talist standa undir 

nafni þurfi að taka mið jafnt af siðferðilegum þáttum sem og aðferðafræðilegum. Rannsakandi 

þarf að taka tillit til og reyna að vernda viðmælanda sinn eftir fremsta megni. Þetta á 

sérstaklega við þar sem um er að ræða viðkvæmar upplýsingar sem gætu verið óþægilegar 

fyrir meðrannsakandann. Siðferðileg álitamál geta einnig komið upp við greiningu viðtala. 

Samkvæmt Kvale (1996, bls. 172) þá geta komið fram aðstæður eða viðkvæmar upplýsingar 

þar sem rétt er að vernda einstaklinginn og þær stofnanir sem um er rætt í viðtalinu. Í þessari 

rannsókn var öllum nöfnum sem nefnd voru í viðtölunum breytt til að síður væri hægt að bera 

kennsl á þá einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni.  

Sigurður Kristinsson (2003, bls. 161−181) tilgreinir fjögur atriði sem rannsakandi skal 

hafa í huga við rannsókn af þessu tagi, þessi atriði eru: virðing, skaðleysi, velgjörðir og 

réttlæti. Við gerð þessarar rannsóknar reyndi ég að taka alla þessa þætti fyllilega til greina. Ég 

tel að almenn skynsemi þurfi að ráða í þessu sem og mörgu öðru og gott er fyrir rannsakendur 

að hafa í huga að aðgát skal höfð í nærveru sálar. 
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5. Niðurstöður 

 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í fjóra 

undirkafla eftir rannsóknarspurningunum: Hvers vegna var skólasýnin þróuð? Hvernig var 

skólasýnin þróuð og hverjir tóku þátt í því ferli? Hvert var hlutverk skólastjórnenda við þróun 

skólasýnarinnar? Hvert var hlutverk skólastjórnenda við framkvæmd sýnarinnar? Í kaflanum 

er dregin upp mynd af hlutverkum, stjórn og samskiptum skólastjóranna fimm.  

 

5.1. Hvers vegna var skólasýnin þróuð? 

Svör við spurningunni um hvers vegna skólastjórnendur töldu að skólasýnin hafi verið þróuð 

voru nokkur. Viðmælendur mínir voru sammála um að skólasýnin hafi verið þróuð með það 

að markmiði að gera skólann að betri stað fyrir nemendur og efla þjónustu við þá. Allir 

stjórnendur sem rætt var við komu að þróun skólasýnarinnar en mismunandi var hversu virkir 

þeir voru í ferlinu og hvernig skólasýnin var unnin. Tveir þeirra komu með ákveðnar 

hugmyndir að ákveðinni skólasýn sem þeir svo lögðu fyrir starfsfólkið. Einn setti á fót hóp til 

að leiða ferlið og koma fram með ákveðna skólasýn en skólastjórinn var ekki í hópnum. Tveir 

skólastjórnendur komu svo fram með hugmynd að skólasýn sem svo var rædd ítarlega með 

starfsfólki þar sem að hugmyndirnar tóku miklum breytingum og urðu að lokum að skólasýn 

sem að hafði verið  þróuð nánast frá grunni af öllu starfsfólki skólans.  

 

Svala 

Svala sagði að í hennar skóla hefði verið unnið að þróun skólasýnar lengi og áður en hún kom 

til skólans. Þessari vinnu var aldrei almennilega lokið. Hún þurfti því að fara í gegnum það 

sem hafði verið gert, velja það sem vel hafði verið gert til að byggja á því. Hún sagði að sitt 

fyrsta verk hefði verið að vinna sér traust kennara og starfsmanna og fá þá til að trúa því að sú 

vinna sem færi í gang myndi ekki bara daga uppi eins og margt sem áður hafði verið gert: 

Breytingarnar voru kannski aðallega þær … að það var allt frekar laust í reipunum 

því að menn vissu ekki alveg hvað stóð til, þessum fannst þetta og hinum fannst hitt 

en það svona vantaði kannski að fylgja málum eftir. Það er búið að móta hér margar 

stefnur en svo eru þær bara settar í möppu upp í skáp og svo kemur nýr stjórnandi og 



40 

 

hann byrjar upp á nýtt frekar en að nota það sem vel hefur verið gert áður svo það 

eru allir orðnir svolítið ringlaðir. 

 

Svala hélt áfram og talaði um mikilvægi þess að sameina starfsfólkið undir merkjum eins 

skóla þar sem að skólinn sem hún stýrir var settur saman úr tveim skólum. Hún sagði einnig 

að það hefði tekið tíma fyrir kennarana að byrja, að verða tilbúna til að vinna saman sem ein 

heild. Ennfremur lagði hún áherslu á að mikilvægt væri að fá sem flesta til að móta sýn 

skólans sem allir innan skólans geta sameinast um. Svala sagði: 

Ástæðan er fyrst og fremst sú að þessi stofnum er enn  tvær stofnanir... Ég finn enn 

fyrir því að við erum eiginlega tvær stofnanir. Það er svolítið svoleiðis, þess vegna 

held ég að það sé mikilvægara núna, kannski mikilvægara en áður að jarðvegurinn 

sé tilbúinn til þess að búa til eina sýn fyrir allan skólann. Einn skóla sem hefur þessa 

sýn, vonandi næ ég fólkinu mínu á bakvið þá sýn sem er okkur mikilvæg og við getum 

farið áfram sem einn sameinaður skóli en ekki sem gömlu tveir skólarnir. 

 

Svala talaði einnig um mikilvægi þess að móta skólasýn, því það væri mikilvægt að allir sem 

að skólanum koma viti fyrir hvað skólinn stendur og hvert hann stefnir: 

Ég held að það sé grundvallaratriði vegna þess að við sækjum öll ákveðið öryggi í  

það sem við stöndum fyrir og ég held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir 

skólasamfélagið í heild, nemendur, foreldra, kennara og alla sem koma að skólanum 

að við vitum öll fyrir hvað við stöndum. 

 

Svala sagði að skólasýnin gegndi því hlutverki að vera rammi utan um það sem gert er innan 

skólans og þannig verði auðveldara að benda á fyrir hvað starfsfólkið á að standa: 

Þegar að við erum öll búin að stilla okkur inn á einhverja ákveðna bylgjulengd, þá 

er auðveldara að segja við fólk bara góðlátlega, við gerum ekki svona hér, við 

vinnum ekki svona, við segjum ekki svona hér. Þá held ég að allir vilji bara vera 

innan markanna og það nennir enginn að fara að standa á móti en það verður alltaf 

einn og einn eins og alltaf. Það verður ekki hægt að hafa þetta einsleitt og það er 

ekki heldur það sem ég vil, menn eiga að vera misjafnir. Því fjölbreytni er bara af 

hinu góða og misjafnar hugmyndir og allt slíkt en við þurfum að vera innan þeirra 

marka sem við setjum okkur. 

 

Með tilkomu skólasýnar í skóla Svölu urðu nokkrar breytingar og segir hún að sýnin hjálpi til 

við að skapa jákvæðara starfsumhverfi í skólanum: 

Ég hef séð það gerast bara þennan eina vetur sem við höfum verið í þessu og þó 

erum við bara rétt svona bara að byrja að það hefur gert alveg kraftaverk á fólki um 

leið og það fer að hugsa í lausnum. 
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Atli 

Atli sagði eins og Svala að sýnin skýri tilgang skólans og fyrir hvað hann stendur og hvert 

hann stefnir. „Það er náttúrulega fullt af hlutum og hérna ég sko, fyrir það fyrsta þá er það 

skóli sem að veit hvað hann vill, hann hefur einhverja sýn og hann er að vinna að hlutum sem 

að skipta máli.“ 

 

Góður skóli að mati Atla er skóli sem veit fyrir hvað hann stendur og hvert hann stefnir. Í því 

efni eru starfsmenn og þróun þeirra lykilatriði að mati hans: 

Það er skóli sem finnur þessi aðalatriði, hann finnur hver kjarninn er, hann finnur 

jafnvægi í því að taka á þáttum sem eru sjálfsmynd og samskipti..., hann finnur 

jafnvægi í því að þroska nemandann í heild sinni, það er góður skóli. En til þess að 

hann geti það þá þarf hann að vera sjálfur á þeirri leið að skilja þetta og vilja þetta 

og stefna í þessa átt og að þroska starfsmennina í það hlutverk því að þeir eru 

lykillinn, þeir eru tengingin, þeir eru það sem nemandinn er í daglegum samskiptum 

við og þar liggur þetta. 

 

Atli talaði um mikilvægi þess að þróa sýn skólans. Atli sagði að sýnin þyrfti  að svara 

spurningunni: hvað þurfa nemendur að tileinka sér til þess að ná árangri í lífinu?  

Meginspurningin varðandi það að skapa sýn skólans hún er svona: Hvað þarf sex 

ára barn að tileinka sér til þess að ná árangri í lífinu? Það er spurningin. Það er 

árangur í námi, flestir fara í gegnum grunnnám og stór hluti framhaldsnám og hluti 

fer í háskólanám og allt það. Það er árangur í samskiptum, hér í skólanum, við 

félaga og vini, við fjölskyldu, við starfsmenn sem þú átt eftir að vinna með á 

lífsleiðinni, þú átt eftir að fara í mörg störf o.s.frv. og það er árangur í starfi. Það er 

alltaf að fjölga þeim störfum sem fólk sinnir að meðaltali, það eru nokkur störf á 

lífsleiðinni sem við getum reiknað með að meðal Jóninn fari í og hann þarf að ná 

árangri í þeim. Svo spurningin er: hvað þarftu til að ná árangri í þessu? 

 

Atli hafði greinilega velt sýn skólans fyrir sér og átti auðvelt með að gera grein fyrir henni. 

Hann hélt áfram og talaði um hvaða þættir skipta virkilega máli í skólastarfinu að hans mati. 

Það er að leggja áherslu á að reyna að stuðla að heilsteyptum nemendum sem hafa bæði vald á 

námi og mannlegum samskiptum. Hann ítrekaði að mikilvægi þess að huga að báðum þessum 

þáttum í skólastarfinu og sagði: 

Góður skóli hann er ekki að vinna annaðhvort með kennsluþáttinn og 

námsárangurinn eða með samskiptaþáttinn, hann er að vinna skipulega með báða, 

hann er að ná góðum árangri á báðum sviðum að þroska persónur og þroska nám. 
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Atli skipti fagmennsku í tvennt og talaði um fag og síðan mennsku; að þetta tvennt þurfi að 

endurspeglast í skólasýninni: 

Og þarna kemur það sem að ég hef stundum skipt í tvennt, fag og mennska, fagið og 

mennskan. Fagið er það sem námið snýst um, þekkingin, að kunna, hvort sem það er 

lögmál eða regla eða tungumál eða annað. Þú ert ekki fagmaður ef þú sinnir ekki 

faginu og ég hef séð fólk sem telur sig vera bestu fagmennina. En það kemur fyrir að 

það kann ekkert í samskiptum, það kann ekkert í mennskunni og það er ekki gott 

fagfólk. Ég vil sjá jafnvægi. Svo eru þeir sem eru frábærir í mennskunni og 

stjórnuninni og samskiptum og mótívasjóninni en ekki öflugir í faginu. Fagið og 

mennskan þurfa að fara saman. En ef ég á að velja á milli tveggja þá myndi ég velja 

þann sem hefur gott vald á samskiptunum því að hann vinnur í því að bæta sig í 

faginu. 

 

Ósk 

Ósk kom hér óljóst inn á það að ástæða þess að farið var í að þróa skólasýn fyrir skólann hafi 

komið frá sveitarfélaginu: 

Þessi umræða um skólasýn er, t.d. náttúrulega bara hluti af öllu þessu umróti í 

skólamálum og hérna og að vissu leyti örugglega krafa ofan frá að við setjum fram 

markmið og eftir hverju við viljum starfa og sveitarfélagið hefur sett sér skólastefnu 

sem er bara flott.  

 

Fram kom að Ósk fannst mikilvægt að þeir sem við skólann starfa séu klárir á því fyrir hvað 

skólinn stendur. Hún sagði það skoðun sína að skólinn væri staður þar sem nemendum á að 

líða vel og þeir fái að þroska hæfileika sína. Í þessu sambandi getur sameiginleg sýn 

starfsfólks verið tæki til að ná fram samstöðu um ákveðin gildi sagði Ósk, en var bæði 

hugsandi og hikandi þegar hún sagði: 

Kennarar koma að því að móta skólasýnina og hérna maður vill auðvitað geta sagt 

fyrir hvað skólinn okkar stendur. Þetta er einn hluti af því að geta sagt; já við viljum 

hérna leggja okkar af mörkum til að hér líði börnum vel, að þau öðlist hér 

félagslegan þroska og hérna allt annað í þeim dúr þá er bara svolítið nauðsynlegt að 

hafa sett fram skólasýn. 

 

Ósk talaði um mikilvægi þess að staðblær skóla sé góður og áhersla sé lögð á samskipti. Hún 

vildi sjá að þessi atriði sem hluta af skólasýninni og fái meira vægi en t.d. einkunnir. 

Það er fyrst og fremst staðblær skóla sem skiptir ofsalega miklu máli og ég held að 

allt svona andrúmsloft, hvetjandi andrúmsloft, góð samskipti, það bara skiptir mig 

og okkur hér bara miklu meira máli heldur en hvort barn fær 7 eða 9 í íslensku. 

 

Ósk hélt áfram og talaði um að andrúmsloftið í skólanum hefði kannski orðið það sama án 

sýnarinnar en sýnin hjálpar til og það er auðvelt að vísa til hennar ef einhver er í vafa um 

stefnu skólans. 
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Þá held ég að umræða okkar og bara samsetning þessa hóps og hvernig við vinnum 

saman öll það hefði kannski skapað okkur alveg sama blæ en skólasýnin bara styrkir 

okkur. Það er bara, hún er svona öryggisnet, menn þurfa að vita innan hvaða ramma 

þeir eru að starfa og hvaða áherslur eru lagðar í raun og veru. 

 

Samkvæmt því sem Ósk sagði þá skipta einkunnir ekki höfuðmáli þegar hugað er að þróun 

skólasýnar, heldur líðan nemenda, uppbyggileg samskipti, og staðblær skólans.  

 

Egill 

Egill talaði um mikilvægi skólasýnar. Hann sagði að það væri ekki nóg að þróa skólasýn 

heldur þyrfti einnig að setja fram áætlun um framkvæmd til að framfylgja henni: 

Það er ekkert öðruvísi með okkur en fyrirtæki. Kannski hefur gallinn verið sá hjá 

okkar skóla að það er ekki nóg að setja sér sýn maður þarf að setja fram 

framkvæmdaáætlun. Sýnin er svo víðtæk að menn þurfa að sundurgreina hana meira 

þannig að það sé ljóst hvaða verkþáttum við ætlum að ná á hverjum tíma og hvernig. 

 

Egill hélt áfram og talaði um þróun skólasýnar. Hann sagði markmið með slíkri sýn fyrst og 

fremst velferð nemenda og það að reyna að búa til skóla sem þjónar þörfum þeirra: 

Aðalatriði í öllu okkar starfi eru náttúrulega nemendurnir af því að við verðum að 

átta okkur á því að við erum þjónustustofnun við nemendur og heimilin og ef einhver 

nemandi segir við mig að sko mér finnst gott að vera í skólanum, ég er að læra og 

mér líður vel þar, þá erum við á réttri braut. Ég held að þetta sé lykillinn og við sem 

starfsfólk skólanna verðum einfaldlega að vinna og reyna að gera skólana þannig að 

krökkunum líði vel og þau og við ýtum undir krefjandi verkefni við hæfi. Ég er ekki 

viss um að við séum að sinna þessu nógu vel. 

 

Egill sagði að í skóla hans hefði skólasýnin þróast vegna vilja starfsfólksins til þess að tengja 

betur starf skólans og umhverfisins. Hann sagði að skólinn væri vel staðsettur, umhverfið væri 

fallegt og góð íþróttaaðstaða og sýnin væri einskonar regnhlíf sem starf skólans fellur undir.  

 

Sveinn 

Sveinn var upptekinn af samskiptum kennara og talaði um að skólasýnin þyrfti að vera þess 

eðlis að hún valdi ekki ágreiningi, en hann sagði að það hefði verið hans fyrsta verk að stuðla 

að mótun skólasýnar í þeim skóla sem hann var ráðinn til:  

Ég bara ákvað þegar ég kom hingað og lagði það fram í ráðningarviðtali að ég hefði 

áhuga á því að skapa hér sameiginlega skólasýn, að við mótuðum sýn sem allt 

skólasamfélagið gæti verið sammála um. Hún þarf að vera þess eðlis að hún myndi 

ekki ágreining. Ég lagði á þetta áherslu áður en ég réði mig sko. 
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Sveinn hélt áfram og sagði að mikilvægt væri að sýnin sameinaði fólk og það að vita hver 

stefnan væri hjálpi fólki að taka farsælli ákvarðanir með því að hafa í huga að það geti allir 

leitt gott af sér. Sveinn tók einnig dæmi um hvernig hægt er að tengja sýnina við umræður við 

nemendur sem stigið hafa útaf sporinu og þannig beina þeim á farsælli braut. 

 

5.2. Hvernig var skólasýnin þróuð og hverjir tóku þátt í því ferli? 

Svörin við spurningunni um hvernig skólasýnin var þróuð sýndu í megindráttum að hún var 

þróuð af þorra starfsmanna í skólunum. Misjafnt var þó eftir skólum hver gerði hvað og 

hvenær. Í öllum skólunum var öllu starfsfólki gefinn kostur á því að koma að þróun 

skólasýnarinnar á einhverjum tíma.  

 

Svala 

Svala vildi að skólasýnin í hennar skóla tæki mið af uppbyggingarstefnunni, hún sagðist líta 

svo á að uppbyggingarstefnan byggði á almennri skynsemi, fyrri reynslu fólks og reyndi á 

ígrundun; sýnin mætti ekki verða of háfleyg, starfsfólkið yrði að geta samsamað sig henni og 

vera nokkuð sammála. Þetta taldi hún að hennar fólk hefði getað orðið nokkuð sammála um 

og þar með væri ákveðin farvegur mótaður. 

Svala sagðist hafa kynnt starfsfólkinu sína áhersluþætti í upphafi. Hún hefði þó 

ákveðið að ef það yrði henni ekki sammála um þá þætti sem hún vildi leggja áherslu á þá yrði 

hún að sjálfsögðu að aðlaga sig að vilja meirihluta starfsfólksins. „ ... ég verð að vera 

manneskja til að taka því ef við erum ekki á sama máli, ég treysti mér í það.“ Hún talaði um 

að mikilvægt væri að nýta alla starfskrafta skólans vel því sýnin ætti að taka til þekkingar og 

reynslu allra eins og hægt væri, enda væri það í anda uppbyggingarstefnunnar. 

Þegar farið var að vinna að skólasýninni í skóla Svölu var byrjað að kynna hugmyndir 

uppbyggingarstefnunnar og í framhaldi var gerður starfsmannasáttmáli þar sem hornsteinar 

starfsins sem flestir voru sammála um voru settir fram, einskonar rammi sem starfsfólkið vildi 

halda sig innan. Ánægja var með þennan grunn og þessi vinnubrögð. Svala hélt áfram og 

sagði að þessi rammi hefði komið fram eftir umræðu og íhugun starfsmanna en ekki frá henni:  

Þetta eru hugtök sem starfsmannahópurinn kom upp með og ákvað að væri okkar 

sáttmáli. Þetta kom ekki frá mér ég bara tók þátt í hópvinnu eins og hinir svo þetta 

var okkar allra til að byggja á. 

 

Svala virtist sannfærð um að allt starfsfólkið þyrfti að koma að þróun skólasýnarinnar til þess 

að sem flestir fyndu fyrir ábyrgð á gerð hennar. Áður en hún kom að skólanum, höfðu þar 
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verið hópar sem unnu að verkefnum sem þeir „áttu“, en aðrir starfsmenn tóku ekki upp og 

unnu ekki eftir. Slíkum vinnubrögðum og slíkri hugsun vildi Svala breyta og fá allt starfsfólk 

til að stefna í sömu átt.  

 

Atli 

Atli og starfsfólk hans tók langan tíma í umræður um hverjir væru mikilvægustu þættir 

skólastarfsins. Hann skipti starfsfólkinu í umræðuhópa þar sem hugtök voru rædd og þeim 

raðað í röð eftir mikilvægi. Þannig voru aðalatriðin sigtuð út og notuð sem grunnur fyrir 

skólasýnina, sagði hann. Atli sagðist hafa skynjað þörfina á að aðskilja aðalatriðin frá 

aukaatriðunum og voru umræður um sýnina stór þáttur í þróun skólasýnarinnar. Hann vissi 

ekki hvaða atriði kæmu upp að lokum en var viss um að þau myndu endurspegla bæði nám og 

þroska, en það var sú sýn sem hann vildi sjálfur byggja á:  

Ég var búinn að skynja þörfina í mörg ár á því að við áttuðum okkur á aðalatriðum 

og aukaatriðum í skólastarfinu … það að þroska bæði fagið og mennskuna en ég 

vissi ekki hvaða hugtök við myndum nota og hvað okkur sem heild fyndist 

mikilvægast. 

 

Atli sagði frá þeirri umræðu sem fór af stað í upphafi þróunar ferilsins. Þá var velt upp þeirri 

spurningu hvort að skólinn væri raunverulega fyrir nemendur: 

Umræðan fór í gang og gekk út á að velta þessum hugtökum fyrir sér. Það var bara 

gefinn góður tími í það vegna þess að næsta spurning var: Erum við til fyrir börnin 

til þess að reyna að hjálpa þeim að ná árangri í lífinu? Eða erum við til fyrir eitthvað 

annað? Og ég held að margir skólar og við alveg klárlega líka höfum gleymt því að 

þetta er það sem að skiptir máli. 

 

Í skóla Atla komu fram mörg viðhorf, vinnubrögð og hugsanir sem gætu stuðlað að  árangri 

nemenda. Þessum hugmyndum var svo forgangsraðað eftir mikilvægi. Þessi atriði voru sett 

upp í tígul þar sem mikilvægasta atriðið var efst, næst komu tvö atriði, þá þrjú, tvö og að 

lokum eitt. Starfsfólkið þurfti að taka afstöðu til mikilvægustu þátta starfsins:  

Þegar fólk er sett í þetta, að verða að taka afstöðu og verða að segja hvað skiptir 

mestu máli þá er það merkilegt að efst kemur í langflestum tilfellum eitthvað sem 

snertir sjálfsmynd, sjálfstraust, sjálfsöryggi. Eitthvað sem snertir manneskjuna, að 

hún fái að njóta sín.  

 

Starfsfólkið í skóla Atla þurfti að koma sér saman um hvaða þættir einkenndu gott skólastarf 

og á þessum þáttum var skólasýnin byggð. Atli sagði að í þessari vinnu hefði komið í ljós að 

mikilvægustu atriðin sneru ekki endilega beint að námi  
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... ofarlega kom eitthvað sem snerti samskipti, félagslegan þroska, færni í að vera til 

með öðrum o.s.frv. Neðarlega kemur svo eitthvað sem lítur að hefðbundnu námi sem 

er áhugavert. 

 

Atli kom með mögulega skýringu á þessari uppröðun:  

En ég spurði fólkið alltaf, ef þetta er svona, haldið þið að foreldrar séu sammála? 

Og þeir eru það vegna þess að við erum foreldrar líka og foreldrar hafa sömu sýn að 

mörgu leyti á þetta, sko, af hverju kemur skólafærnin, þetta að kunna að læra eða 

námstækni eða grunnþjálfun í lestri eða stærðfræði eða einhverju. Af hverju kemur 

hún á eftir, svarið kemur, jú ef þú ekki ert með þokkalega sjálfsmynd og samskipti í 

lagi þá nærðu ekki að þroska þig í námi. Það er þessi félagslegi þroski sem skiptir 

svo miklu máli. 

 

Atli hélt áfram og sagði mikilvægt að starfsfólkið tæki þessa niðurstöðu til greina og ynni eftir 

henni. Það er að segja, að leggja ekki minni áherslu á að þroska einstaklinga sem eru góðir í 

mannlegum samskiptum en einstaklinga sem eru góðir námsmenn. Þau þurfa að læra að 

bregðast við lífinu:  

Tilfinningar þínar, samskiptafærni, sjálfsmynd, þetta fléttast inn í námið og það bara 

er þar. Við eigum í samskiptum og við lendum í árekstrum og við erum með þetta og 

þetta en ef við getum styrkt nemendur félagslega þá styrkjum við námið. 

 

Þá fór Atli í gegnum hvernig skólasýnin var unnin með starfsfólki: 

Allir starfsmenn skólans tóku þátt og yfirleitt var blandað í hópa, það var unnið með 

öllum en fólk var alltaf að ræða saman í hópum til að virkja mannskapinn. Við 

ræddum líka milli hópa vegna þess að það voru mismunandi áherslur um hugtök og 

þá var það rætt. Með því að láta þetta fyrst í hendur 12 hópa þar sem starfsfólkið 

settist niður og var að vinna og tala nálguðumst við meir og meir. Á endanum vorum 

við bara með kosningu um gildin. 

 

Ósk 

Í upphafi vinnunnar um skólasýnina setti Ósk strax fram nokkuð mótaða stefnu um þá 

skólasýn sem hún vildi sjá. Þessi drög voru rædd og orðalagi og innihaldi breytt í meðförum 

starfsfólksins þar til að fram var komin skólasýn sem sátt ríkti um. Þessi vinna tók talsverðan 

tíma, því eðlilega leiddi bæði umræðan og breytingarnar til þess að fundir urðu margir. Mikil 

umræða varð um orðalag sem flestir gátu orðið sammála um 

… þegar menn ætluðu að setja eitthvað svona frá sér sem á að standa í einhvern tíma 

þá fara menn að velta sér endalaust upp úr orðalagi. Þetta er svo ofsalega 

persónubundið hjá kennurum, sko. Sumum finnst þetta skipta meira máli en öðrum. 

 

.. sýnin var mótuð í samstarfi við starfsmannahópinn en ekki með nemendum og ekki 

með foreldrum. 
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Ljóst er að vinnan að skólasýninni í skóla Óskar gekk ekki eins hratt og örugglega og hún 

hafði væntingar um, henni fannst greinilega vinnan með starfsfólkinu tafsöm og ekki ganga 

auðveldlega fyrir sig vegna þess að fólkið var ekki alltaf sammála, ekki síst um þau drög sem 

hún lagði fram í upphafi. 

 

Egill  

Egill hafði annan hátt á en aðrir viðmælendur þar sem hann setti, strax í upphafi, á fót 

starfshóp með fulltrúum allra starfsmana. Egill var ekki sjálfur í hópnum en stjórnendur áttu 

þó fulltrúa. Þessi starfshópur setti saman grunn að skólasýn fyrir skólann. Þegar frumdrög 

lágu fyrir voru þau lögð fyrir alla starfsmenn og rædd. Hópurinn vann svo áfram úr þeim 

tillögum sem komu frá starfsfólki og svo koll af kolli þar til að víðtæk sátt náðist um 

niðurstöðuna. Egill skýrði vinnubrögðin nánar:  

Það í rauninni var settur upp starfshópur sem samanstóð af deildarstjóra, kennurum 

og á seinni stigum fulltrúa frá foreldrafélagi. Þessi hópur hélt utan um umræðuna en 

auðvitað unnum við alltaf með þeim. Þannig að þó að við stjórnendurnir værum ekki 

beinir þátttakendur á fundunum, þá vorum við tengd þessu í gegnum fulltrúann okkar 

[deildarstjóri var fulltrúi stjórnenda]. Þetta var vinnulagið og síðan þegar hugmynd 

lá fyrir þá var hún borin undir, að vísu bara starfsmannasamfélagið. Við í rauninni, 

því miður, fórum ekki með þetta nóg út til heimilanna en hinsvegar í áranna rás hafa 

ekki komið athugasemdir frá heimilunum svo af því leytinu til eru þau að kaupa 

þetta. 

 

Egill sagði að nefndin sem sá um ferlið hefði líka sett fram framkvæmdaáætlun og lagði 

áherslu á að það væri mikilvægt til að halda ferlinu gangandi, en áætlunin virðist samt hafa 

verið óformleg: 

Nefndin setti fram svona ákveðna framkvæmdaáætlun fyrir fyrstu skrefin. Þannig að 

það lá fyrir og það var farið eftir henni en það náði bara frekar stutt og því þurfti að 

þróa áætlunina áfram. Það er hinsvegar nauðsynlegt að setja áætlunina á pappír, 

því þá er hægt að benda á og segja, bíddu góði, þetta stendur hérna, við ætlum að 

vinna svona og á þennan hát, þá er hægt að fylgja því eftir og því er mikilvægt að 

þetta sé skýrt á blaði. Sýnin hefur ekkert að segja og allra síst ef við förum ekki eftir 

henni og ef við setjum ekki einfaldlega niður hvernig við ætlum að vinna. 

 

Sveinn 

Sveinn virðist eins og Ósk hafa haft nokkuð sterka skoðun á því hvernig skólasýn hann vildi 

setja fram við sinn skóla strax í upphafi. Hann kom með nánast fullmótaða skólasýn sem hann 

lagði fyrir starfsfólk til samþykktar og það hafa ekki orðið miklar breytingar á henni síðan. 

Þessi skólasýn var nánast fullmótuð en síðan hafa þó farið fram umræður um sýnina en ekki 

virðist  vilji til að gera breytingar á henni: 
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Já það er þannig, ég kom með fyrstu tillögu, aðstoðarskólastjóri kom að því og við 

vinnum mjög vel saman og hún er mjög öflug bæði sem fagmanneskja, kennari og 

stjórnandi og bara mjög öflug þannig að við vorum eiginlega búin að ígrunda þetta 

og ræða þetta mjög í kjölinn. 

 

Sveinn og aðstoðarskólastjórinn höfðu greinilega mikil áhrif á skólasýnina í upphafi ferilsins 

en hann greindi nánar frá því hvernig  þróun skólasýnarinnar mótaðist.  

Ég bara sagði að það væru tvær leiðir til að móta skólasýn; annarsvegar byrjum við 

vítt og förum inn að kjarnanum eða byrjum á kjarnanum með að finna hann út sjálf 

og leggjum það fram í umræðu. Og ég verð nú bara að viðurkenna að ég hef gert 

miklu meira að því að vinna mál með þeim hætti heldur en að byrja vítt af því að mér 

finnst það vera skilvirkara og ég er fljótari að finna hindranirnar, þ.e.a.s ég hef 

meiri trú á þessari seinni leið. Ég er hinsvegar ekki sá maður sem vill segja sama 

hvað þið segið þá verður þetta svona. Ég vil það ekki en ég viðurkenni það vel að ég 

hef stundum svo sterkar skoðanir og sýn og sannfæringu að ég eiginlega hef ekki 

þolinmæði að bíða eftir að 40 manns komist að sömu niðurstöðu. 

 

Sveinn ræddi um hvernig skólasýnin ætti að líta út, hún þyrfti að vera sett fram á stuttan, 

einfaldan og auðskiljanlegan máta: 

Ég er á því að stefnumótun eigi að vera afgerandi, hún á að vera stutt og hnitmiðuð. 

Stefnumótun og plögg eiga ekki að vera umfangsmeiri en eitt A4 blað og hámark eins 

og ég sagði áðan í svona sjö þáttum og við eigum að muna þessa þætti. 

 

Sveinn fullyrti að það hefðu ekki orðið mikil breyting á skólasýninni frá því að hún var sett 

fram upphaflega, starfsfólkið virðist enn ánægt með hana og ákveðið hefur verið að halda 

sýninni óbreyttri: 

Já þegar við fórum að ræða þetta í stærri hópi kom eiginlega svona mynd á þetta. 

Þannig að það hefur engin breyting orðið á. Við höfum algjörlega haldið þessu, við 

höfum rætt þetta reglulega, hvort ástæða sé til að þróa þetta frekar, breyta sýninni? 

Þegar við spyrjum hvort við getum haft þetta með öðrum hætti eða hvort þetta geti 

þjónað okkar yfirlýsta tilgangi betur er lokasvarið nei í þeirri umræðu. 

 

5.3. Hvert var hlutverk skólastjórnenda við þróun skólasýnarinnar? 

Svör við spurningunni um hvert hlutverk skólastjórnenda var við þróun skólasýnar voru flest  

á þá leið að stjórnendur þyrftu að leiða ferlið í upphafi og koma því í gang, framhaldið var svo 

mismunandi milli skólastjóranna fimm. Tveir þeirra komu fram með fastmótaða skólasýn sem 

lögð var fyrir starfsfólkið. Einn setti á laggirnar hóp til að leiða þróunarferlið en sá skólastjóri 

var þó ekki meðlimur hópsins og tveir komu ferlinu af stað og svo tók starfsfólkið við og 

þróaði skólasýn í samstarfi við stjórnendur. Annað mikilvægt hlutverk skólastjórnendanna var 

að styðja við þróunarferlið með því að úthluta tíma til umræðu meðal starfsmanna.  
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Svala 

Svala talaði um að hlutverk hennar við mótun skólasýnar hafi verið að búa til farveg fyrir það 

samstarf sem þyrfti að vera til staðar í þróunarferlinu. Hún talaði einnig um mikilvægi 

samstarfs starfsfólksins svo það gæti komið skoðunum sínum á framfæri og fyndi að það ætti 

eitthvað í sýninni. Hún virðist hinsvegar ekki hafa ætlað að gefa fólki mikinn tíma til þess að 

ræða málin í þaula.  

Þetta verður að vera eitthvað sem að við þurfum að vinna saman en þetta þarf líka 

að vera eitthvað sem tekur ekki of langan tíma heldur. Svo að maður þarf svolítið að 

vera búinn að undirbúa jarðveginn og svo fer maður með þetta inn í hópinn og spyr, 

eigum við að gera þetta svona eða svona? Hvað hugnast ykkur?  Og ræðir það og 

komið með niðurstöðu 40 mínútum síðar, það er svona drauma sýnin. 

 

Svala var hugsi þegar hún sagðist verða að vera leiðtogi í ferlinu en á sama tíma sýna að hún 

vildi taka tillit til skoðana annars starfsfólks með því að taka þátt í hópavinnu til að komast að 

niðurstöðu.  

… þau þurfa að sjá að ég vilji taka þátt í þessari vinnu, að ég komi ekki bara og 

afhendi tilbúið plagg, að ég væri tilbúinn að fara með þeim í hópvinnu, taki frá 

starfsdaga og við vinnum þetta svona upp. Svo er það bara svona meirihlutinn sem 

kemst niður á einhverja ákvörðun sem við tökum sameiginlega sem hópur.  

 

Svala hélt áfram og talaði um að það væri mikilvægt að stjórnendur átti sig á því að þeir verði 

að geta skipt um skoðun eftir umræður við starfsfólk: 

Það er líka eitt sem að mér finnst ofboðslega mikilvægt að hérna að við stjórnendur 

séum leiðtogar í svona skólum og bara í öllum stofnunum. Þá þarf maður líka að 

vera skuldbundinn verkefninu og sveigjanlegur þannig að ef ég fer inn á fund með 

segjum hugmynd A, þá þarf ég líka að vera manneskja til að geta komið út af 

fundinum með hugmynd B ef svo ber undir. 

 

Þannig lagði Svala áherslu á mikilvægi starfsfólks í starfsemi skólans og á það sé hlustað: 

 … ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir starfsmannahópinn ef hann upplifir að það 

sé tekið mark á þeim og það sé ekki verið að koma með mál inn á fundi til að segjast 

hafa komið með þau. Þess vegna finnst mér það mjög mikilvægt að fólk upplifi að 

það hafi eitthvað um stofnunina að segja, þetta þarf að vera okkar sameiginlega 

verkefni. Ég á að bera ábyrgð, en samt þurfa allir hinir að bera ábyrgð líka við 

þurfum öll að vera í þessu sameiginlega. Ég get aldrei haldið úti svona skóla ein, 

það er ekki hægt. 

 

Atli 

Atli talaði um að fyrsta árið sem hann var við skólann hafi hann velt því mikið fyrir sér 

hvernig skólasýn hentaði skólanum og reyndi að átta sig á hverskonar stofnun hann stjórnaði. 

Honum fannst það taka hann nokkurn tíma að setja sig inn í hlutina og tengjast starfsfólkinu 
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og vinna jafnframt að skólasýninni. Svo virðist sem Atli hafi í upphafi litið á það sem sitt 

hlutverk að koma fram með ákveðna þætti til að hefja umræður um skólasýnina. En hann 

vann skólasýnina síðan í samstarfi við starfsfólkið og svo virðist sem flestir hafi tekið þátt í 

þróunarferlinu: 

Ég byrjaði á að móta svona aðeins skarpari sýn á það fyrir hvað ég hélt að við 

vildum standa fyrir. Það voru ýmsir ágætir hlutir hérna í gangi og hafa verið að 

þróast í gegnum tíðina en mér fannst þurfa að fókusera svolítið á hver við erum og 

hvaða áherslur við ætlum að láta standa upp úr, það var svona fyrsta verk mitt að 

byrja þar áður en aðrir hlutir voru svo látnir detta inní þá heildarmynd. 

 

Atli talar áfram um upphafið og hann hafi komið með ákveðna kveikju þar sem að hann talaði 

um skólasýn og markmið til framtíðar „Ég var með innlegg um svona, sýn og 

markmiðssetningu“. Þá sagði hann hvernig hann nálgaðist verkefnið í upphafi en hann byrjaði 

á því að kynna hugmyndir sínar fyrir starfsfólkinu. Síðan var starfsfólkið beðið um að svara 

spurningum um hvernig það vildi sjá skólann þróast til framtíðar og koma í framhaldinu með 

hugmyndir að framtíðarsýn skólans. Atli leit á sig sem leiðtoga verkefnisins en laggði áherslu 

á að það þyrfti að fá þann tíma sem þörf væri á: 

Það var í rauninni sko hlutverk mitt að vera í forystu og skipuleggja vinnunna … ég 

vissi svona nokkurn veginn að það þyrfti svona mikinn tíma í að tala, til þess að fá 

fram hugflæði og við tókum marga fundi og sumum fannst þetta langdregið af því að 

við gáfum þessu góðan tíma. En hlutverk mitt var að móta það að við myndum gera 

þetta það var að ákveða það með mínum samstjórnendum að við nýttum tímann á 

þennan hátt, það var mitt hlutverk. 

 

Annað hlutverk Atla var að virkja starfsfólkið í umræðu og koma með spurningar sem komu 

umræðunni af stað. Hann sagði  

... það setti fram hugmyndabanka. Til þess að við njótum okkar, til þess að við lærum 

þá er lífsgleðin hluti af skólastarfinu eða við getum kallað það bara starfsgleði, við 

hjálpumst að við að efla hana. Við þurfum að viðhalda henni. Við fórum í gegnum 

spurningar sem vöknuðu, pældum í þessu. Hvernig náum við starfsgleðinni fram? 

Hverjir eiga að sjá um það? Hvenær? Hvar á hún að koma fram? Í kennslunni? Á 

kennarastofunni? Hvar? Þetta þarf að vera hluti að skólastarfinu, ég er ekki að tala 

um eitthvað stórt, þetta getur verið það að svara fólki hlýlega, kunna að þakka fyrir, 

ég á ekki við einhverjar risaviðurkenningar og verðlaun og svona. 

 

Atli talaði um að hann hafi verið búinn að sjá fyrir sér niðurstöðu vinnunnar en fékk 

starfsfólkið til að fara í gegnum ferlið sem að hann leiddi til þess að þjappa því saman um 

skólasýnina:  

Við hugsuðum, eða ég dró þetta fram, ég vissi alveg hvað ég vildi, ég var búinn að 

margfara í gegnum þessa hugsun og pælingar. Ég gerði það með þessari nálgun, ég 
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lét fólk setjast yfir þetta, svara spurningum, raða þessu niður og koma að því að 

segja mér, eða okkur hvað það væri en ekki að ég kæmi og segði, þetta er nú svona 

og svona. Það er kannski svona leiðin sem ég hef verið að nota í gegnum tíðina með 

margt. Svörum þessum alvöruspurningum, í þessu máli var það sýnin, svörum þeim 

og þá erum við að finna kjarnann í þessu og þá skulum við vinna þaðan.  

 

Atli ræddi um mikilvægi þess að finna hver aðalatriðin væru og að hlutverk hans væri að 

hjálpa sínu fólki að komast að þessum þáttum og þróa þau áfram svo að allir stefndu í sömu 

átt: 

Ég er ekkert sáttur við það að vera að einhverju gaufi og hver og einn að vinna í sínu 

horni, að vinna andstætt hver öðrum, þetta fúnkerar ekki saman. Við vitum þá ekki 

hver eru aðalatriðin og hver eru aukaatriðin, fyrir mig skiptir máli að hafa metnað 

til þess að leita að því sem skiptir mestu máli, grafa það upp og þróa það áfram. 

 

Atli kom einnig inn á atriði sem upp koma þegar fólk er ekki sammála vilja meirihlutans. 

Hann sagði það mikilvægt að virða hugmyndir sem upp koma í umræðuferlinu en eftir að 

ákvörðun hefur verið tekinn þá er mikilvægt að allir fylki sér að baki því sem ákveðið var: 

Við erum alltaf með einhverjar ólíkar skoðanir og þær eiga allar rétt á sér upp að 

vissu marki. Á meðan þær eru skoðanir sem fá að koma upp og er tekist á um og 

rökræddar og svona. Það er bara jákvætt og ég hef alltaf sagt og segi enn og er að 

ítreka við mitt fólk að við verðum að passa okkur að tala af virðingu um það þó ekki 

nema einn sé ósammála okkur um þær ákvarðanir eða þær megin línur sem við erum 

að fjalla um. En svo verður að komast að niðurstöðu og þá kemur að tímabili sem 

reynir á það fólk sem lendir undir og er í minnihluta. Það verður að sætta sig við 

það og taka undir og vinna með okkur að flestum hlutum af því að það eru svona 

stefnumarkandi hlutir sem skipta máli. 

 

Ósk 

Ósk lagði fram ákveðið innlegg í upphafi sem svo var rætt í hópi starfsfólksins. Hún sagði að 

hennar hlutverk hafi verið tvíþætt, annarsvegar að koma með tillögur í upphafi til að hefja 

umræðuna og svo taka saman og fullmóta í lokin: 

Mér fannst að ég hefði tvö hlutverk. Það er að koma með einhverja tillögu til að 

hefja umræðuna og svo að taka aftur samantektina og segja er þetta eitthvað sem  

varð til úr öllum þessum potti og er þetta eitthvað sem við getum sameinast um? Það 

er upphafið og endirinn. 

 

Ósk endurtók að hlutverk hennar hafi verið að hefja ferlið, samræma aðgerðir, sætta ólík 

sjónarmið og koma með niðurstöðu sem líklegt væri að sátt myndi ríkja um:  

Mér finnst ég vera samræmingaraðili og svona sáttasemjari, það er auðvitað líka 

hlutverk stjórnanda. Þar sem eru 50 viðhorf ... þá þarf einhver að taka ákvörðun og 

koma með einhverja málamiðlun sem allir eru sáttir við og það finnst mér vera mitt 

hlutverk.  
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Ósk sagði að þær breytingar sem urðu á skólasýninni hafi komi frá starfsfólkinu eftir 

umræður. Hún tók umræðurnar saman og kom með tillögur sem byggðu á þeim, þótt hún hafi 

bætt við einhverjum tillögum í lokin. Ósk talaði einnig um að mikilvægt væri að allir væru 

tilbúnir að vinna samkvæmt því sem ákveðið var í upphafi, ef ekki þá þyrfti að ræða hverju 

það sætti. 

… þá verðum við bara að taka umræðuna upp aftur og spyrja hvernig við getum 

breytt þessu þannig að allir séu öruggir með að vilja vinna á þennan hátt. 

 

Egill 

Egill virðist ekki hafa verið eins virkur í þróun sýnarinnar og aðrir viðmælendur, en hann kom 

vissulega að ferlinu. Hann ákvað að best væri að ákveðinn hópur væri leiðandi í ferlinu. Hann 

studdi síðan hópinn og fékk upplýsingar um hvernig ferlið gekk fyrir sig: 

Mitt hlutverk nákvæmlega var kannski ekki annað en það að ég ræddi við aðila 

þarna í hópnum og reyndi að koma þannig áleiðis hugmyndum, en var ekki inni í 

hópnum sem slíkur. Eins ræddum við sem hópur [stjórnendahópurinn] við 

deildarstjórann sem var þarna inni en að öðru leyti kom ég ekki beint að þessu.  

 

Hópurinn sem leiddi þróunarferlið í skóla Egils sá einnig um að kynna fyrstu drög 

skólasýnarinnar en hlutverk Egils var að taka við verkefninu og fá fólk í lið með sér að til 

vinna samkvæmt skólasýninni. Þar sagði hann að þörf hefði verið á að gera betur: 

Hópurinn sá um fyrstu kynningar og annað og svo hefur það kannski verið hlutverk 

okkar stjórnenda og mitt þá að leiða það í áframhaldinu en þar þurfum við að gera 

betur. 

 

Egill talaði um að hann sé aðeins hluti af heildinni en hans hlutverk hefði þó verið að skapa 

farveg til að umræða gæti farið fram: 

Sko, ég geri nú kannski voðalega lítið einn og sér, það er allavega mitt viðhorf að 

skólastjóri er bara einn hlekkur í keðjunni en hinsvegar er hans hlutverk, eða ég lít á 

að hans hlutverk sé að skerpa boðleiðir og sjá um þann ramma sem kennarar og 

aðrir starfsmenn þurfa að hafa til þess að geta sinnt nemendum á sem bestan hátt. 

 

Egill talaði einnig um að hlutverk skólastjórans sé að sameina fólk: 

Ég er eiginlega á þeirri skoðun að ef manni tekst að mynda einhverja svona 

sameiningu, það er að segja að fá sem flesta í lið með sér, að það sé virkasta leiðin 

og það er það sem að maður reynir alltaf en það er mjög fátítt að maður nái öllum 

með sér, það er bara þannig. 
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Egill sagði einnig að starf skólastjórans gæti verið sambærilegt starfi sölumanns. Ef við 

horfum á skólasýn sem vöru þá þarf skólastjórinn að trúa á vöruna og gera sitt besta til að 

„selja“ hana til sem flestra: 

En hinsvegar er náttúrulega þrýstingurinn og þú ert í hlutverki sölumanns þegar þú 

ert að koma þessu af stað, þú þarft í raun að selja eitthvað. Ef þú feikar eitthvað í 

undirbúningnum og ert ekki nógu samfærður sjálfur, þá geturðu bara gleymt þessu. 

Þú þarft að undirbúa þig, það er í þessu eins og öllu öðru að þú þarft að vera búinn 

að vera að eyða tíma í að undirbúa, það er bara þannig. 

 

Egill var í raun vel undir vinnuna búinn en vildi að framhald hennar yrði í höndum 

starfsfólksins. Hann talaði um að það væri alltaf einhver mótþrói hjá fólki vegna hræðslu við 

breytingar. Auðvitað er alltaf mótþrói hjá ákveðnum aðilum, sumir vilja ekki breyta og eru 

bara ánægðir með það sem var og það er alveg sama hvaða verkefni við förum í, þau eru 

alltaf á móti. Hann sagði einnig að mikilvægt væri að fá sem stærstan hluta 

starfsmannahópsins með frá byrjun. Þetta snýst um að fá einhverja sem eru tilbúnir og sjá 

ljósið og fylgja því, og eftir því sem sá hópur verður stærri því betra er að eiga við þetta. Agli 

þótti einnig mikilvægt að fylgja breytingunum eftir og sýna fólki fram á að breytingar hafi 

orðið þó svo þær gerist hægt: 

En svo er líka eftirfylgnin ... okkur hættir til að hafa ekki öryggi til að klára hlutina 

og það er oft á tíðum hænufetin sem gerast og svo sjáum við ekki fyrr en okkur er 

bent á að í rauninni hafi eitthvað gerst, við kaupum ekki breytingarnar þegar að þær 

gerast svona hægt. 

 

Egill hélt áfram og ræddi um starfsfólk sem var erfitt og ekki tilbúið í þessa vegferð í upphafi. 

Hann sagði það hlutverk skólastjórnenda að reyna að sýna fram á árangur því þegar þetta 

starfsfólk sá ávinninginn þá tók það sýnina í sátt:  

Við vorum með aðila sem að voru mjög erfiðir í samstarfi og þá segi ég erfiðir, þ.e. 

þeir gáfu lítið af sér og fussuðu og sveiuðu svolítið á þessum fundum en þegar á 

reyndi þá kúpluðu menn sig alveg inn í vinnubrögðin. Hvað segir það okkur? Jú, þeir 

sáu að þessi vinnubrögð virkuðu og auðvitað er það það sem selur. 

 

Sveinn 

Sveinn átti mikinn þátt í þróun skólasýnarinnar í sínum skóla þar sem að hann kom fram með 

nánast fullmótaða skólasýn sem hann lagði svo fyrir starfsfólk.  

… ég kom bara inn með þessa starfskenningu. Ef maður notar svona hugtak úr 

fræðunum. Ég hafði bara þessa starfskenningu að þetta myndi leiða heildina fram á 

við. Þetta myndi auka eininguna og samtakamáttinn og að þetta væri  svona 

umbreytandi og myndi leiða til farsældar. 
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Sveinn kynnti ákveðið módel fyrir starfsfólki sem var svo þróað áfram og aðlagað að starfi 

skólans: 

Ég fór ekkert í það að sannfæra fólk. Ég bara eða við settum skólasýnina inn í 

skólanámsskrá þarna um haustið. Ég hugsaði bara þannig, við sáum ákveðin atriði 

[sem skólastarfið þyrfti að byggja á], ákváðum hvað við ætlum að gera að okkar en 

við ætluðum ekki að ákveða að taka þetta módel og segja bara að við ætlum að gera 

þetta svona. Þannig þá fór þetta að þróast. Núna er ekki um að ræða að fólk vilji 

breyta þessu.“ 

 

Stjórnendur í skóla Sveins stóðu fast á því að sýnin sem þau settu fram væri sú skólasýn sem 

skólinn þyrfti á að halda og með þá sannfæringu hafa þau unnið undanfarin ár: 

Skólabragurinn breyttist svo sannarlega með sýninni. Vegna þess að við 

skólastjórarnir stóðum strax á bak við þetta. Ég held að við höfum sýnt það með 

okkar framgöngu og fordæmi að þetta var það sem við bara stóðum fyrir með okkar 

starfsháttum. 

 

Sveinn sagði einnig að þetta ferli hefði tekið ákveðinn tíma en vegna þess að hann hafði svo 

mikla trú á að skólasýnin sem þau stjórnendurnir höfðu komið með væri sú rétta þá fylgdi 

starfsfólkið þeim. „Já og þegar starfsfólkið sá að ég hvikaði ekkert þá fóru hlutirnir að gerast, 

en það þurfti náttúrulega ákveðinn tíma.“ 

 

Sveinn kom einnig inn á hindranir sem staðið geta í vegi fyrir þróun skólasýnar: 

Já, sko hindranirnar, því þær eru til umræðu líka. Mótþróinn, við vissum alveg af því 

að hann var til staðar, við vissum svona nokkurn vegin hvar hann lá, þær lágu fyrst 

og fremst í eiginlega svona elsta hluta kennarahópsins. Þó ekki öllum.  

 

5.4. Hvert var hlutverk skólastjórnenda við framkvæmd sýnarinnar? 

Hlutverk skólastjórnenda við framkvæmd skólasýnar virðist í flestum tilfellum vera að halda 

skólasýninni á lofti og kynna hana fyrir öllum þeim er að skólanum koma. Þeirra hlutverk er 

einnig að ganga á undan með góðu fordæmi. Skólastjórnendurnir töluðu um mikilvægi þess 

að hvetja starfsfólk til að nota inntak skólasýnarinnar í verkum sínum svo að skólasýnin yrði 

sýnileg í öllu starfi skólans. Stjórnendur komu einnig inn á þætti sem hindrað gætu 

innleiðingu breytinga og nefndu til dæmis kjarasamninga kennara í því samhengi. 
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Svala 

Hlutverk Svölu við framkvæmd skólasýnar virðist hafa verið að ganga á undan með ákveðnu 

fordæmi þar sem að í hennar skóla hafði, áður en hún kom að skólanum, verið erfitt að koma 

fólki saman um skólasýn. Hún talaði um það að skólastjórnendur hafi lítið vald til að skikka 

starfsfólk til að vinna eftir ákveðinni stefnu: „En leiðtogahlutverkið er náttúrulega það að ég 

verð svo að vera í fararbroddi með að fylgja því eftir. Ég verð að ganga þar fremst í flokki.” 

Svala nefndi aftur mikilvægi þess hlutverks að ganga á undan með fordæmi og því þá fylgdu 

hinir á eftir: 

Ég get verið í fararbroddi með þetta og haft þetta í huga í mínum störfum því ég trúi 

því að ... það hvernig ég kem fram við mína starfsmenn og við mína nemendur í 

rauninni endurspegli mín viðhorf. Ef ég geng til minna starfa með það að leiðarljósi 

að ég beri virðingu fyrir öllum sem ég vinn með, ég ber virðingu fyrir viðhorfum 

þeirra og ég reyni að vera jákvæð og reyni að leysa úr málum og þá kemur maður 

fólki svolítið inná þetta. 

 

Annað hlutverk sem Svala nefndi snýr að starfsmannahaldi, en þá er skólasýnin kynnt 

starfsfólki áður en að það er ráðið og það spurt hvort að það sé tilbúið að fara eftir henni: 

Ég held að það auðveldi líka svo marga aðra hluti, þegar þú ert að ráða fólk að 

spyrja bara, finnst þér þú passa inn í þetta umhverfi hjá okkur? Ert þú tilbúinn að 

vinna eftir þessum gildum?Þannig að þá verður þetta allt saman einfaldara, þetta 

verður einfaldara fyrir börnin, þau vita að hverju þau eru að ganga, foreldrar vita 

að hverju þeir eru að ganga og kennarar vita að hverju þeir eru að ganga og það 

verður miklu einfaldara að halda utan um þennan pakka svo að ég held að þetta sé 

alveg gríðarlega mikilvægt. 

 

Svala sagði að lykillinn að framkvæmd skólasýnar væri að skapa einfalda og auðskiljanlega 

skólasýn sem flestir geti samsamað sig við, skólasýnin þarf að vera: 

Einföld sýn, sem er allra og ekkert vandamál er að framfylgja, hún er bara eitthvað 

sem fellur að menningunni ... Þannig að ég held að það verði eitthvað sem kemur. 

Kannski á ég eftir að reka mig á að það gerist ekki, en ég veit það ekki en ég hef þá 

trú. 

 

Svala sagði að undirbúningurinn skipti miklu máli og að hlutverk stjórnandans væri að kynna 

sér málið vel og fylgja því svo eftir og aðlaga að aðstæðum hverju sinni:  

Ég held að ef maður vinnur jarðveginn nógu vel undir þetta þá verður ekki svo mikið 

mál að ýta þessu úr vör en maður þarf að vera svolítið sko vakandi og sofandi yfir 

dæminu á meðan að verið er að koma einhverju svona í gegn til þess að máta það 

alltaf inní starfið þannig að maður sjái að jú þetta er eitthvað sem passar. Þetta er 

eitthvað sem kemur til með að virka, þetta er eitthvað sem við bara tökum inn og 

beitum bara okkar heilbrigðu skynsemi á. 
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Það er greinilegt að í skóla Svölu hafa verið erfiðleikar í skólastarfinu áður en að hún tók til 

starfa og að erfitt getur verið að ná samstöðu í hópi starfsfólks þar sem ákveðin sundrung 

virðist vera, hún sagði að það hefði legið í loftinu að fólk segði:  

Bara komið með einhverja stefnu sem ég skal vinna eftir, látið mig hafa hana og ég 

geri það en ég ætla ekki að fara taka þátt í einhverju svakalegu breytingaferli og ég 

laga þetta að mínu ég ætla ekki að fara rosalega langt með ykkur en ég skal koma 

pínu lítið og það eru svoleiðis hlutir sem maður þarf að gefa sér góðan tíma í að ná 

þessu fólki svona heilu uppí bátinn aftur sko. 

 

Svala hafði líka skilning á því að eðlilegt væri að einhver mótstaða gæti verið við breytingar 

og að stjórnendur verði að vera rólegir og halda áfram að reyna að fá fólk í lið með sér: 

Maður bregst best við því að mínu viti með því að gefast ekki upp en jafnframt að 

halda ró sinni, maður verður að hafa skilning á því að þetta er eðlilegt í ferlinu, það 

er eðlilegt að fólk verði hrætt og pirrað og reitt, vilji aðeins fá að lesa manni 

pistilinn að nú sé það búið að fá nóg og þetta allt. 

 

Þegar starfsfólk fer ekki eftir skólasýninni hafa stjórnendur fá tæki að mati Svölu og geta því 

ekki sinnt hlutverki sínu við framkvæmd skólasýnar. Hún talaði um að þegar sýninni væri  

ekki framfylgt þá væri það hennar hlutverk að finnar leiðir sem fela það í sér að starfsfólkið 

geti fundið sig skuldbundnara stofnun sinni. Hún skýrði hvað hún á við með „stofnun“ og 

starfsfólk þurfi að gera upp við sig hvort að það vill starfa í anda skólasýnarinnar: 

Þegar ég segi stofnuninni þá á ég ekki við veggina, þá á ég við samstarfsfólkið og þá 

sem þú ert að þjónusta sem eru nemendur og mér finnst að einhverstaðar á leiðinni 

þá verði fólk að gera þetta upp við sig. 

 

Kjarasamningar kennara voru Svölu ofarlega í huga, en hún fullyrti að þeir beinlínis stæðu í 

vegi fyrir faglegu skólastarfi: 

Ég ber þá von í brjósti að þeir fari nú að hreyfa til þessa kjarasamninga svo að 

maður hafi eitthvert olnbogarými því að það er gjörsamlega óþolandi að maður er 

að halda úti stofnun og þú ræður bara broti af því hvernig þú vinnur af því að 

kjarasamningar ráða hinu. Mér finnst að þetta sé farið að standa skólastarfi fyrir 

þrifum, hvað við erum bundin af þessum kjarasamningum. 

 

Að lokum minnist Svala á mikilvægi þess að stjórnandinn hefði fulla trú á skólasýninni og 

fylgi henni eftir: 

Svo er það líka þannig að ef stjórnandinn hefur ekki trú á því sem hann er að boða 

þá er það vonlaust mál að stjórna skóla, kennararnir eru svolítið eins og börnin 

manns,  þeir finna það strax ef maður er ekki heill í því sem maður er að gera og að 

vera að þykjast eitthvað kemur manni bara í koll. 
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Atli 

Atli talaði um að hans hlutverk við framkvæmd skólasýnarinnar hafi verið að gera hana 

sjáanlega og að þeir sem að skólanum koma taki eftir að verið sé að vinna í þeim anda sem 

stefnt var að með gerð skólasýnarinnar. Hann sagði erfitt að eiga við starfsfólk sem streittist á 

móti breytingum. Eftir fyrsta árið við skólann fór Atli að leggja aukna áherslu á að 

sameiginlegri skólasýn fyrir skólann væri komið í framkvæmd en það hefði verið erfitt í 

upphafi þar sem mikið var um veikindi og nokkur starfsmannavelta olli því að ákveðna festu 

skorti í starfinu 

... sumt af því sem gert var brotnaði niður bara jafn óðum undan manni, maður var 

með teymi í þessu eða hinu en svo hvarf starfið, t.d. þegar forystusauðurinn fór í 

veikindafrí eða annað. Og svona gekk þetta, þetta molnaði bara niður, þú varst bara 

eins og á ís sem var alltaf að brotna undan þér og þú fékkst aldrei fast land. 

 

Þegar að Atli hugsaði til baka var þessi tími erfiður og þróun skólasýninar og annarra mála 

sem Atli vildi ná fram þokaðist hægt áfram, honum fannst hann ekki koma því í framkvæmd 

sem hann vildi fyrstu árin, tíminn fór bara í að lifa af. En smám saman fór að ganga betur og 

Atli sagði að hans hlutverk hefði verið að þjappa starfsfólki saman og koma ákveðinni hugsun 

að. Hann reyndi að fá starfsmannahópinn til þess að vera samtaka, samstíga, samheldinn og 

„fókuseraðan“ hóp. Atla fannst þá hlutverk sitt vera að setja fordæmi og koma því til leiðar 

ásamt öðrum að skólasýnin einkenndi allt skólastarfið: 

Við þurfum að vita hvað það er sem á að einkenna okkur og ég vil sjá það einkenna 

allt sem við gerum. Ég vil sjá það einkenna mig þegar að ég er að tala við og vinna 

með börnum og fólki eða starfsmönnum, foreldrum, öllum. Ég vil að þetta einkenni 

ekki bara starfið í kennslustofunni heldur líka á göngum og í tali okkar eða á 

samkomum. Ég vil ekki sjá eitthvað sem gengur gegn þeirri sýn sem við höfum mótað 

af því að við vitum að þetta ræktar fólk, þekkingu og árangur. 

 

Atli sagðist halda skólasýninni á lofti þegar að hann talaði við hóp af fólki svo sem við 

skólasetningu og útskrift. „Ég hef oft gert það á skólasetningum og skólaslitum, þá tala ég 

útfrá einhverju einu eða útfrá skólasýninni.“ Hann kom einnig inn á atriði er tengist 

innleiðingu sýnarinnar beinlínis í skólastarfið þar sem unnið er með lykilatriði í sýninni með 

nemendum svo að þeir þekki fyrir hvað skólinn á að standa. Hann sagði að þau hafi unnið 

þemaverkefni út frá einu hugtaki sem tengjast sýninni því það þyrfti að vinna þetta með 

krökkunum líka. Þá sagði hann að þau ræddu þessi hugtök sem einkenna skólann.  

 

Þannig lagði Atli áherslu á að skólasýnin væri sjáanleg og tekið væri eftir því að verið væri að 

vinna eftir henni, þá mætti eiga von á að árangur næðist: 
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Ef þú sem nemandi eða foreldri getur sagt við mig, ég sé þetta hérna [skólasýnina] 

þá erum við í fínum málum. Ég er búinn að auglýsa þetta í öllum stofum og á 

göngum og allstaðar með skjöldum upp á vegg og út á við. 

 

Atli talaði einnig um þá erfiðleika sem oft fylgja því að innleiða nýja hugsun í skólastarfinu 

og kennarar séu oft hindrun, þeir væru einfaldlega ekki allir nógu góðir, sjálfir 

framkvæmdaaðilarnir. Hann sagði að innan um væru einstaklingar sem ekki eru sammála 

skólasýninni og þeir geti hindrað framgang og framkvæmd hennar:  

En til þess að geta sett í framkvæmd svona góða fallega sýn þá viltu hafa virka 

einstaklinga. Ég get fengið starfsfólkið til að skilja og samþykkja og við getum sett 

fram hugmyndir en svo allt í einu strandar hluti af þessu á þessum einstaklingum. 

Það er þetta sem veldur vandræðum finnst mér. 

 

Atli hélt áfram að tala um kennara sem hindrandi afl og þau fáu tæki sem skólastjórnendur 

hafa til að fá fólk til að fylgja stefnu stjórnenda: 

Við viljum ekki sýna mannvonsku en við verðum að horfa á nemendur númer eitt, tvö 

og þrjú en hér fáum við inn fólk sem er kannski útbrunnið eða á við heilsuvandamál 

að stríða eða ekki tilbúið að vinna með. Ég hef ekki öll völd og ég hef ekkert vald til 

að skipta mér af þessu nema bara með því að biðja starfsfólkið að fara eftir þessari 

stefnu. 

 

Það kom fram í máli Atla að stjórnendur þyrftu að geta sagt kennurum sem ekki vilja ganga í 

takt við stefnu skólans, að þeir þurfi að finna sér annað starf. Slíkir kennarar: 

veikja vinnukraftinn þannig að hann verður ekki eins öflugur og hann gæti verið. 

Sem stjórnandi þyrfti maður að geta verið heiðarlegur og sagt að þetta sé ekki í lagi 

og ég vil að þú fylgir okkur, ef ekki þá verður þú að finna þér annan vinnustað, 

vegna þess að við þurfum og viljum vinna eftir ákveðnum hugmydnum. 

 

Afleiðing þessa vanda að sögn Atla, er sú að starfið verður ekki eins markvisst þar sem 

einstakir kennarar geta staðið í vegi fyrir breytingum í öllum skólanum. Kennarar eru ákaflega 

vel varðir af sínum kjarasamningi að sögn Atla og það er ekki hægt að segja þeim upp og það 

er fátt sem skólastjórnendur geta gert ef starfsfólk nennir - eða getur ekki af einhverjum 

ástæðum sinnt störfum sínum. 
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Ósk 

Ósk var í því hlutverki við innleiðingu skólasýnarinnar að hvetja fólk áfram í störfum þeirra 

og minna það á að vinna eftir henni. Annað hlutverk hennar var að hvetja kennara til að vinna 

með nemendum að sýninni: 

Við tökum skólasýnina alltaf fyrir á starfsmannafundum, tvisvar á ári sirka. Þá 

tökum við upp það sem við stöndum fyrir ... kennarar eru hvattir til að ræða sýnina 

við nemendur en það er ekki nóg að hvetja fólk. Ég er alveg búin að sjá að það þarf 

miklu frekar að segja, í dag gera allir þetta, til þess að það sé tryggt.  

 

Ósk talaði um hvernig hún heldur sýninni á lofti innan starfsmannahópsins og reynir að kynna 

hana sífellt betur fyrir starfsfólki og hvetja það til að vinna í samræmi við sýnina: 

Það er t.d. ásetningur okkar fyrir næsta haust að það byrjar enginn að kenna hér 

daginn eftir skólasetningu heldur fara allir í umræðu um það einu sinni enn af hverju 

skólasýnin er svona mikilvæg og af hverju við erum með reglur yfir höfuð og hvernig 

þær hjálpa okkur í starfinu. Þannig að sko það er hugmyndafræðin sem skiptir 

auðvitað máli en ekki orðin. En það virðist þurfa endalaust að hamra á henni, ég hélt 

að allir væru með þetta á hreinu en svo eru bara alls ekki allir með sýnina á hreinu. 

 

Ósk sagði að í gegnum umræður starfsfólksins taki sýnin breytingum, en hún lagði á það 

áherslu að breytingar þyrftu að vera í litlum skrefum og tími gefinn til að aðlagast þeim. 

 

Að lokum talaði Ósk almennt um að skólasýn og aðrar breytingar í skólastarfi lognist útaf ef 

þeim er ekki haldið á lofti og því er það líklega mikilvægasta hlutverk skólastjórnenda við 

framkvæmd skólasýnar. „Ef sýnin er ekki að virka þá gerist ekkert annað en hún sofnar. Það 

fer ekkert um koll, hún deyr út. Þess vegna er svo mikilvægt að halda henni á lofti.“ 

 

Egill 

Hlutverk Egils virtist felast í því að halda skólasýninni á lofti og kynna hana þar sem tækifæri 

gefst. Agli var starfsmannahaldið ofarlega í huga og sagði mikilvægt að kynna nýju starfsfólki 

skólasýnina og ráða aðeins það fólk sem tilbúið er að framfylgja henni. Þá sagði hann að hans 

hlutverk hafi verið að koma skólasýninni að í skólanámsskrá og í stefnu skólans til að gera 

hana aðgengilega og sýnilega. Hann vildi einnig koma boðskap sýnarinnar inn í þau gögn sem 

skólinn sendi frá sér svo sem skólanámsskrá. Það væri mikilvægur þáttur í innleiðingu 

skólasýnar að tala um hana sem víðast: 

Sko, það er náttúrulega til dæmis þar sem ég kem fram eða tala við hóp fólks þá kem 

ég inn á sýn skólans, hvort heldur sem er við foreldra, nemendur eða þá við 

starfsmenn. Þetta hef ég gert sérstaklega síðasta ár vegna þess að mér finnst að 

okkur gangi hægt að gera þetta sýnilegt og koma þessu í framkvæmd. Þá er ég alltaf 
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að reyna að tengja þetta allstaðar á einhvern hátt og auðvitað líka í umræðum 

almennt. 

 

Egill var á því að mikilvægt væri fyrir stjórnendur að fylgja því eftir að skólasýninni væri 

framfylgt. „Því við erum í átaki, það er bara þannig, þetta er yfirlýst stefna skólans og við 

verðum að fylgja henni eftir.“ En í framhaldi kom Egill að því að stjórnendur verði að vera 

ákveðnir og halda stefnunni þrátt fyrir mótlæti. Hann sagðist líta svo á að skólasýnin væri 

lykilatriði. Því væri það ekki inni í myndinni að sveigja af þeirri braut, skólasýnina þyrfti að 

kynna og ræða sem víðast. En hann sagði að það væri einfaldega  oft erfitt að fá starfsfólk til 

að vinna eftir nýrri stefnu. Það væri vandi sem stjórnendur stæðu frammi fyrir: 

Það gengur svolítið erfiðlega með nokkra kennara að muna alltaf eftir því að hér er 

sameiginleg skólasýn. Sko, það er þetta sem við störfum eftir, það er þetta sem við 

segjum að við séum að gera og þá verðum við að gera það. En þetta þokast í rétta 

átt, hænufetið, þetta mætti vera öflugra. 

 

Egill tók fram að mögulegt væri að umbuna þeim sem standa sig vel og gera hinum sem ekki 

eru til í að fara eftir ákvörðunum lífið leitt á ýmsa vegu. Það er samt farsælast að mati Egils að 

fá fólk í lið með sér og vinna í samstarfi: 

Ég get verið ansi erfiður en svo hefur maður ákveðin atriði sem hægt er að nota til 

að verðlauna þá sem gera vel. En það er alltaf vænlegasta leiðin að tala við fólk og 

fá menn með sér og ég held að það sé einu sinni þannig að ef maður er tilbúinn að 

spila í liði með fólki og fá það í lið með sér þá er það nú liðsandinn sem mestu 

skiptir. Auðvitað þarftu kannski svolítið að gefa eftir af þínum skoðunum enda er það 

bara allt í lagi enda er þetta samstarfsverkefni og öll verkefni þau verða ekkert 

sterkari en veikasti hlekkurinn og þá er oft betra að bakka aðeins og fá fleiri í lið 

með sér heldur en að keyra á eitthvað sem að maður veit að kemur til með að brjóta 

á. 

 

Það gekk oft erfiðlega hjá Agli að fá þorra starfsfólks til að vinna í anda skólasýnarinnar, en 

hann sagðist gera það sem hann gæti til að kynna skólasýnina fyrir nýju starfsfólki svo það 

viti að hverju það gengur. En þetta var eitthvað sem Egill vildi hafa gert betur: 

Það gekk ekki vel satt að segja, mér fannst menn vera ótrúlega lengi að taka við sér, 

sumir voru erfiðir það er bara þannig en svo með tímanum þá fór að ganga betur en 

þá komu bara upp önnur mál. Svo er endurnýjun og þá þarf að aðlaga þessa nýju og 

við höfum ekki verið nógu góð í því. Það verður að koma öllum inn í það sem verið 

er að gera og við höfum núna lagt meiri áherslu á það að núna er einn af okkur 

stjórnendunum sem er bara prímusmótor í þessu og heldur utanum verkefnið. Ef við 

ætluðum öll að vera að kássast í því þá gengur það bara ekkert upp. 
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Egill sagðist vera byrjaður að taka öðruvísi á málum gagnvart ráðningum á nýjum 

starfsmönnum. Þeim er núna kynnt skólasýnin í upphafi og þeir látnir skrifa upp á það að þeir 

muni starfa eftir henni: 

Það er nauðsynlegt að setja þetta á pappír, því þá er hægt að benda á og segja, 

bíddu góði, þetta stendur hérna, við ætlum að vinna svona og á þennan hátt þá er 

hægt að fylgja því eftir og eins þegar verið er að ráða inn fólk þá er hægt að benda 

því á að þetta eru þau atriði sem þú gekkst undir við ráðningu. Sýnin þarf að vera 

mjög ofarlega á blaði. 

 

Egill var nokkuð ákveðinn þegar að hann var spurður hvað gerðist ef að starfsfólk vildi ekki 

vinna eftir stefnu skólans: „Þá verða menn bara að sætta sig við þetta eða bara að leita sér 

að annarri vinnu. Ég get farið fram á að fólk starfi samkvæmt þeirri sýn sem hér hefur verið 

mótuð, en það er ekkert víst að fólk fari eftir henni samt.“ 

 

Sveinn 

Sveinn sagði að hlutverk skólastjórnenda við framkvæmd skólasýnar sé að ganga á undan 

með góðu fordæmi. Mikilvægt sé að það sjáist í þeirra verkum að þeir séu að vinna í takt við 

skólasýnina. Sveinn sagði að stjórnendur yrðu að ganga fram fyrir skjöldu og sýna fyrir hvað 

þeir standa, þeir þyrftu að vera leiðtogar og taka sér stöðu sem slíkir. Þeir yrðu að hafa sýn, 

skoðanir og sannfæringu og starfskenningu sem þeir halda fram. Hann sagði það hlutverk sitt 

að kynna skólasýnina og ræða hana, ef svo væri ekki þá lognaðist skólasýnin einfaldlega út af. 

Sveinn lagði þunga áherslu á að skólasýnin þyrfti að vera sjáanleg og birtast í öllu starfi 

skólans: 

Við tókum strax ákvörðun að vinna þetta mikið í gegnum starfsfólkið sjálft. Fyrst 

kennara svo náttúrulega alla. Þetta gildir í hverju sæti í skólabílnum eða hverju 

borði í mötuneytinu eða skólastofunum, á hverri snyrtingu. Skólasýnin hefur sama 

vægi alls staðar, á öllum skólaferðalögum og svo settum við upp veggspjöldin svo að 

hún yrði sýnileg öllum. 

 

Þannig lýsti Sveinn að skólasýnin væri orðin hluti af skólasamfélaginu. Hann fullyrti að í hans 

skóla vissu allir hver skólasýnin væri og að sýninni væri haldið við og starfsfólk reglulega 

minnt á gildi skólans: 

Þetta læra allir og við höfum alltaf eða frá því við settum þetta fram rætt um sýn 

okkar með markvissum og afmörkuðum hætti á starfsmannafundum og ég byrja mjög 

oft með svipuðum hætti. Við þurfum að endurtaka og rifja upp en ég þarf líka alltaf 

að tengja þetta með nýjum hætti inn í núverandi aðstæður og við gerum það nú 

dálítið svona meðvitað. 
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Þá talaði Sveinn um að hann noti skólasýnina til þess að benda á æskilega hegðun frekar en að 

nota hana á neikvæðan hátt t.d. með skömmum. Þetta sagði hann að leiddi af sér jákvæðara 

samfélag: 

Já og það verður til þess að maður er ekki með puttann á lofti heldur maður höfðar 

alltaf til þeirra út frá einhverjum svona grunngildum og þau þekkja þau, þetta er 

engin útlenska fyrir þau. 

 

Öll samskipti við starfsfólk, að mati Sveins, þurfa að vera í takt við skólasýnina: 

Ef ég myndi tala við kennara sem myndi misstíga sig eða ég teldi að þyrfti að breyta 

einhverju, ef ég myndi nálgast þau samskipti með tveimur hrútshornum, vera 

ásakandi, vera í þú-boðunum, hérna og svona fara þá leiðina, þá myndi þetta falla 

bara á einhverjum mánuðum. 

 

Hér að framan eru settar fram þær ástæður sem lágu til grundvallar því að skólastjórarnir og 

starfsfólk skólanna lagði á sig vinnu við að þróa skólasýn fyrir stofnun sína. Ólíkar ástæður 

voru taldar til en ljóst er af svörum viðmælendanna að umhyggja fyrir nemendum réði för og 

vilji til að skila faglegu skólastarfi. Skólastjórnendunum var umhugað um að skólasýnin ætti 

þátt í að breyta skólastarfinu í þá átt að skólinn yrði betri staður fyrir nemendur, starfsfólk og 

aðra sem hagsmuna eiga að gæta í skólastarfinu. Einnig var skólastjórnendunum ofarlega í 

huga að sýnin endurspeglaði markmið skólans, fyrir hvað hann stendur og hvert hann stefnir.  
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6. Umræður  

 

Viðfangsefni þessa verkefnis var þróun skólasýnar í grunnskólum og sérstaklega með tilliti til 

hlutverks skólastjórnenda við þróun og framkvæmd skólasýnar. Í þessum kafla verða dregnar 

saman niðurstöður úr svörum fimm skólastjórnenda við rannsóknarspurningunum: 

 Hvers vegna var skólasýn þróuð? 

 Hvernig var skólasýnin þróuð og hverjir tóku þátt í því ferli? 

 Hvert var hlutverk skólastjórnenda við þróun skólasýnarinnar? 

 Hvert var hlutverk skólastjórnenda við framkvæmd skólasýnarinnar? 

Hver spurning verður tekin sérstaklega fyrir í kaflanum með tilliti til svara skólastjórnendanna 

og þau svör tengd við fræðilega vitneskju. 

 

6.1. Hvers vegna var skólasýnin þróuð? 

Svör við spurningunni um hvers vegna skólastjórnendur töldu að skólasýnin hafi verið þróuð 

voru nokkur. Viðmælendurnir voru sammála um að skólasýnin hafi verið þróuð með það að 

markmiði að gera skólann að betri stað fyrir nemendur og til að efla þjónustu við þá. Allir 

stjórnendur sem rætt var við komu að þróun skólasýnarinnar en mismunandi var hversu virkir 

þeir voru í ferlinu og hvernig skólasýnin var unnin. Tveir þeirra komu með ákveðnar 

hugmyndir í upphafi að ákveðinni skólasýn sem þeir svo lögðu fyrir starfsfólkið. Einn þeirra 

setti á fót hóp til að leiða ferlið og til að koma fram með ákveðna skólasýn en skólastjórinn 

var ekki í hópnum. Tveir skólastjórnendanna komu fram með hugmynd að skólasýn sem svo 

var rædd ítarlega með starfsfólkinu þar sem hugmyndirnar tóku miklum breytingum og urðu 

að lokum að skólasýn sem að hafði verið þróuð nánast frá grunni með þátttöku alls starfsfólks 

skólans.  

Meginástæða þess að farið var í þá vinnu að þróa skólunum sýn til framtíðar virðist 

hafa verið að skerpa á markmiðum skólans og áhersluatriðum. Þetta er einnig hluti af því að 

skapa ákveðna sérstöðu einstakra skóla, sem samræmist vel því sem fræðimenn hafa talað um 

þegar þeir segja að skilgreina þurfi í hvaða átt starfsfólk vill stefna og hver markmið og 

framtíðarsýn starfsfólksins sé. Bennis og Nanus (1986, bls. 89) lýsa hvaða hlutverki sýn 
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stofnunar gegnir. Þeir segja að þróa þurfi huglæga mynd af mögulegri og eftirsóknarverðri 

framtíðarstöðu stofnunarinnar. Þessi mynd, sem hægt er að kalla sýn, getur verið skýr en hún 

getur líka verið óljós. Aðalatriðið er að sýnin skýri raunhæfa, trúverðuga og aðlaðandi framtíð 

stofnunarinnar, ástand sem er betra en það sem er fyrir hendi og bætir hag nemenda og 

starfsfólks.  

Skólastjórnendurnir höfðu allir á orði að skólasýnin hafi einnig verið þróuð til þess að 

sameina starfsfólkið og hvetja það til að vinna eftir ákveðnum hugmyndum sem allt starfsfólk 

gerir sér grein fyrir og því er sameiginleg skólasýn mikilvæg að þeirra mati.  Þetta samræmist 

því sem Jón Baldvin Hannesson og félagar (2002, bls. 65) segja þegar að þau tala um að sýn 

skóla þurfi að fela í sér meginmarkmið í starfsemi skóla eða stofnunar og í henni eigi að 

birtast gildismat sem lagt er til grundvallar öllu starfi, ekki síst þróunar- og umbótastarfi. 

Tilgangurinn með því að móta slíka sýn er að stilla saman strengi og skapa samkennd, fá 

fólkið innan skólans til að sameinast undir merkjum ákveðinna gilda og viðmiða um hvað 

telst gott og eftirsóknarvert í starfi skólans. Þegar vel tekst til getur sýn verið nokkurs konar 

leiðarljós sem gefur til kynna ,,hver við erum og hvert við erum að fara”. 

Niðurstöðurnar sýndu jafnframt að skólastjórnendurnir telja mikilvægt að sem flestir 

komi að mótun skólasýnarinnar þannig að starfsfólkið verði meðvitaðra um fyrir hvað skólinn 

stendur og hvert samfélagið vill að hann stefni. Að þróa góða sýn „er æfing hjarta og huga 

sem tekur tíma, ferlið er unnið af hópi fólks en það getur tvímælalaust verið erfiðleikum 

bundið að þróa góða sýn“ (Kotter, 1996, bls. 79). Kotter (1996, bls. 79) bendir einnig á að það 

sé ekki auðvelt verk sem bíður þeirra sem leggja af stað við þróun skólasýnar. Hann segir að 

sýnin þurfi að vera unnin í samstarfi við fólkið sem á að framfylgja henni og það verður að 

gefa ferlinu tíma til að þróa hugsunina sem að baki liggur.  

Núna eru stærri sveitarfélög farin að bjóða foreldrum að velja í hvaða skóla börn þeirra 

fara. Í Aðlnámsskrá grunnskóla (2011, bls. 31) segir „ Foreldrar eiga rétt á því að að velja 

grunnskóla innan sveitarfélagsins fyrir börn sín samkvæmt reglum sveitarfélagsins.“ Það er 

ekki lengur skylda að nemendur gangi í hverfisskóla og því má telja að skólasýn hvers skóla 

geti haft áhrif á val foreldra á skóla fyrir börn sín. 
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6.2. Hvernig var skólasýnin þróuð og hverjir tóku þátt í því ferli? 

Skólastjórnendurnir fimm völdu ólíkar leiðir til þess að þróa skólasýn síns skóla, en þremur 

leiðum var lýst. Svala og Atli fóru hægt af stað í byrjun, þau skoðuðu möguleikana innan 

skólans og unnu síðan að því í samstarfi starfsfólk að finna hvað það teldi mikilvægast í 

skólastarfinu og fækkuðu svo atriðum þar til almenn sátt hafði náðst um skólasýnina. Á 

þennan hátt var starfsfólkið virkjað og ákveðið hugflæði sett í gang í byrjun þar sem 

hugmyndir starfsfólks voru teknar og ræddar. Nanus og Dobbs (1999, bls. 87−88) segja að 

sýn stofnunar þurfi að þróa í samstarfi við þá sem að henni koma. Þeir segja nokkrar ástæður 

fyrir ástæðu þess að þróa sýn í samstarfi við aðra. Þeir nefna mikilvægi samstarfs og kosti 

þess sem þeir segja að séu margir. Þar má nefna sameiginlegt eignarhald sem getur aukið 

líkurnar á farsælli framkvæmd skólasýnar. Þessi leið samstarfs getur einnig aukið skilning 

starfsfólks á gildum skólans og auðveldað starfsfólki úrlausn erfiðra verkefna þar sem stefnan 

er skýr. 

Í skóla Egils var einnig víðtækt samráð haft við starfsfólkið þó svo að það hafi verið 

gert á annan hátt en í skóla Svövu og Atla. Egill setti á fót einn hóp skipaðan fulltrúum alls 

starfsfólks, en tók ekki sjálfur þátt í starfi hópsins. Hópurinn vann ákveðin drög að skólasýn 

sem síðan voru kynnt öllu starfsfólkinu og því gefinn kostur á að koma með hugmyndir sem 

hópurinn skoðaði og gerði síðan breytingar á sýninni. Þessi skoðun fór fram þar til að lokum 

var komin ákveðin sýn fyrir skólann sem sátt ríkti um meðal starfsfólksins.  

Vinnubrögð í skóla Óskar og Sveins voru gjörólík vinnubrögðum annarra viðmælenda. 

Þau settu fram ákveðnar hugmyndir um hvernig skólasýnin ætti að líta út áður en umræða átti 

sér stað. Þessar hugmyndir þeirra voru svo bornar undir starfsfólkið sem átti þess kost að 

koma með hugmyndir að breytingum að þessari upphaflegu hugmynd skólastjórnendanna. 

Það voru síðan skólastjórnendurnir sem leiddu ferlið áfram og í lokin varð skólasýnin svipuð 

því sem þau komu með í upphafi, breytingarnar sem urðu á upphaflegu hugmyndunum urðu 

sáralitlar.  

Nanus (1992) sýndi fram á að lykillinn að breiðri samstöðu við nýja sýn sé að kynna 

sýnina þannig að fólk vilji taka þátt í framkvæmd hennar og geri það af fúsum og frjálsum 

vilja. Þetta er hvorki hægt að gera með hótunum né þvingunum, fólk verður að fá að taka þátt 

í þróun sýnarinnar og samþykkja hana ellegar hefur það hvorki kraft né vilja til að framfylgja 

henni (Nanus, 1992, bls. 135). 

 Segja má að líklegt sé að eignarhald sem flestra náist með þeim aðferðum sem Atli og 

Svala beittu þar sem að skólasýnin kemur í raun beinlínis frá starfsfólkinu sjálfu. Þetta 
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eignarhald birtist einnig í skóla Egils en þar er hópurinn smærri og mögulegt að það starfsfólk 

sem ekki var í vinnuhópnum haldi því fram að hópurinn eigi skólasýnina en ekki þorri 

starfsfólks eins og í skólum Atla og Svölu. Í skólum Sveins og Óskar er líklegt að starfsfólki 

geti fundist eins og að það eigi ekki mikið í skólasýninni þar sem skólastjórnendur komu með 

nokkuð mótaða skólasýn áður en starfsfólk fékk nokkuð um hana að segja. 

 

6.3. Hvert var hlutverk skólastjórnenda við þróun skólasýnarinnar? 

Niðurstöður viðtalanna benda til þess að skólastjórnendurnir hafi litið hlutverk sitt við nálgun 

á skólasýninni á mismunandi hátt, en allir töluðu þeir þó um að þeirra hlutverk við þróun 

skólasýnarinnar hafi verið að úthluta tíma til umræðna og finna samstarfi starsfólks ákveðinn 

farveg.  

Tveir af skólastjórunum fimm, Sveinn og Ósk virðast hafa komið fram með sínar 

hugmyndir að skólasýn í upphafi og voru nokkuð ákveðin í því að sú leið sem þau höfðu valið 

væri sú rétta fyrir starf skólans. Það varð til þess að starfsfólk hafði ekki eins mikil áhrif á 

þróun skólasýnarinnar og æskilegt hefði verið. Ósk sagði að hennar hlutverk hafi verið að 

koma fram með ákveðnar hugmyndir í upphafi sem hún lagði fram til umræðu á fundum 

starfsfólks og síðan að taka saman efnið í lokin og koma með fullunnar tillögur að skólasýn. 

Sveinn hafði mun meiri áhrif á sýn síns skóla en Ósk þar sem að hann kom fram með nánast 

fullmótaða skólasýn sem hann lagði fyrir starfsfólkið. Hann sagði einnig að hann hefði svo 

sterka sannfæringu og sýn að hann hefði ekki þolinmæði til að bíða eftir því að þorri 

starfsfólksins kæmist að sömu niðurstöðu og hann. Það má því kannski segja að starfsfólkið í 

skóla Sveins hafi ekki komið að þróun skólasýnarinnar nema að litlu leyti. Eignarhaldið 

virðist því mestmegnis liggja hjá skólastjórnendum í skóla Sveins sem er ekki vænlegt til 

árangurs. Nanus (1992, bls.134) heldur því fram að skólasýn sé lítið annað en innantóm orð 

þar til að hún hefur verið rædd í hópi þeirra er eiga að framfylgja henni og komist hefur verið 

að niðurstöðu sem sátt ríkir um. Aðeins þá öðlist sýnin þann kraft sem þarf til að hafa áhrif á 

og breyta stofnuninni og færa hana í þá átt sem ætlast var til. 

Egill virðist ekki hafa haft stórt hlutverk í þróun skólasýnar í sínum skóla, hann hafði 

sett á fót hóp sem stýrði þróunarferlinu. Hann hafði vissulega tækifæri til að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri á starfsmannafundum og í samstarfi við fulltrúa stjórnenda í 

hópnum. Það virðist samt sem að Egill hafi af einhverjum ástæðum ákveðið að láta öðrum um 

að taka ábyrgð á þróun skólasýnar fyrir skólann. 
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Svala og Atli komu á samstarfi innan skólans við þróun skólasýnar í þeirra skólum. 

Hlutverk Svölu í þróunarferlinu var að skapa farveg í upphafi með því að úthluta tíma til 

umræðna um framtíðarsýn skólans. Hún sagði að allt starfsfólkið þyrfti að vinna saman að 

þróun skólasýnarinnar og að mikilvægt væri að því fyndist sem það ætti eitthvað í sýninni. En 

í annarri setningu sagði hún að ferlið mætti ekki taka of mikinn tíma sem í mínum huga lýsir 

ákveðinni þversögn í málflutningi hennar. Kotter (1996, bls. 81) leggur á það mikla áherslu að 

þróun sýnarinnar sé ferli. Fyrsta skrefið er að setja fram hugmynd að sýninni, en oft er það 

einstaklingur eða nokkrir saman sem að kynna upphaflega hugmynd sýnarinnar. Síðan er 

þessi hugmynd rædd í stærri hópi þar sem hugmyndin tekur eðlilega breytingum í umræðum. 

Í samvinnunni sem er nauðsynlegur þáttur vinnunnar eða umfjöllunarinnar er mikilvægt að 

hugmyndin nái að þróast í átt að endanlegri sýn. Það er þörf á gagnrýnni hugsun og ákveðnum 

draumum um æskilegt framtíðarástand stofnunarinnar. Þróunarstarfið getur tekið langan tíma 

og oft er eins og þegar tvö skref eru tekin fram á við sé farið aftur um eitt skref, sýn verður 

ekki fullmótuð af einum fundi og getur ferlið allt tekið marga mánuði og jafnvel ár. 

Lokatakmarkið er þó að ferlið endi með skólasýn sem er áræðin, eftirsóknarverð, gerleg og 

sveigjanleg jafnframt því að vera sett fram í sem stystu máli. Á meðan á ferlinu stendur er 

mikilvægt að fólk sé meðvitað um að það vinnur að þróun sem tekur tíma. Þann tíma þurfa 

stjórnendur að finna til að sem bestur árangur náist. 

Svala talaði um að hlutverk hennar hafi að stærstum hluta verið að taka þátt í 

þróunarvinnunni með starfsfólki svo því fyndist ekki eins og að hún hafi sjálf komið með 

ákveðna sýn. Svala sagði einnig að mikilvægt væri fyrir skólastjórnendur að geta skipt um 

skoðun og aðlagað sína skoðun að hugmyndum starfsfólksins svo að það upplifi að mark sé á 

þeim takandi. Atli gekk lengra en Svala í sínu hlutverki við þróun skólasýnar fyrir þann skóla 

er hann stýrir. Atli sagðist hafa haldið kynningu í upphafi á því hvað skólasýn væri og hvernig 

hægt væri að þróa sýnina. Í framhaldi af því setti hann fram ákveðin atriði til að hefja 

umræður í hópi starfsfólksins um hvaða þættir væru mikilvægir í skólastarfinu. Atli ákvað að 

þróunarvinnan þyrfti að fá þann tíma sem þörf væri á til þess að umræða gæti farið fram um 

allar hliðar málsins. Þetta ferli tók langan tíma en að lokum var það meginþorri starfsfólksins 

sem kom sér saman um hver aðalatriðin í starfsemi skólans ættu að vera og hvert það vildi að 

skólinn stefndi til framtíðar. Hlutverk Atla var að leiða ferlið án þess þó að vera ráðandi og 

úthluta eins miklum tíma og þörf var á til þess að hægt væri að þróa skólasýn sem flestir sem 

við skólann störfuðu ættu eitthvað í. 
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Ef Mynd 3 er skoðuð má sjá átta skrefa ferli við innleiðingu meiriháttar breytinga 

(Kotter, 1996, bls. 21). Þessum átta skrefum má skipta í tvennt þar sem að þrjú fyrstu skrefin 

tengjast þróun skólasýnar, skref 4 er hægt að segja að tengi saman þróunina og framkvæmdina 

og hin fjögur síðustu tengjast framkvæmd skólasýnarinnar. Skref eitt til þrjú eru mikilvæg við 

framkvæmd skólasýnar en þau eru: 

1. Sýna þarf fram á mikilvægi breytinganna, sem þýðir að koma þarf auga á og ræða 

mögulega örðugleika eða tækifæri í framtíðinni. Þetta þarf að ræða við sem flesta 

innan stofnunarinnar til að sporna við andvaraleysi, ótta eða reiði. Ef leiðtoginn nær að 

sýna fram á mikilvægi breytinganna sem og ná fram sterkri samstöðu við þær eru líkur 

á því að breytingaferlið gangi vel. 

2. Koma þarf á fót hópi sem leiðir ferlið, þetta skref felur í sér að áhrifamiklum 

einstaklingum er falið að leiða breytingaferlið og hvetja aðra til að taka þátt og vinna 

sem heild. 

3. Til að hjálpa til við breytingarnar verður að setja skólanum sýn og þróa leiðir til þess 

að koma sýninni í framkvæmd. 

 

Svo virðist sem Atli, Svala og Egill hafi að miklu leyti fylgt þessum skrefum við þróunarferlið 

í sínum skólum því þau vildu stefna í ákveðna átt og töluðu fyrir því að breytingarnar hefðu 

jákvæð áhrif á skólastarfið til framtíðar í samræmi við skref eitt. Það má segja að Egill hafi 

hafið ferlið á skrefi tvö þar sem að hann setti á fót hóp til að leiða ferlið og sá hópurinn einnig 

um skref eitt. Atli og Svala virðast hafa leitt ferlið í sínum skólum ásamt öðru starfsfólki þar 

sem reynt var að fá fram skoðanir sem flestra í þróunarferlinu, þetta átti einnig við um hópinn 

sem skipaður var í skóla Egils. Í gegnum þetta ferli í þessum þrem skólum var mótuð skólasýn 

í samstarfi starfsfólks og leiðir ræddar til að koma henni í framkvæmd samkvæmt skrefi 

númer þrjú. 

 Í skólum Sveins og Óskar virðist sem þau hafi sleppt skrefi eitt og byrjað á skrefi þrjú 

og farið svo í skref tvö. Þau komu fram með nokkuð ákveðna skólasýn í upphafi og því er 

líklegt að ekki hafi orðið til víðtæk samstaða um breytingarnar sem skólasýnin átti að hafa í 

för með sér. Kotter (1996, bls. 16) telur einmitt að nokkur grundvallarmistök séu oft gerð í 

breytingaferli sem geti hindrað árangursríka innleiðingu breytinga, en þessi meginmistök eru, 

t.d. skortur á nægjanlega sterkri samstöðu sem verður til þess að nýjum áherslum í 

stefnumótun er ekki komið í framkvæmd og nýja stefnan nær ekki að aðlagast starfinu í 
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stofnuninni. Mögulegt er að þetta hafi gerst í skólum Sveins og Óskar vegna þess að ekki var 

tekið tillit til þessara lykilatriða í breytingastarfi. 

 

6.4. Hvert var hlutverk skólastjórnenda við framkvæmd sýnarinnar? 

Hlutverk skólastjórnendanna fimm við framkvæmd skólasýnar virðist í flestum tilfellum hafa 

verið að hvetja starfsfólkið til að nota inntak skólasýnarinnar í störfum sínum svo skólasýnin 

yrði sýnileg í öllu starfi skólans og sýninni komið á framfæri og hún fest í sessi. Nokkrir 

skólastjóranna sögðu að þeirra hlutverk hefði verið að ganga á undan með góðu fordæmi. Þeir 

bentu einnig á þætti sem hindrað gætu innleiðingu breytinga og nefndu til sögunnar 

kjarasamninga kennara og að skólastjórnendur hefðu fá úrræði til þess að bregðast við þegar 

ekki væri farið eftir sýn skólans. 

Svala, Atli og Sveinn nefndu öll að eitt af meginhlutverkum þeirra við framkvæmd 

skólasýnar hefði verið að ganga á undan með ákveðnu fordæmi og mikilvægt væri að sýnin 

endurspeglaðist í störfum þeirra. Svala sagði að ef stjórnendur hefðu þennan hátt á þá kæmi 

annað starfsfólk á eftir og færi að vinna á svipaðan hátt. Atli sagði að með því að vera í 

fararbroddi þá vildi hann koma því til leiðar að skólasýnin einkenndi allt skólastarfið svo að 

eftir því væri tekið að unnið væri á þennan hátt í skólanum. Ef sú væri raunin þá væri sýnin í 

raun komin til framkvæmdar. Sveinn talaði á svipuðum nótum og Atli og sagði það mikilvægt 

við framkvæmd skólasýnar að það sæist í verkum skólastjórans að hann væri að vinna í takt 

við skólasýnina.  

Skólastjórarnir voru allir uppteknir af því hvernig best væri að koma sýninni á 

framfæri og festa hana í sessi en fræðimenn tala um að leiðtogar þurfi að nota hvert tækifæri 

sem gefst til að kynna sýnina og tjá markmið skólans (Kotter, 1996, bls. 21). Atli sagðist 

halda skólasýninni á lofti þegar að hann talaði við hóp af fólki svo sem við skólasetningu og 

útskrift og þannig kæmi hann sýninni á framfæri við fleiri en aðeins þá sem innan skólans 

starfa. Atli kom einnig inn á það lykilatriði að vinna með nemendum í anda skólasýnarinnar 

svo að þeir þekki fyrir hvað skólinn stendur. Þannig lagði Atli áherslu á að skólasýnin væri 

sjáanleg og tekið væri eftir því að verið væri að vinna eftir henni. Þá taldi hann að líklegt væri 

að árangur næðist og sýnin festist í sessi. Cartwright og Baldwin (2006, bls. 28) fundu að 

stjórnendur og leiðtogar þurfa að hafa í huga að hlutverk þeirra er að laga sýnina að 

stofnuninni, þeir þurfa að koma sýninni á framfæri við hagsmunaaðila, s.s. skólayfirvöld, 

foreldra og nemendur og hjálpa þeim að skilja um hvað sýnin snýst, muna eftir henni og koma 

henni á framfæri við aðra. 
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Ósk talaði á svipuðum nótum og Atli þó svo hún héldi sýninni fyrst og fremst að 

starfsfólkinu en hún sagði það vera sitt hlutverk að hvetja fólk áfram í þeirra störfum og 

minna það á að vinna eftir sýninni. Þessi nálgun samræmist skrefi fimm í ferli Kotters (1996) 

en samkvæmt því þarf að hvetja aðra til að framfylgja sýninni og breyta þeim kerfum sem eru 

til staðar innan skólans sem grafið geta undan breytingaferlinu. Leiðtoginn verður að fjarlægja 

hindranir með öllum mögulegum leiðum. Leiðtogar sem vilja stuðla að breytingum einbeita 

sér svo að því að festa breytingarnar í sessi (Kotter, 1996, bls. 21). 

Ósk sagði hinsvegar að hún þyrfti endalaust að vera að hamra á sýninni og  

starfsfólkið væri ekki með skólasýnina á hreinu. Svo virðist sem ástæða fyrir þessu gæti verið 

að finna í hvernig staðið var að þróun sýnarinnar í skólanum, þar sem að ekki virðist hafa 

verið gefinn mikill tími til umræðna og Ósk setti sýnina nánast fullmótaða fram sjálf í 

upphafi. Ósk sagði einnig að skólasýn og aðrar breytingar í skólastarfi lognuðust útaf ef þeim 

væri ekki haldið á lofti og því væri það líklega mikilvægasta hlutverk skólastjórnenda við 

framkvæmd skólasýnar einmitt að halda sýninni á lofti hvar sem mögulegt væri. Kotter (1996, 

bls. 16) telur að nokkur grundvallarmistök séu oft gerð í breytingaferli sem geti hindrað 

árangursríka innleiðingu breytinga, en eitt þeirra mistaka er skortur á nægjanlega sterkri 

samstöðu innan skóla, sem virðist hafa verið tilfellið í skóla Óskar. 

Hlutverk Egils, að hans mati, við að koma sýninni í framkvæmd og festa hana í sessi 

var að tala um hana sem víðast. Hann sagðist líta svo á að skólasýnin væri lykilatriði, það væri 

því ekki inni í myndinni að sveigja af þeirri braut, skólasýnina þyrfti að kynna og ræða sem 

víðast og það væri hans hlutverk að sjá til þess að það væri gert. Skref sex í ferli Kotters lýtur 

að því að sýna þarf fram á skammtíma ávinning við þróun skólasýnarinnar. Til þess að svo 

megi verða þurfa leiðtogar að sýna, með reglulegu millibili fram á að breytingarnar skili 

sýnilegum árangri. Þegar framförum er náð þarf að hrósa og verðlauna þá sem stóðu fyrir 

framförunum (Kotter, 1996, bls. 21). Ef fólk sér ekki fram á að breytingarnar skili árangri er 

líklegt að áhuginn dvíni og mótspyrna aukist. Þetta þarf að gera þegar talað er um sýnina og ef 

markmið skólasýnarinnar er að auka vellíðan nemenda þá þarf að taka það sérstaklega fram 

þegar athuganir sýna að árangur hafi náðst. Ef niðurstöður athugana eru á þann veg að 

nemendum líður verr eftir að breytingarnar voru gerðar þarf að skoða ástæður þess og aðlaga 

sýnina í kjölfarið. 

Allir skólastjórarnir lögðu áherslu á að mikilvægur þáttur í innleiðingu skólasýnar 

fælist í því að halda skólasýninni á lofti og kynna hana þar sem tækifæri gefst. Egill vildi 

einnig koma boðskap sýnarinnar inn í þau gögn sem skólinn sendir frá sér svo sem 
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skólanámskrá og gera þannig skólasýnina aðgengilega og sýnilega. Þessi aðferð samræmist 

skrefi sjö í ferli Kotters (Kotter, 1996, bls. 21) þar sem segir að styrkja þurfi ávinning 

breytinga og koma á frekari breytingum. Þetta er gert með því að breyta kerfum sem ekki 

passa við nýja sýn skólans og halda áfram með breytingaferlið. Þessi kerfi sem um ræðir geta 

snúið að ráðningum, stöðuhækkunum og starfsmannaþjálfun sem miðar að því að starfsmenn 

geti komið sýninni og breytingum tengdum henni í framkvæmd.  

Sveinn lagði þunga áherslu á að skólasýnin þyrfti að vera sjáanleg og birtast í öllu 

starfi skólans. Þannig lýsti Sveinn að skólasýnin væri hluti af samfélaginu og að það væri 

mikilvægt að allir sem að skólanum kæmu vissu hver skólasýnin væri og stefndu í sömu átt. 

Hann fullyrti að í hans skóla vissu allir hver skólasýnin væri og að sýninni væri haldið við og 

starfsfólk reglulega minnt á gildi skólans. 

Samkvæmt áttunda skrefi í ferli Kotters (1996) þarf að festa nýjar leiðir í sessi með því 

að tengja þær við þær framfarir sem orðið hafa eftir að breytingaferlið hófst og þróa þarf ferla 

til að viðhalda breytingunum og gera hina nýju sýn að eðlilegum þætti í menningu skólans. 

Þetta síðasta skref við innleiðingu breytinga líkur í raun aldrei þar sem þörf er á að aðlaga 

skólasýnina að breyttum aðstæðum hverju sinni. Þetta þyrftu stjórnendur að hafa í huga því í 

raun er þeirra hlutverk aðeins rétt að hefjast þegar að skólasýnin er komin til framkvæmdar. 

Þeirra hlutverk er að halda sýninni á lofti til framtíðar og styrkja í sessi þá þætti sem 

skólasamfélagið vill standa fyrir.  

Flestir skólastjórnendanna fimm nefndu einnig þætti sem hindrað gætu framkvæmd 

skólasýnarinnar. Svala talaði um að skólastjórnendur hefðu lítið vald og fá tæki til að skipa 

starfsfólki að vinna eftir ákveðinni stefnu og hún gæti því ekki sinnt framkvæmd 

skólasýnarinnar eins vel og kostur væri. Hún hafði skilning á því að eðlilegt væri að einhver 

mótstaða væri við breytingar og að stjórnendur verði að vera rólegir og halda áfram að reyna 

að fá fólk í lið með sér. Svala sagði einnig að það væri of mikið um svokallaða „áskrifendur“ 

sem hún sagði að væru þeir kennarar sem að fara bara sínar eigin leiðir og reyni að komast 

eins auðveldlega frá starfinu og mögulegt væri. Hún sagði það undarlegt hversu vel þeir væru 

varðir í kerfinu og hve fá úrræði skólastjórnendur hefðu til að fá fólk til að vinna eftir stefnu 

skólans. Í því ljósi voru kjarasamningar kennara Svölu ofarlega í huga en hún fullyrti að þeir 

beinlínis stæðu í vegi fyrir faglegu skólastarfi. Atli talaði einnig um þá erfiðleika sem oft 

fylgja innleiðingu nýrra hugmynda í skólastarfinu og að þar væru kennarar oft helsta 

hindrunin, þeir væru einfaldlega ekki allir nógu góðir. Hann sagði að innan um væru 

einstaklingar sem ekki væru sammála skólasýninni og þeir hindri framgang og framkvæmd 
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hennar. Hann sagði erfitt að eiga við starfsfólk sem streittist á móti breytingum og hann talaði 

um kennara sem hindrandi afl og þau fáu tæki sem skólastjórnendur hafa til að fá fólk til að 

fylgja sýn skólans. Það eina sem stjórnendur gætu í raun gert væri að biðja fólk um að fara í 

önnur störf sem ekki væri heldur svo einfalt mál. Þetta er í svipuðum dúr og Svala talaði um. 

Afleiðing þessa vanda, að sögn Atla, er að starfið verður ekki eins markvisst þegar einstakir 

kennarar geta staðið í vegi fyrir breytingum í öllum skólanum. Egill var á því að mikilvægt 

væri fyrir stjórnendur að fylgja því eftir að skólasýninni væri framfylgt, vera ákveðinn og 

halda stefnunni þrátt fyrir mótlæti. Hann sagði það einfaldlega oft erfitt að fá starfsfólk til að 

vinna eftir nýrri stefnu. Það væri vandi sem að stjórnendur stæðu alltaf frammi fyrir. Egill var 

nokkuð ákveðinn þegar að hann var spurður hvað gerðist ef starfsfólk vildi ekki vinna eftir 

stefnu skólans, en þá sagði hann að það yrði þá bara að leita sér að annarri vinnu en bætti við 

að hann hefði í raun ekki þetta vald, þar sem réttur kennara væri mikill. Hann tók sem sagt í 

sama streng og Atli og Svala hér að ofan um að skólastjórnendur hefðu ekki tæki til þess að 

skipa starfsfólki að fara eftir ákveðinni stefnu. 
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7. Lokaorð 

 

Niðurstöður þessa verkefnis sýna að hægt er að skipta þeim leiðum sem skólastjórnendurnir 

fóru við þróun og framkvæmd skólasýnar í þrjá flokka. Tveir stjórnendur komu fram með 

nokkuð mótaða skólasýn sem þeir höfðu sjálfir þróað án samstarfs við þorra starfsfólksins. 

Þetta tel ég vera sístu leiðina. Þegar skólasýn er ekki þróuð í samstarfi starfsfólks er líklegt að 

áhugi þess á sýninni verði lítill og fólkið eigni sér hana ekki. Þetta gerir það einnig að verkum 

að það getur orðið erfiðara að koma sýninni í framkvæmd. Einn skólastjóranna setti á fót hóp 

til að leiða þróunarferlið við mótum sýnarinnar, en tók sjálfur ekki þátt í vinnu hópsins og 

stóð því utan við þróunarferlið að einhverju leyti. Þessi hópur sem skipaður var fulltrúum alls 

starfsfólks, þ.e. stjórnenda, kennara og almenns starfsfólks kom fram með grunnhugmynd að 

skólasýn sem rædd var á starfsmannafundum og breytingar gerðar. Þetta ferli var svo 

endurtekið þar til nokkuð víðtæk sátt hafði náðst um skólasýnina. Þetta ferli hefur bæði kosti 

og galla, kostirnir eru þeir að starfsfólk hefur tækifæri til að hafa áhrif á skólasýnina en 

gallarnir eru þeir að sýnin var að stórum hluta þróuð af fámennum hópi. Þó svo að fulltrúar 

alls starfsfólks hafi verið í hópnum og að starfsfólki hafi verið gefið tækifæri til þess að hafa 

áhrif í þróunarferlinu er mögulegt að því finnist sem sýnin sé hópsins en ekki alls 

starfsfólksins. Þetta ferli er þó um margt betra en það sem minnst var á hér að ofan. Ef 

hópurinn er góður og tekur ábendingar starfsfólks til greina þá getur þetta ferli verið markvisst 

og árangursríkt án þess að það þurfi að taka alltof langan tíma. Þriðja leiðin sem farin var af 

tveim stjórnendum felur í sér samstarf alls starfsfólksins. Það var virkjað í þróun 

skólasýnarinnar til að finna þau atriði sem vilji var til að einkenndi starf skólans til framtíðar. 

Þessi leið getur orðið til þess að þorri starfsfólks finni til ákveðins eignarhalds á skólasýninni. 

Slíkt samstarf getur einnig auðveldað framkvæmd skólasýnarinnar þar sem að líklegt er að 

fólk vilji fylgja því eftir sem það hefur tekið þátt í að móta. 

 Það er von mín að þetta verkefni geti orðið skólastjórnendum sem eru að takast á við 

þróun og framkvæmd skólasýnar að liði í þeirri vinnu. Að þróa og koma í framkvæmd 

skólasýn er tímafrekt ferli sem krefst þolinmæði og þrautsegju af stjórnendum en ef vel tekst 

til er það trú mín að skýr og aðgengileg skólasýn geti átt sinn þátt í að færa skólastarf í átt að 

þeim markmiðum sem sett hafa verið til framtíðar, nemendum og samfélaginu öllu til heilla. 
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Viðauki A : Kynningarbréf til skólastjórnenda 

 

Ég heiti Elías Gunnar Þorbjörnsson og er í meistaranámi við Háskólann á Akureyri. Ég er að 

vinna að lokaverkefni sem fjallar um reynslu skólastjórnenda í grunnskólum af gerð og 

framkvæmd skólasýnar. Ég var að velta fyrir mér hvort að þér væri unnt að aðstoða mig við 

gerð verkefnisins með því að veita mér viðtal um þína reynslu af því að móta og koma 

skólasýn í framkvæmd við þinn skóla. Viðtalið ætti ekki að taka mikið meira en klukkustund.  

Þín aðstoð og annarra stjórnenda er grundvöllur fyrir velgengni rannsóknarinnar og verð ég 

mjög þakklátur fyrir alla þá aðstoð sem þér er mögulegt að veita. Ef einhverjar spurningar 

vakna þá er von mín að þú sendir mér línu og ég mun reyna eftir fremsta megni að svara þeim 

spurningum sem upp kunna að koma. Með von um jákvæðar undirtektir og gott samstarf. 

 

Virðingarfyllst, 

Elías Gunnar Þorbjörnsson 

 

  



78 

 

 

 

Viðauki B : Spurningar fyrir skólastjórnendur 

 

1. Getur þú sagt mér frá bakgrunni þínum og menntun? 

i. Hvað hefur þú verið lengi skólastjóri? 

ii. Hvað varð til þess að þú varðst skólastjóri? 

2. Getur þú sagt mér frá skólanum þínum?  

i. Hversu margir nemendur?  

ii. Hversu margir kennarar?  

iii. Hversu margir aðrir starfsmenn eru starfandi við skólann? 

iv. Hver er stærð bekkja í skólanum? 

3. Getur þú sagt mér hvort þörf hafi verið á einhverjum breytingum við skólann eftir að þú 

varðst skólastjóri? 

i. Ef já, hvaða leiðir valdir þú til að koma þessum breytingum í framkvæmd? 

ii. Hvernig fannst þér þetta ganga? 

iii. Fannstu fyrir mótþróa gegn breytingunum?  

iv. Ef já, hvernig lýsti hann sér? 

v. Ef já, hvernig brást þú við mótþróanum? 

4. Hvað finnst þér mest krefjandi við starf skólastjórans? 

5. Hvað að þínu mati eru skemmtilegir eða spennandi þættir varðandi starfið? 

6. Getur þú sagt mér hvað að þínu mati gerir skóla góðan?  

i. Hvað finnst þér þú geta gert til að færa þinn skóla í þessa átt? 

7. Getur þú sagt mér frá skólasýn skólans? 

i. Af hverju var skólasýnin sett fram? 

ii. Hvernig hún var unnin? 

iii. Getur þú sagt mér hvert þitt hlutverk var við mótun sýnarinnar? 

iv. Hverjir tóku þátt í mótun þessarar skólasýnar? 

v. Getur þú sagt mér hvernig viðbrögðin í skólasamfélaginu hafa verið við sýninni 

kennara/nemenda/foreldra? 

vi. Getur þú sagt mér hvernig sýninni hefur verið framfylgt í skólanum? 

vii. Getur þú sagt mér hvert þitt hlutverk hefur verið við framkvæmd sýnarinnar?  
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viii. Hefur skólabragurinn breyst með nýrri sýn? 

8. Hvernig birtist sýnin í daglegu starfi skólans? 

i. Hvað er gert ef henni er ekki framfylgt ? 

9. Finnst þér mikilvægt að skólar setji sér ákveðna skólasýn? 

10. Er eitthvað að lokum sem þú vilt minnast á? 

 


