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Formáli 

Með lokun á þessari 60 ECTS meistararitgerð lýkur um fjögurra ára rannsóknarferli á 

starfstengdu verkefni sem unnið var samhliða fullu starfi og á eigin starfi. Það var lengri 

tími en ég ætlaði mér í upphafi en var kannski eðlilegt þegar litið er til baka yfir 

rannsóknarferlið og það starfstengda verkefni sem rannsóknin tengdist.  

Ég þakka vinnuveitanda mínum, fræðsluþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, fyrir mögu-

leikann að sinna rannsóknarverkefninu á vinnustað mínum þessi ár þótt rannsóknar-

vinnan sjálf færi fram í frítíma mínum. Rannsókn á eigin vinnustað og á eigin störfum þar 

er ekki vandalaus (líkt og lesa má um í ritgerðinni) en frá siðferðislegu sjónarhorni snýst 

það um að rannsókn hafi eitthvað að færa skipulagsheild sem hún er unnin í umfram 

það ef engin væri rannsóknin ekki síður en fyrir rannsakandann sjálfan og hagsmuni 

hans. Hvort að þessi rannsóknarskýrsla um eina slíka framkvæmd geti sýnt fram á hvort 

slíkt hafi verið reyndin er lesenda að meta. Mér finnst ég alla vega hafi lært mikið um 

mig sjálfan og mitt starf út frá sjónarhóli stefnumótunar ekki síður en um stefnumótun 

sem viðfangsefni í starfsemi skipulagsheilda frá sjónarhorni millistjórnenda; sérstaklega 

stjórnenda í miðjulagi skipulagsheilda þar sem fagvinna er í brennidepli starfseminnar. 

Hafi tekið áskorun ábyrgðarinnar. 

 Aðalleiðbeinandi minn við ritgerðina var Runólfur Smári Steinþórsson, prófessor, 

og þakka ég honum samstarfið og ráðgjöfina. 
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Útdráttur 

Sem meistaraverkefni er þetta rannsókn á framkvæmd stefnumótunarverkefnis í 

opinberri stjórnsýslu og starfshætti millistjórnanda þar við að innleiða opinbera stefnu, 

aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013), í sjö grunnskóla eins sveitarfélags, Hafnarfjarðar, 

á árunum 2011-2014. Meginefni rannsóknarinnar var að skoða starfshætti eins milli-

stjórnanda, sem opinbers fulltrúa, með tilliti til stefnumótunar. Þar var sérstaklega verið 

að rannsaka inntak stefnumótunar í innleiðingarferlinu og það skipulag tengsla sem varð 

til innan skipulagsheildar í þeirri vinnu. Það var út frá verkefnum stefnumótunar frá 

sjónarhorni millistjórnandans í samspili við umhverfi sitt í ákveðnu, sögulegu samhengi - 

sem starfshættir hans í stefnumótun.  

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár: (1) Hvert er inntak stefnumótunar í 

innleiðingu á opinberri stefnu? (2) Hvert er skipulagið í stefnumótunarferlinu sem er í 

gangi? og (3) hver er frammistaða millistjórnandans í ferlinu? 

Rannsóknin er sjálfs-rannsókn innherja frá sjónarhóli gagnrýninnar starfenda-

rannsóknar þar sem millistjórnandinn sem er til rannsóknar í stefnumótunarverkefninu 

er jafnframt rannsakandinn. Nálgun rannsóknarinnar er frásöguleg og rannsóknargögnin 

eru (a) formleg og (b) óformleg gögn skipulagsheildar en mest (c) persónuleg gögn. Þau 

eru öll rituð af sama einstaklingnum, rannsakandanum, allan rannsóknartímann. Rann-

sóknarsniðið er tilfellarannsókn þar sem rannsóknargögnin eru greind með þremur mis-

munandi frásögulegum greiningaraðferðum, ein aðferð fyrir hverja rannsóknar-

spurningu, með ferlum grundaðrar kenningar í margræðu, túlkunarlegu samspili.  

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er rannsakandi telur sig sjá fimmþætt stefnu-

mótunarferli sem var í gangi við að innleiða aðalnámskrá. Áhersla inntaksins í stefnu-

mótuninni sýndi sig í að undirbúa og samhæfa í því að gæðin yrðu sem mest í inn-

leiðingunni. Þá mátti skýrt sjá andóf þess þekkingarvalds sem boðaði ákveðið verkskipu-

lag og samvinnu um innleiðinguna og var fagágreiningur um framkvæmd stefnu-

mótunarverkefnis. Í öllu þessu ferli birtist millistjórnandi á ferðalagi um lendur stefnu-

mótunar með öllum þeim einstaklingsbundnu áhrifum sem því fylgdu og sýndu sig sem 

sjálfstæð virkni hans til athafnasemi í stefnumótun skipulagsheildar. 
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1 Frá aðstæðum í rannsóknarspurningu til rannsakandans 

Viðfangsefni þessarar rannsóknarskýrslu, sem verkefni til lúkingar meistaragráðu, er 

rannsókn á opinberri stefnumótun í skipulagsheild með áherslu á millistjórnanda sem 

fulltrúa í stefnumótun. Hann er tekinn sem dæmi míkró-stefnumótun eins opinbers 

fulltrúa í stefnumótunarferli um ákveðið starfstengt verkefni. Til þess að átta sig á 

rannsókninni og rannsóknarspurningu(m) hennar er nauðsynlegt að setja þær í sam-

hengi við aðstæður sínar og félagslegt umhverfi. Með þessum kynningarkafla er þess 

vænst að leggja skýran grunn að samhengi rannsóknarinnar í heild sinni og til að 

ramma inn viðfangsefni sem eru hluti þessa meistaraverkefnis – og þá hver ekki. Upp-

hafið liggur í ákveðnu samhengi sem kallar á stefnumótun við ákveðnar félagslegar, 

og þar með sögulegar, aðstæður. 

 

1.1 Rannsóknaraðstæður skilgreindar út frá félagslegu umhverfi 

Sérhver texti, líkt og þessi texti er skýrt dæmi um, er hluti orðræðu tungumáls og í 

þessu tilviki sérstaklega um stefnumótun og stefnumótunarrannsóknir. Hann verður 

þó eingöngu skilinn út frá sínu samhengi sínu og aðstæðum. Það á þó ekki eingöngu 

við um textann málfræðilega séð heldur ekki síður það félagslega umhverfi sem hann 

er hluti af, sögulegt samhengi hans sem skýrir tilurð hans, framsetningu, samhengi og 

merkingu. Tungumálið birtist í daglegum samskiptum fólks sem tengsl, samskipti, 

völd og virkni undir birtingarmyndinni „frásaga“ fyrir tilstilli orðræðu sem hún birtir. Í 

því samhengi má ræða um orðræðu, beitingu tungumáls í riti sem ræðu (og þá með 

líkamstjáningu sem orðræðunni fylgir), sem einhvers konar hátt á félagslegri virkni 

eða athöfnum og kalla má einu nafni starfshætti. Sérhver orðræða er þannig hluti af 

tengslum þar sem ákveðið félagslegt skipulag setur ramma um þau samskipti. Orð-

ræðan mótar skipulagið og skipulagið býr til orðræðuna, í sínum sérstöku, sögulegu 

aðstæðum og samhengi, þar sem orðræðan tjáir hinar félagslega merkingu sem lögð 

eru í tengslin (Wodak og Meyer, 2009). Orðræðan er samkvæmt því flókið hugtak og 

ekki einhlítt með skilning á henni þar sem hún er samofin ritun þeirri sem reynir að 
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lýsa henni sjálfri. Líkt og þessi texti er einnig dæmi um. Ritunin bæði skýrir og 

takmarkar hugtakið „orðræða“, gefur henni merkingu og býr til „frásögu“. 

Stefnumótun, sem heildarhugmynd frá því að hugsun um stefnu verður til þar til 

hún kemst í einhverja raunhæfa framkvæmd. Síðar á að vera mögulegt að meta hvort 

framkvæmdin hafi orðið í samræmi við upphaflega stefnu og er þá einnig hluti 

orðræðu þar sem hún birtist sem einhvers konar frásögn, orðuð og/eða rituð, um það 

ferli. Þær aðstæður sem eru grunnur að þessari rannsókn í stefnumótun er ný 

opinber stefna um aukin gæði skólastarfs í grunnskólum sem birtist í lögum um 

grunnskóla (nr. 91/2008) og útfærslu þeirra í aðalnámskrá grunnskóla, almennum 

hluta (2011) og greinahluta (2013) þar sem hún hefur sömuleiðis reglugerðarígildi, 

auk um 20 annarra reglugerða sem tengjast umræddum lögum. Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011/2013) er opinber stefna um inntak grunnskólastarfs og er eðli 

nýrrar aðalnámskrár að vera breyting frá fyrri aðalnámskrá. Nýja aðalnámskráin er 

talin geyma mörg ný atriði miðað við fyrri aðalnámskrá (1999) og felur þá í sér að 

margvísleg stefnumótun þurfi að fylgja í kjölfarið til að koma henni í framkvæmd. 

Dæmi um atriði eða þætti í aðalnámskrá sem kalli á nýbreytni í skólastarfinu eru:  

 viðmið um getu nemenda sem fá birtingu í hugtakinu hæfni er nýtt í stað 
markmiða áður; birt fyrir 4., 7. og 10. bekk en fyrir aðra árganga látið í 
hendur skóla 

 hæfni, sem skiptist í námshæfni og lykilhæfni, sem nemendamiðuð áhersla 
sem greina má í frekari undirþætti á fleiri en einn veg 

 sex grunnþættir menntunar sem skulu fléttast inn í öll námssvið og eru: 
heilbrigði og velferð, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, læsi, sjálfbærni og 
sköpun sem ekki var í fyrri aðalnámskrá 

 ný viðmiðunarstundaskrá og auknar áherslur á námsmat, meðal annars 
aðgreininguna á leiðsagnarmati og lokamati sem var ekki áður 

 aukin áætlanagerð í tengslum við aukna ritun í formi skólanámskrár og 
starfsáætlunar til aukinnar upplýsingagjafar til foreldra og stjórnsýslu 
sveitarfélaga og víðtækara innihalds en áður 

 átta námssvið skilgreind (en ótalinn fjöldi námsgreina) í stað þrettán náms-
greina í fyrri námskrá. 

Opinber stefna lýtur opinberu regluverki sem skráð er í lögum, reglugerðum og 

öðrum opinberum reglum sem fylgja oftast nær flóknu vinnuferli og margvíslegum 

vinnubrögðum við gerð og innleiðingu regluverksins (Baldwin, Cave og Lodge, 2012). 
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Sem sérstök opinber stefna um starfsemi skipulagsheildarinnar grunnskóli var 

aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, gefin út haustið 2011 (drög voru kynnt ári 

fyrr og voru til umsagnar um tíma) og gaf skólum þrjú ár til innleiðingar, það er 

sveitarfélög/skólar hefðu þrjú ár til að innleiða stefnuna í daglegt skólastarf, koma 

henni í „kennslufræðilegan búning“ ef svo mætti segja. Í því felst að frá hausti 2014 

skal vinna eftir nýrri aðalnámskrá í skólum þar sem skólanámskrá og starfsáætlun 

einstakra skóla eru í senn stjórntæki og kennslufræðileg útfærsla aðalnámskrárinnar 

og því lykilverkfæri um starfshætti skólanna. Frá sjónarhóli stjórnunar má telja að frá 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 til aðalnámskrár grunnskóla 2011 felist mikilvæg 

stefnubreyting. Það er breyting úr stofnanamiðaðri áherslu aðalnámskrár 1999 

(áherslan á námsgreinina og tileinkun fagþekkingar) í þjónustumiðaða áherslu 

aðalnámskrár 2011 (áherslan á getu og hæfni nemenda sem verður aðalatriðið en 

ekki námsgreinin). Þannig verður að telja að nýrri aðalnámskrá fylgi nýjar áherslur 

fyrir skóla sem krefjist einhvers konar innleiðingarferlis á grundvelli stefnumótunar, 

hversu vel skilgreint eða ítarlegt sem það er gert í hverju sveitarfélagi eða skóla fyrir 

sig. Aðlögun aðalnámskrár birtist þá í skólanámskrá hvers skóla sem er þá hið hefð-

bundna stefnumótunarverkefni grunnskóla sem skipulagsheildar: Að móta frekari 

ferla, vinnubrögð og aðgerðir (aðallega kennslu og starfsemi sem styður við hana) til 

að koma stefnu aðalnámskrár í framkvæmd með þriggja ára innleiðingarferli svo nýju 

hlutverki grunnskólans verði náð (að því marki sem hægt er að „ná“ því skólaþróun er 

stöðugt verkefni). 

Sem stefnumótunarverkefni kemur aðalnámskrá til innleiðingar í öllum grunn-

skólum landsins skólaárið 2014-2015 og sveitarfélögin á Íslandi standa að rekstri 

flestra þeirra. Í Hafnarfirði eru sjö grunnskólar starfræktir á vegum sveitarfélagsins 

með um 350 starfandi stjórnendur, kennara og kennslutengt fagfólk, til dæmis 

þroskaþjálfar, náms- og starfsráðgjafar, sem skipar stærstan hluta starfshóps 

skólanna og hafa mest verkefni í innleiðingu aðalnámskrár. Stefnumótunarverkefnið, 

í samhengi þessarar rannsóknar, er að annast yfirfærsluna frá aðalnámskrá (mennta- 

og menningarmálaráðuneytið sem setur stefnuna) yfir í skólanámskrá (sérhver 

grunnskóli skal innleiða stefnuna, annast framkvæmdina). Í sveitarfélaginu, skólum, 

fer fram undirbúningur innleiðingar og vinna að því að innleiðingin geti hafist (nægjar 

og réttar bjargir séu til staðar á réttum tíma). Formlega kom verkefnið á dagskrá með 
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verkáætlun fyrir innleiðingarferlið sem unnin var af þróunarfulltrúa grunnskóla og 

samþykkt í fræðsluráði Hafnarfjarðar í janúar 2012 og skyldi gilda yfir þrjú skólaár 

(skólaárin 2011-2012, 2012-2013 og 2013-2014). Verkáætlunin skyldi síðan útfærð 

nánar fyrir hvert skólaár fram til hausts 2014 að ný aðalnámskrá skyldi komast í fulla 

virkni og mat á framkvæmd stefnunnar hæfist í framhaldinu. Skólaskrifstofa Hafnar-

fjarðar annast stjórnsýslu sveitarfélagsins í skólamálum undir forystu sviðsstjóra 

fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar. Innan skólaskrifstofunnar er það þróunarfulltrúi 

grunnskóla, undirmaður sviðsstjóra, sem hefur verkumsjón með innleiðingunni eins 

og hún snýr að grunnskólunum.  

Þróunarfulltrúi grunnskóla er skilgreindur sem millistjórnandi sem er til 

rannsóknar í því rannsóknarverkefni er liggur til grundvallar þessu meistaraverkefni. 

Hann er jafnframt opinber fulltrúi á grunni sérstakrar starfslýsingar. Ritgerðin er því 

skýrsla um starfshætti hans í stefnumótun, sem dæmi um fulltrúa frekar en einhvern 

stakan einstakling, og unnin af honum sjálfum. Þetta rannsóknarferli er í samhengi 

þessa meistaraverkefnis skilgreint sem dæmi um míkró-stefnumótun millistjórnanda 

við innleiðingu á opinberri stefnu, sem einnig er hægt að skilgreina sem stefnu-

mótanda eða lykilstefnumótanda í samhengi þessarar rannsóknar. Áherslan er á hlut 

millistjórnanda með ákveðin fulltrúaverkefni í stefnumótunarferlinu á þessum 

þremur skólaárum. Í grunninn eru starfshættir hans til skoðunar út frá verufræðilegu 

sjónarhorni frásögunnar þar sem stefnumótunin birtist í margs konar textagerð. Hann 

vinnur með öðrum millistjórnendum sveitarfélagsins (skólastjórnendum grunn-

skólanna sjö sem eru nálægt 40 skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og deildarstjórar) 

að undirbúa að kennsla og aðrir starfshættir í skólum frá hausti 2014 verði í samræmi 

við stefnu nýrrar aðalnámskrár. Með skoðun á inntaki stefnumótunarorðræðu hans, 

samskiptum hans við skólaumhverfið og persónulegum viðhorfum er þess vænst að 

hægt sé að fá yfirsýn yfir hvernig athafnir hans birta stefnumótun í framkvæmd. Þessi 

skoðun, rannsókn, er gerð í samhengi við nýlega rannsóknaráherslu innan alþjóðlegra 

stefnumótunarfræða. Hún var fyrst skilgreind opinberlega árið 2003 og er hér nefnd 

starfsháttastefnumótun sem þýðing á enska heitinu strategy as practice (Johnson, 

Langley, Melin og Whittington, 2007). Í vaxandi mæli er verið að skilgreina hreyfingu 

að baki starfsháttastefnumótun sökum þess að ákveðnir fræðimenn og rannsakendur 

eru farnir að skilgreina sjónarmið sín og rannsóknir sínar á grundvelli slíkrar flokkunar 
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sem hafi ákveðna sérstöðu fram að færa við rannsóknir á stefnumótun. Það er út frá 

sjónarhorni míkró-stefnumótunar sem birtist einstaklingsvirkni þátttakanda í 

stefnumótun þar sem tungumálið, í samhengi orðræðunnar, sýnir stefnumótunar-

hæfni í samspili ígrundunarvirkni og athafna einstaklings sem einstaklingsvirkni. Sú 

einstaklingsvirkni fær loks birtingu í (sjáanlegum og því um leið félagslegum) starfs-

háttum hans til stefnumótunar í ákveðnu samhengi (Golsorskhi, Rouleau, Seidl og 

Vara, 2010). Þetta samband stefnumótunar og starfshátta fulltrúa í stefnumótun, 

stefnumótandanum, verður skoðað frekar í fræðikaflanum hér síðar. 

Rannsakandinn í þessari rannsókn er sömuleiðis umræddur fulltrúi sem er til 

rannsóknar, þróunarfulltrúi grunnskóla, sem felur í sér að rannsóknin er gerð undir 

formerkjum þess sem nefnist critical action research og á íslensku gagnrýnin 

starfendarannsókn. Í sjálfu sér þarf ekki að felast samasemmerki milli starfshátta-

stefnumótunar og starfendarannsóknar, ekki frekar en að slíkt sé ósamrýmanlegt. 

Johnson, Langley, Melin og Whittington (2007) draga þó í efa gildi starfenda-

rannsókna fyrir rannsóknir undir formerkjum starfsháttastefnumótunar en Langley 

(2010) er jákvæð gagnvart notkun þeirra. Nánari umfjöllun um starfendarannsóknir 

er í rannsóknarkaflanum hér síðar þar sem velt verður upp frekari sjónarhornum á 

þessa tegund rannsókna og hugmyndafræði þeirra svo það er látið bíða um sinn. 

Hvað um það, nálgunin hér er gagnrýnin starfendarannsókn á stefnumótun við 

innleiðingu á opinberri stefnu, í gegnum texta frásögunnar, orðræðu þróunarfulltrúa 

grunnskóla. Textinn færir merkingu til athafna og „birtist“ sem „starfshættir“ eins 

fulltrúa í innleiðingu opinberrar stefnu – dæmi sem gæti gefið vísbendingar um 

starfshætti annarra fulltrúa millistjórnenda í stefnumótunarferli sé velt fyrir sér gildi 

slíkrar rannsóknar. En samhliða rannsókn á starfstengdu verkefni um stefnumótun 

gerist einnig önnur stefnumótun, það er sú stefnumótun sem á sér stað við gerð 

rannsóknarinnar sjálfar og skýrslu um hana sem þessi texti hér er í heild sinni. Með 

því að skoða „sjálf“ fulltrúans og rannsakandans sem eina og sama sjálfið er mögu-

leiki á að skoða starfshætti hans í hvoru tveggja og skoða hvort ólík stefnumótun eigi 

sér hvað varðar starfshættina við þessi tvö verkefni, innleiðingu aðalnámskrár grunn-

skóla og gerð meistaraverkefnis um hana. Með ofangreindri kynningu á samhengi 

rannsóknar, og þær sögulegu aðstæður sem tengjast henni, er komið að því að móta 

rannsóknarspurningar inn í þær rannsóknaraðstæður. 
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1.2 Rannsóknarspurningar í starfsháttastefnumótunarrannsókn 

Rannsókn á starfsháttastefnumótun snýr að þætti stefnumótenda í míkró-stefnu-

mótun. Þar þykja millistjórnendur áhugaverðir og geta gefið upplýsingar um það 

hvernig stefnu (sem ákveðin er af yfirstjórnendum í fyrirtækjum og þingum/ 

ráðuneytum í opinberri stjórnsýslu) er komið í framkvæmd. Nálgun rannsóknarinnar 

er frásöguleg á verufræðilegum grunni þar sem þríþættum aðferðum er beitt við 

rannsóknarvinnuna og á grunni þess verða rannsóknarspurningarnar þrjár. Það er 

kynnt nánar í rannsóknarkaflanum hér aftar en hér strax er vikið að rannsóknar-

spurningunum sjálfum. 

Rannsóknarspurning 1: Hvert er inntak stefnumótunar/starfshátta opinbers 

fulltrúa í innleiðingu opinberrar stefnu? Rannsóknarspurningin snýr að því að skoða 

hvert framlag fulltrúans, sem bæði er opinber fulltrúi og rannsakandi, geti verið til 

stefnumótunarfræðanna frá sjónarhóli starfsháttastefnumótunar. Fræðin um starfs-

háttastefnumótun leggja áherslu á að stefnumótun er það sem gerist en ekki það 

sem er ætlunin að gerist og þar séu millistjórnendur í skipulagsheildum lykilaðilar. 

Stefnumótun er það sem gerist í reynd og því eru millistjórnendur mikilvægir til að 

gera sér grein fyrir hvernig stefnu er komið í framkvæmd. Í því felst meðal annars 

hvort þeir fylgi sjálfkrafa teknum ákvörðunum eða hvort, og þá hvernig, þeir hafa 

sjálfstæð áhrif í stefnumótun. Millistjórnendur taka við stefnu annarra, eiga að fylgja 

henni eftir í framkvæmd og sú framkvæmd birtist í orðræðu sem grunn í athafnir 

þeirra og útkoman er starfshættir stefnumótunar. Ofangreind rannsóknarspurning 

um inntak stefnumótunar hjá millistjórnendum gerist á grunni samskipta sem eiga 

sér stað innan skipulagsheildar í orðræðu stefnumótunar. Það leiðir til næstu 

rannsóknarspurningar. 

Rannsóknarspurning 2: Hver er hin félagslega orðræða stefnumótunar hjá 

millistjórnanda í því að stefna komist í framkvæmd um ákveðið inntak? Spurningin 

miðar að því að skoða samskipti millistjórnandans við aðra þátttakendur og upplifun 

hans af þeim í stefnumótun. Það gerist í gegnum samskiptaferla á grunni þess 

skipulags sem er til staðar við innleiðingu stefnumótunar. Samskiptin birta orðræðu 

tengda ákvarðanatöku og völdum, tilfinningum og hugsunum, rökræðu og 

réttlætingu stefnumótunar. Orðræðan skýrir kannski frekar hvers vegna ákveðið 
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inntak varð til og hvers vegna eitthvað annað varð útundan í stefnumótun og hvað 

geti hugsanlega skýrt þá stöðutöku sem átti sér stað í því að stefnumótun raungerðist 

á ákveðinn hátt.  

Rannsóknarspurning 3: Hver eru áhrif (frammistaða) millistjórnandans á 

innleiðingu stefnumótunarverkefnisins? Í þessari rannsóknarspurningu er verið að 

skyggnast undir orðræðuna og skoða á hvern hátt millistjórnandi, bæði sem opinber 

fulltrúi og rannsakandi, sem leiðir orðræðuna stefnumótunar, tekst á við 

stefnumótun út frá eigin tilvist, einstaklingsvirkni sinni. Í því samhengi þarf að skoða 

starfshætti millistjórnandans í stefnumótunarferlinu sem persónulegt verkefni 

sömuleiðis sem fái merkingu í gegnum athafnir og sýnileika í gegnum frásögur 

stefnumótunarinnar. Stefnumótunarverkefnið, sem opinbert verkefni, er jafnframt 

persónulegt verkefni í því að það snýr einnig að því að samskipti fulltrúans við 

umhverfi sitt (í gegnum orðræðu frásögunnar) hvíla á því að þar eigi sér stað 

merkingarbær tengsl við umhverfið. Þessi þriðja rannsóknarspurning snýr einnig að 

félagslegu hlutverki starfendarannsókna þegar rannsakandi er að rannsaka eigin 

störf, yfirleitt í samhengi við afmarkað verkefni hverju sinni í skipulagsheild sem hann 

starfar í. Þetta er áhersla starfendarannsókna um að hlutverk þeirra sé að hjálpa til 

breyta veröldinni til góðs og að láta sér ekki nægja að lýsa henni (Elliott, 1991).1 Það 

sjónarmið felur í sér að gildi starfendarannsókna sé til að hjálpi rannsakendum í 

störfum sínum að sinna verkefnum sínum betur en ella. Þannig sé það ekki 

meginhlutverk starfendarannsókna að að afla nýrrar fræðilegrar þekkingar (þótt slíkt 

sé auðvitað kostur) heldur hitt að nýta hana vel í raunhæfum verkefnum og því snúist 

þær um umbótaverkefni í skipulagsheildum sem komi þeim til góða á einhvern hátt 

(nýbreytni, bætt samskipti, bættir ferlar og svo framvegis). Það er einnig sjónarmið 

mitt og grunnur þessarar rannsóknar, því hún er ekki hlutlaus eða fræðileg eingöngu 

því hún hefur félagsleg markmið þar sem hún miðar að því að breyta í skipulagsheild, 

innleiða nýja aðalnámskrá. Gildi starfendarannsóknar á verkefnum í skipulagsheildum 

                                                      
1 Þetta sjónarmið um hina siðferðilegu afstöðu í rannsókn er snýr að breytingum og lætur sér ekki 

duga að skilja heiminn er sögulega séð það sjónarmið sem K. Marx lagði fram fyrstur á róttækan hátt 
(undir áhrifum frá Hegel) og hefur lifað síðan á margvíslega vegu í heimi lista og vísinda. Þannig má 
telja að áhrif Marx gæti langt út fyrir kommúnismann og séu enn að hafa áhrif á kenningar í 
félagsvísindum. Slík áhrif eru greinilega í ákveðnum stefnum (pragmatismanum, gagnrýninni kenningu) 
og kennimönnum (til dæmis Habermas) og almennt öllum breytingafræðum í samhengi skipulags-
heildafræða. 
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er að auka gæði verkefna sem eru til rannsóknar þar sem rannsóknargögnin þurfa að 

geta sýnt fram á að rannsóknin hafi fært eitthvað umfram það sem hefði gerst en ef 

engin væri rannsóknin. Áhersla starfendarannsókna er sömuleiðis að gefa 

rannsakendum tækifæri til að skoða sjálfa sig á gagnrýnin hátt og eigin störf sem í 

eðli sínu felur í sér tækifæri til að eflast sjálfir og eyða „fölskum sjálfsskilningi“. Í því 

felst að rannsókn færi mér sem rannsakanda á einhvern hátt upplýsingar sem nýtist 

mér til (a) að þróa eigin starfshætti svo skipulagsheildin njóti þess (hin siðræna, 

félagslega ábyrgð) og/eða (b) að bæta sjálfur hæfni mína og læra eitthvað 

persónulega af rannsókn sem nýtist mér að þróa eigin starfshætti í stefnumótun á 

grunni aukins sjálfsskilnings til sjálfsþroska (hin persónulega ábyrgð). Meginatriðin í 

hinni siðrænu ábyrgð eru að ég geti sýnt fram á með rannsóknargögnum að 

rannsóknarferlið hafi fært skipulagsheild eitthvað nýtt sem hafi bætt, breytt og/eða 

fært henni þróun vegna athafna minna. Þetta snýst um að ég greini stöðu mína og 

skilgreini möguleika til þróunar og þroska, bæði fyrir mig og skipulagsheildina; sem 

rannsóknargögnin sýni svo fram á í gegnum frásagnir sínar. Ekki ber að skilja að í því 

felist einhver sjálfsdýrkun, sjálfshroki eða sjálflægni eða auðveldari leið til að gera 

rannsókn, síður en svo.2 Frekar felast í því ákveðnar þekkingarfræðilegar forsendur 

um að tilvera hans sjálfs sé grunnur alls lærdóms svo viðurkenna verði athafnasemi 

einstaklings sem glugga að mannlegum skilningi og því undirstöðu alls lærdóms 

(Zahavi, 2008 [2003]). Rannsókn á manni sjálfum er verkfæri til að öðlast skilning á 

einstaklingsvirkni sinni og skoða formgerð hennar á grunni þess að hægt sé að skilja 

hana betur og breyta starfsháttum sínum í þágu skipulagsheildar og verkefna sinna 

þar í lærdómsferli rannsóknar er í fyrirrúmi. 

1.3. Ég er rannsakandinn sem einnig er til rannsóknar 

Mikilvæg sérstaða rannsóknar felst því í þessu samspili rannsakanda og hins rann-

sakaða sem eins og sama aðila, hafa eitt „sjálf“ sem er til skoðunar í rannsókninni. 

Þetta er rannsókn á sjálfum mér í samspili við aðstæður mínum, hið félagslega 

umhverfi sem grunnskólasamfélagið í Hafnarfirði er. Þetta sjálf verður að skoða sem 
                                                      
2 Hér geri ég greinarmun á einstaklingshyggju og einstaklingsvirkni. Einstaklingshyggjan snýst um 

að öll tilveran snúist í kringum einstaklinginn sjálfan og þarfir hans. Einstaklingsvirkni lýsir fyrst og 
fremst verufræðilegum tengslum einstaklings við umhverfi sitt sem verða ekki án hugsunar hans, hvort 
sem sú hugsun snýist um þarfir hans sjálfs eða annarra og er því ekki einstaklingshyggja í sjálfu sér. 
Einstaklingsvirkni gæti einkennst af einstaklingshyggju en þarf ekki endilega að gera það. 
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„ég“ og álíta að fyrsta persóna sé eðlilegur tjáningarmáti í félagslegri rannsókn sem 

þurfi ekki sjálfkrafa að styðjast við þriðju persónu framsetningu til að teljast „vísinda-

leg“ og „hlutlaus“ í anda pósitífískrar hugmyndafræði og aðferðafræði.3 Að ég sem 

rannsakandi beini sjónum að sjálfum mér í rannsókn hefur margt fram að færa í 

rannsóknarlegum tilgangi og býður upp á nýjar leiðir til að rannsaka, vinna úr 

rannsóknargögnum og kynna niðurstöður í rannsóknarskýrslu – sem þessari 

meistararitgerð er ætlað að vera. Þegar ég rannsaka sjálfan mig er þess vænst að 

komast nær einstaklingsvirkni starfsháttanna til stefnumótunar en ella. Það fær 

birtingu í ýmsum viðfangsefnum sem útlistast og túlkast í hugtökum eins og ígrundun 

og ígrundunarvirkni4 sem þýðing á hugtakinu reflexivity úr ensku og hafa hlotið mikla 

umræðu innan heimspeki og félagsvísinda frá því seint á 20. öld. Þegar ég nota 

hugtakið ígrundun styðst ég við þessa skilgreiningu: [Ígrundun er] „greining á liðnum 

athöfnum til að finna möguleika á nýrri athöfn sem svarar betur innri eða ytri við-

miðunum“ (Admiral, Korthagen og Vedder, 1990, 122). Í þessari skilgreiningu felst að 

ígrundun felur í sér ljósa hugsun einstaklings um val á möguleikum til athafna sem 

gerist meðvitað frekar en sjálfkrafa eða ómeðvitað. Þannig felur hugtakið í sér þá 

kröfu til fagmanns í starfi að hann geti skýrt út fyrir sjálfum sér athafnir sínar og 

vinnubrögð, starfshætti sína, með skýrum rökum og á faglegum forsendum. 

Ígrundunarvirkni, það að vera ígrundunarvirkur, er flóknara hugtak en ígrundun og 

fræðimenn ekki sammála um inntak þess á fullnægjandi hátt. Ég styðst sjálfur við þá 

hugsun að ígrundunarvirkni sé eins konar „ígrundun á ígrundun“, yfirígrundun. 

Ígrundunarvirkni er í þeim skilningi að hafa yfirsýn á eigin ígrundun, geta áttað sig á 

forsendum hennar (til dæmis takmarkanir, skekkjur, heimsmynd og fleira) og metið á 

grundvelli eigin sjálfs sem hugsun til athafna. Ígrundunarvirknin er í þeim skilningi 

krafa til mín, bæði sem fagmanns (að sinna verkefni um innleiðingu aðalnámskrár) og 

                                                      
3 Með umræddri umræðu kemur þessi sífellda þörf þeirra sem stunda rannsóknir á öðrum 

forsendum en forsendum vissustefnunnar/pósitífismans um að réttlæta eigin rannsókn og verja sig 
gagnvart orðræðu megindlegra rannsókna um að fleiri tegundir rannsókna séu til sem vert sé að 
stunda en megindlegar rannsóknir. Hvenær losnar maður undan þeirri þörf/valdbeitingu? 

4 Ígrundunarvirkni er hér valin sem þýðing á hugtakinu ´reflexivity´, sem einnig þekkist sem ´critical 
reflexitvity´ eða ´critical subjectivity´ í ensku málumhverfi, en er lítið þekkt í íslensku samhengi. 
Hugtakið fær þó ágæta kynningu hjá Gesti Guðmundssyni (2008) og þá undir þýðingunni ´afturblik´ 
sem ég vel ekki þar sem mér finnst það ekki nógu þjált orð. Ígrundunarvirkni (nafnorð) gefur hins vegar 
möguleika á lýsingarorði nátengdu, ´ígrundunarvirkur´, þótt sagnorðið sé kannski ekki eins þjált, ´að 
ígrundundunarvirkja´ en gengur samt – auk þess að vera þýðing tengd skyldu hugtaki sem fengið hefur 
hefð í málinu, ´ígrundun‘ og er þýðingin á hugtakinu ´reflection´ líkt og lesa má um í megintextanum.  
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rannsakanda (að gera rannsókn á fagmanninum um innleiðinguna frá sjónarhóli 

stefnumótunarfræða), tvöföld krafa sem meistaraverkefni er ætlað að samhæfa í eitt 

ritverk. Ígrundunarvirknin getur þannig bæði birst sem hluti starfshátta minna sem 

hins rannsakaða og mín er þess sem rannsakar. Sem hinn rannsakaði birtist 

ígrundunarvirknin í því hvernig hún sýnir sig í vali mínu á daglegum starfsháttum við 

stefnumótun og hjá mér sem rannsakanda í því hvernig ég nálgast rannsóknina á 

sjálfum mér sem ígrundunarvirkur rannsakandi. Þetta getur á margan hátt verið 

þvælt ferli þar sem erfitt er að gera alltaf greinarmun á „mér“ sem er til rannsóknar 

og „mér“ sem rannsakanda þar sem einn og sami einstaklingur er þar að baki. Sem 

ígrundunarvirkur rannsakandi þarf ég að hafa tvöfalt verkefni um eitt viðfangsefni; að 

gera mér grein fyrir að sem fagmaður er ég takmarkaður af hugmyndafræði og 

menningu í viðum skilningi en sem rannsakandi þarf ég að átta mig á þessum tak-

mörkunum og greint þær í rannsóknarferlinu og birtist sem „rödd“ (frásaga af stefnu-

mótunarferli). En með greiningu á þessari virkni minni sem einstaklings, fagmaður 

og/eða rannsakandi, er reynt að komast að þeim veruleika sem á sér stað við stefnu-

mótun og skilningi á henni – nær athöfnum sem búa til merkingu í stefnumótunar-

aðgerðum svo úr verða starfshættir sem búa til stefnumótun og stefnumótunin býr 

um leið til starfshættina. Það er eðli stefnumótunar að stefna að breytingum á því 

sem er og hún er því eins konar forfrásaga og með breytingum sem verða í stefnu-

mótunarferli kemur nýr veruleiki í ljós, ný frásaga hefur orðið til, mismunandi vel 

heppnuð en fær lögmæti sitt við skráningu, líkt og þessi ritgerð stefnir á að sýna fram 

á. Starfshættir mínir við stefnumótun eru því dregnir fram og þeir skoðaðir frá 

gagnrýnu sjónarhorni míns sjálfs, til eigin lærdóms og vonandi einhvers þroska, en 

einnig sem dæmi af millistjórnanda sem gæti bent til að geti gerst hjá öðrum 

fulltrúum í svipaðri stöðu og það hafi því jafnvel gildi eða vægi fyrir aðra. 

Sem meistararitgerð, frásaga mín sjálfs af störfum mínum, er þetta aðeins ein 

frásaga af mörgum sem gætu hafa orðið til um innleiðingu aðalnámskrár grunnskóla 

(2011/2013) í grunnskóla Hafnarfjarðar. Að því leyti er hún háð mér, takmörkuð af 

mér og „minni sýn“, minni frásögn. Eða svo vísað sé til heimspekingsins J. Derrida er 

þetta einfaldlega ein frásaga af því sem gerðist við innleiðinguna og að því leyti er 

þetta stöðutaka í texta sem ætlað er að afbyggja orðræðu og sjálfgefnar stað-
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hæfingar um heiminn, neita að viðurkenna eina sögu mikilvægari en aðra heldur að 

leyfa nýjum sögum að koma fram (Etherington, 2004).  

Frá sjónarhóli ígrundunarvirkni í rannsóknum verður að telja að það sé lífssaga mín 

sem móti bæði viðhorf mín til verkefna minna og afstöðu mína til rannsókna. Að því 

leyti þarf ég sem rannsakandi að skýra á hvern hátt mín eigin lífssaga mótar þessa 

rannsókn. Þar sem athafnir manneskju leita að merkingu verður að telja að þetta 

meistaraverkefni sé sömu formerkjum háð. Það er hluti af yfir 30 ára námssögu við HÍ 

sem segja má að sjáist fyrst við gerð BA ritgerðar minnar (1985) þar sem ég lagði 

fram tillögu að sérstakri námsgrein í framhaldsskólum um trú og lífsskoðanir sem 

sameinaði báðar námsgreinar míns til BA prófs, uppeldisfræði og kristinfræði BA. Þar 

var ég upptekinn af því hvernig þekking er persónubundin og ræðst af viðhorfum sem 

alltaf þurfi að fá rými í fjölmenningarsamfélagi. Þar var ég undir talsverðum áhrifum 

frá heimspekingnum Habermas um að þekking ráðist af hagsmunum og greiningu 

hans á þekkingu í þrennt; þekkingu sem staðreyndir, félagslega þekkingu og þekkingu 

á forsendum heimsmyndar. Síðar sem grunnskólakennari varð ég uppteknari af fag-

mennsku og starfsþróun sem leiddi mig að meistaraverkefni um starfsþróun kennara 

og þá undir formerkjum gagnrýninna starfendarannsókna. Þar færist áhersla á rann-

sakandann sjálfan sem fagmann þar sem rannsóknin verður eins konar verkfæri til 

eigin náms, starfsþróun hans verður í forgrunni í siðferðilegu samhengi því verkefnið 

snýst um að auka hæfni hans í þeim störfum sem hann sinnir. Slíkar rannsóknir eru 

áberandi meðal kennara og meistaraverkefni mitt frá KHÍ (nú HÍ) endurspeglaði það 

(Vigfús Hallgrímsson, 2000). Annað meistaraverkefni mitt nú um starfshátta-

stefnumótun sækir á sömu mið og ræðst af nýjum aðstæðum mínum, tilfærslunni frá 

grunnskólakennslu yfir í stjórnsýslu grunnskólakerfisins. Áherslan er þó áfram á 

starfsþróun en um leið hvað slíkt starfsþróunarverkefni hefur að færa ungum fræðum 

innan stjórnunar- og stefnumótunarfræða, starfsháttastefnumótun. Rannsókn undir 

formerkjum starfsháttastefnumótunar er hægt að framkvæma á fleiri vegu en með 

starfendarannsóknum. Ástæða þess að ég horfi til þeirra (frekar en megindlegra eða 

dæmigerðra eigindlegra rannsókna) eru möguleikinn til sjálfsskoðunar og þar með 

áhersluna á tenginguna við „sjálfið“. Með því er ég líka að viðurkenna þátt þess í 

„sögugerð“ allra rannsakenda. Stærsta frásaga hvers rannsakanda er hans eigin 

lífssaga. Hvað stýrir lífssögu hans, möguleikum hans til sjálfstæðrar ákvarðanatöku 
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um eigið líf, val um lífssögu, eða er lífssaga hans er að fullu mótuð af umhverfi hans í 

gegnum líffræðilegan og félagslegan arf? Sem fulltrúi í skipulagheild og rannsakandi 

samþættist lífssaga mín og eigin sjálfs (sjálfsmyndin) í framsetningu frásögu sem hér 

fær birtingu á grunni skilgreindrar ritstýringar.5 

Rannsókn mín nú er að tvinna saman fræði um stefnumótun (sem er í eðli um 

þróun og breytingar) og starfsþróun rannsakandans (að bæta eigin starfshæfni). Ég lít 

svo á að það sé eitt og sama verkefnið þar sem „fræðin“ verði ekki aðgreind frá 

„persónunni“ sem stundar þau. Að nýta verða fræðin til að þróa starfshætti sína, nýta 

rannsókn til að læra af reynslunni, eigin störfum. Því beiting þekkingar til að bæta 

starfshætti sína er siðleg afstaða og ekki síðri en sú að rannsóknir eigi að uppgötva 

algildan sannleika (megindlegar rannsóknir) eða skilning á einstaklingum (eigindlegar 

rannsóknir). „Tekst mér að gera rannsókn til eigin lærdóms (sinna vel innleiðingarferli 

aðalnámskrár sem stefnumótun) samhliða því að færa eitthvað til starfshátta-

stefnumótunar (um starfshætti eins fulltrúa sem veiti innsýn í þátt millistjórnenda í 

stefnumótunarferli) er því stóra spurningin! 

Ein stærsta áskorunin í slíkri rannsókn er jafnframt ritun hennar og það hvort „ég“, 

sem stefnir að því að geta talið mig vera ígrundunarvirkan rannsakanda, geti sýnt 

fram á slíkt með rannsóknarskýrslunni sjálfri sem þessi meistararitgerð er. Í því felst 

að stíga út úr hinni hlutlausu og ópersónulegu (þriðju persónu) skýrslugerð í anda 

pósitífísma, líkt og fyrr var getið, og nálgast hana frá sjónarhóli fyrstu persónu í anda 

póstmodernisma, jafnvel með stílsnið bókmennta og skáldsagna að leiðarljósi 

(„frásaga“), án þess að gera sjálfan mig að aðalatriði eða rannsóknina að lærdóms-

lítilli skröksögu. Þetta er sýnin á stefnumótun sem frásögu, eina frásögn af mörgum 

möguleikum sem afmarkast af tíma við ákveðnar aðstæður („rýmið“). Það er ferðalag 

mitt sem einnar sjálfsveru sem er hafið hér sem tjáir sig í gegnum ígrundunarvirkni og 

birtir loks sjálf sitt sem einstaklingsvirkni við stefnumótun, hvort sem er við inn-

leiðingu á opinberri stefnu eða í persónulegu verkefni, meistararitgerð. Þannig birtist 

þetta „sjálf“ sjálfsveru minnar sem „ég“ í heild sinni en á samt mörg undirsjálf sem 

                                                      
5 Þá kemur spurningin um siðferðilegan tilgang frásögunnar til umræðu, hvort hann snúist um 

sjálfsfrelsun í eitt skipti fyrir öll á grundvelli viðmiða (Fisher og Habermas) eða um að komast að 
samkomulagi um ásættanleg viðmið á hverjum tíma (því þau breytast með breyttum aðstæðum, 
Rorty). Siðferðið verður einhvern veginn alltaf í kjarna hverrar frásögu því ekki er nóg að segja sögu án 
þess að hún hafi einhvern tilgang, merkingu.  
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einnig birtast hér og þar í ritgerðinni. Þetta eru til dæmis mitt fagsjálf (þróunarfulltrúi 

grunnskóla), rannsóknarsjálf (rannsakandinn), vinnusjálf (millistjórnandi), opinbert 

sjálf (opinberi fulltrúinn) og loks námssjálfið (meistararitgerðarhöfundurinn). Þau eru 

öll á kreiki og leiða frásöguna áfram. 

 

Í meginatriðum hefur ritgerðin eftirfarandi uppbyggingu á eftir þessum kynningar-

kafla. Annar kafli er fræðikafli og kynnir það fræðilega samhengi sem rannsókninni er 

ætlað að ná til og tengist rannsóknarspurningum. Í meginatriðum kynnir kaflinn þau 

fræði sem snúa að stefnumótun í samhengi starfsháttastefnumótunar. Kaflinn er 

frekar ítarlegur og er það gert af ásettu ráði. Það er meðal annars vegna þess að 

fræðin sem kynna þarf þurfa að vera á víðum grunni sökum heildstæðrar nálgunar á 

rannsóknarefni á grunni rannsóknarspurninga því margt liggur undir í starfstengdu 

rannsóknarverkefni.  

Þriðji kaflinn kynnir rannsóknarfræðin sem liggja til grundvallar í þessari rannsókn. 

Þau eru skoðuð á sem heildrænastan hátt frá hinu víða, hugmyndafræðinni, í gegnum 

aðferðafræðina í það smæsta sem eru þær aðferðir sem beitt er í þessari rannsókn. 

Þar er meginstefið að skoða rannsóknarfræðin á verufræðilega nálgun þekkingar-

öflunar í gegnum frásöguna út frá heildarhyggju sem fær útfærslu í gagnrýninni starf-

endarannsókn. Sú nálgun fær frekari útskýringu í gegnum túlkunarfræðilega útlistun í 

samhengi tilviksrannsóknar og að lokum hvaða aðferðum er beitt til að nálgast rann-

sóknarspurningum til að finna nauðsynleg svör. 

Fjórði kaflinn kynnir rannsóknarniðurstöðurnar sem eru settar fram í samfelldri 

frásögu með áherslu á tilvísanir í rannsóknargögn sem eru tengd saman í sem stystu 

máli með lýsandi milliheitum sem ákveðin tegund ritstýringar. 

Fimmti kaflinn er umræðukafli þar sem niðurstöðurnar eru teknar til frekari 

umfjöllunar og greiningar í þeirri von að leggja fram sjónarmið á þær, annað hvort 

staðfesta þegar þekkta vitneskju eða leggja fram nýja; og greiningu á greiningunni. 

Síðasti kaflinn er sá sjötti en þar er meginefni rannsóknarinnar og ritgerðarinnar 

eru teknir saman, eins konar ítarútgáfa ef útdrættinum en með annarri framsetningu. 

Aftast er heimildaskrá og aftan við hana eru tveir viðaukar. Fyrri viðaukinn er 

samantekt yfir öll rannsóknargögnin sem nýtt voru í rannsókninni. Hann er til að veita 
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yfirsýn á öll rannsóknargögnin sem aflað var og unnið var með í rannsókninni og þau 

flokkuð í samræmi við þá þrískiptingu sem stuðst er við í rannsóknarferlinu (sjá rann-

sóknarkaflann til nánari skýringar). Markmið þess er að auka gagnsæi gagnanna og 

jafnframt að hjálpa til við að auka trúverðugleika rannsóknargagnanna þegar 

eingöngu er unnið með rannsóknargögn sem öll eru rituð af rannsakandanum sem er 

höfundur ritgerðar – þótt í mismunandi samhengi og aðstæðum sé. Síðari viðaukinn 

er orðalisti, orðaskrá yfir ensk orð á íslensku sem notuð eru í ritgerðinni í stað þess að 

birta þau í ritgerðinni sjálfri. Það er meðal annars sökum þess hve mörg þau eru og 

halda lipurð í megintextanum til að ekki þurfi að birta ensku heitin þar til að trufla 

lesturinn. Í einstaka tilvikum eru ensk orð kynnt í megintexta ritgerðinni sökum 

mikilvægis þeirra fyrir framsetningu ritgerðarinnar og kjarna rannsóknarinnar til 

skýringar. Orðaskráin með íslenskum hugtökunum í ritgerðinni er þannig vegna þess 

að sérstök þörf er talin á að tengja þau við ensk hugtök. Það er gert í ljósi þess að 

ritgerðin styðst við orðræðu stefnumótunar sem á sér litla hefð í íslensku fræði- eða 

málumhverfi og því talið æskilegt að hafa orðaskrána til frekari skilnings á efni 

hennar. Þessu til viðbótar má ætla að orðaskráin hjálpi til að samkvæmni sé í 

orðanotkun í ritgerðinni og auðveldi þeim skilning sem þekkja orðræðuna sem sótt er 

í enskt málumhverfi. En orðaskráin sýnir kannski fyrst og fremst, líkt og Björn 

Þorsteinsson (2001) bendir svo ágætlega á, að það er vandi að skrifa fræðitexta á 

íslensku. Það er sökum þeirrar takmörkunar sem felst í íslenskri rithefð er krefst 

stutts, alþýðlegs texta í öllu samhengi í anda Íslendingasagna og fátæklegrar fræði-

orðahefðar.  

Ég hef um alla ritgerðina bætt við neðanmálsgreinum. Þar hef ég bætt við efni sem 

mér hefur ekki fundist passa að hafa í meginmál ritgerðar en fundist nauðsynlegt að 

gefa þar frekari vísbendingar og tengingar fyrir þá sem vilja frekari dýpkun á efninu 

eða eru frekari útskýringar á meginmálinu eins og ég taldi þörf á.  
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2 Stefnumótun í skipulagsheildum og starfshættir fulltrúa 

Tilgangur fræðikaflans er ekki að kynna hlutlaus fræði um stefnumótun þótt hann eigi 

að gefa góða yfirsýn inn í þau fræði eins og þau snúa að þætti millistjórnenda sem 

félagslegir fulltrúar í stefnumótun, sem stefnumótendur og jafnvel lykilstefnu-

mótendur. En sem frásaga um stefnumótun, það er á hvern hátt fræðin eru valin til 

að skýra hvað stefnumótun er og hvernig þau tengjast rannsókn minni, skal hann 

einnig vera mér hjálp til að skilja þá stefnumótun sem ég stend fyrir og nýtast mér í 

daglegum athöfnum mínum, starfsháttum til stefnumótunar. Stefnumótunarfrásagan 

sem hér birtist er því einnig sem leiðsögn fyrir sjálfan mig til að sinna stefnumótun 

um leið og hún á að nýtast til að skoða og meta þessa sömu stefnumótun í rann-

sóknarlegum tilgangi, bæði mér og öðrum lesendum. Þau fræði um stefnumótun sem 

ég kynni hér eru því val úr stefnumótunarfræðum sem ég hef kynnst, meðvitað val og 

alls ekki hlutlaust og frekar ætlað að vera réttlæting á framkvæmd eigin rannsóknar 

(ég held ekki að ég sé öðru vísi hér en aðrir rannsakendur). Daglegir starfshættir mínir 

við stefnumótun og rannsókn á þeim stýra því þessum fræðikafla um stefnumótun, 

mín einstaklingsvirkni sem fella má undir áherslur í míkró-stefnumótun: hlut „sjálfs“ 

míns í stefnumótunarferli og áhrif þess á daglegar athafnir mínar. Míkró-stefnumótun 

hefur verið í sérstakri skoðun í nýlegri áherslu meðal ýmissa fræðimanna sem 

rannsakað hafa stjórnun og stefnumótun hin síðustu ár undir formerkjum starfshátta-

stefnumótunar sem þegar hefur verið minnst á og ég er undir áhrifum af. Hér áfram 

verða því starfshættir míkró-stefnumótunar kynntir í samhengi við stefnumótunar-

hugtakið og kenningar í stefnumótun eins og ég skil þá – eða ekki. Sem míkró-

stefnumótun verður áherslan á hlut millistjórnenda í skipulagsheildum sem fulltrúa 

með sjónarmið einstaklingsvirkni að leiðarljósi.  

Þessi fræðikafli sem hér lítur dagsins ljós er í meginatriðum þriðja útgáfa hans sem 

ritun hófst á árið 2013 og því hafði tveimur nánast fullgerðum köflum áður verið 

fleygt í einu lagi á árunum 2012 og 2011 með tilheyrandi vonbrigðum, en væntanlega 

(og vonandi) einnig lærdómi. Hvað ræður því að fyrri köflum er fleygt og þessi verður 

til? Þar spilar einstaklingsvirkni mín stóra rullu, í samhengi við umhverfi mitt með 
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ákveðið samhengi, sem bæði er HÍ sem skal meta ritgerðina að lokum svo hún sé með 

rannsóknarlega nálgun frekar en hugtakalega. Það er þó ekki síður „samræða“ mín 

við fræðin um stefnumótun í 3-4 ár þar sem fram hafa komið margvísleg sjónarmið 

ýmissa fræða sem hafa haft bein og óbein áhrif á mótun þessa fræðikafla (samanber 

heimildaskrána í enda ritgerðar). Fræðikaflinn ber því merki um ákveðna hugarstarfs-

lega þróun sem hefur breyst hjá mér í ljósi félagslegra aðstæðna, tímaþáttur í 

tengslum við einstaklingsvirkni svo vísað sé í van Dijk (2008) um mikilvægi samhengis. 

Þetta eru fræði sem benda á takmarkanir bæði megindlegra og eigindlegra 

rannsókna og leggja til „þriðju leiðina“. Áhrifin eru frá starfsháttastefnumótun, póst-

módernisma, póst-strúkúralisma, starfendarannsóknum, frásögufræðum, fyrirbæra-

fræði, gagnrýnum orðræðurannsóknum, pragmatisma og gagnrýninni kenningu svo 

eitthvað mikilvægt sé nefnt. Það er þó ekki möguleiki að skýra öll þessi sjónarmið hér 

og samspil þeirra hjá mér en þó ætla ég að þessi sjónarmið megi lesa víða í 

ritgerðinni, ef ekki beint þá megi alla vega lesa þau „milli línanna“ hér og þar. Sam-

setning fræðikaflans er „mín“ og myndar „mína rödd“, mína frásögu um tengsl 

fræðanna við starfshætti millistjórnenda sem grunn til að skilja þá stefnumótun sem 

er hér til skoðunar, bæði á starfstengda verkefninu og rannsókninni sjálfri. 

Þannig hefur í löngum ritunartíma loks verið komið niður á megináherslu fræði-

kaflans um samspil stefnumótunar míkró og makró í mesó samhengi, um starfshætti 

millistjórnenda sem fulltrúa með ákveðin fulltrúaverkefni í skipulagsheildum sem 

verður ekki skýrt frá öðru vísi en í frásögu sem þessi texti er, orðræðu. Sem frásaga 

verður ritunin að hafa meðvitaða uppbyggingu sem skal auðvitað ýta undir trú-

verðugleika hennar. Uppbyggingin hér er frá hinu almenna í átt að hinu sértæka og 

frá hinu sértæka að hinu almenna með viðeigandi röksemdafærslum á hverjum tíma, 

með vísan í ýmsa fræðimenn sem styrkja þá framsetningu, augljóslega. Þetta er 

jafnframt nálgun fráleiðslunnar6 sem sameinar hin ósamkvæmu aðleiðslu og afleiðslu 

og er eitt merkið um „þriðju leiðina“ sem boðað er í þessari ritgerð og mun oftar bera 

                                                      
6 Fráleiðsla er aðferð í þekkingarfræðilegri aðferðafræði pragmatismans og er kennd við bandaríska 

heimspekingin C. S. Pierce, einn aðalhöfund pragmatismans. Fráleiðslu hefur verið lýst með 
eftirfarandi röksemdafærslu: (1) Allar baunir í þessum poka eru hvítar, (2) þessar baunir eru hvítar, (3) 
þessar baunir koma úr þessum poka. Sem verufræðileg og þekkingarfræðileg aðferð er litið svo á að 
þekking verði til í samspili einstaklings við umhverfi sitt, fyrir reynslu í staðbundnu umhverfi og 
staðfesting reynslunnar gefur upplýsingum vægi fyrir þekkingu sem hafi hagnýta notkun, gildi. 
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á góma í ritgerðinni. Í þessu samspili fráleiðslunnar er stefnumótun skoðuð samhengi 

míkró og makró fer fram í einstökum (lærdóms)verkefnum innan skipulagsheilda. Það 

er verkefnið hér og hugtakið stefnumótun heldur umræðunni saman. 

2.1 Stefnumótun frá sjónarhóli tungumáls sem míkró-stefnumótun 

Stefnumótun virðist í samtímanum nánast vera orðið að yfirhugtaki um rekstur 

skipulagsheilda sem stýri allri orðræðu um starfsemi þeirra, umvefji einstaka 

starfsþætti skipulagsheilda og bindi þá saman. Í bók sinni Organizational behaviour 

telja Buchanan og Huczynski (2004), og er fimmta útgáfa bókarinnar, að stefnumótun 

og skipulag skipulagsheilda séu háð hvort öðru og helga þeir einn kafla sérstaklega í 

riti sínu slíkri umfjöllun. Í annarri útgáfu bókarinnar (Huczynski og Buchanan, 1991) 

finnst hugtakið stefnumótun ekki og sýnir það ljóslega að stefnumótun er nýlegt 

hugtak í skipulagsheildafræðum. Daft (2001) gerir einnig að umræðuefni mikilvægi 

stefnumótunar fyrir skipulagsheildir og á margan hátt snýst umræðan um það hvort 

stefnumótun stýri skipulagi skipulagsheilda eða hvort skipulag skipulagsheilda stýri 

stefnumótun þeirra (Whittington, 2001). Stefnumótun er hátt skrifuð í fræðunum 

þessi misserin, einhvern veginn „inn“ þrátt fyrir að Farjoun (2007) boði „endalok“ 

stefnumótunar sem lykilþáttar í starfsemi skipulagsheilda. Í staðinn skal virkni og 

aðlögunarhæfni skipulagsheilda nú vera mikilvægari og með víðtækari viðfangsefni 

en hugtakið stefnumótun til að stýra orðræðunni um skipulagsheildir og starfsemi 

þeirra. En má ekki segja gegn Farjoun að sérhver ný aðlögun skipulagsheildar (að 

umhverfi sínu) krefjist nýrrar stefnumótunar svo mér sýnist stefnumótun enn knýja á.  

Stefnumótun verður ekki rifin frá samhengi sínu, skipulagsheild, sem á 20. öld 

hefur fengið sjálfstæða umfjöllun í sérstakri fræðigrein, skipulagsheildafræði.7 Þau 

fræði hafa mótast af margvíslegum viðhorfum og hugmyndum um eðli þeirra, 

skipulagi, starfsemi og stefnumótun innan þeirra. Czarniawska (1997) bendir á það að 

skipulagsheildum í fræðunum hefur gjarnan verið lýst með vísan í samlíkingar8 og er 

                                                      
7 Skipulagsheildir er hér notað sem samheiti yfir fyrirtæki, (opinberar) stofnanir, félaga- og 

hagsmunasamtök óháð eignarhaldi, skipulagi, stjórnkerfi eða fjölda starfsmanna. Um það fjalla 
skipulagsheildafræðin og þar sem slíkt er ekki í kjarna þessa verkefnis verða þau utan umfjöllunar að 
mestu leyti en þau þó alltaf „nálæg“ á einhvern hátt. 

8 Weick (1995) er sá sem hefur útfært og bent á notkun samlíkinga við mótun stefnu og 
stefnumiðunar í skipulagsheildum sem gerist fyrir flókið samspil hugsunar og ímyndunar sem hafi 
þekkingarfræðilegt mikilvægi fyrir stefnumótun í skipulagsheildum (Cornelissen, 2006). 
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því í eðli sínu tilbúin frásaga um hvernig best sé að „lýsa“ skipulagsheildum. Í byrjun 

20. aldar sóttu skipulagsheildafræðin samlíkingar sínar helst í efnahagsleg hugtök 

hagfræðinga, í hugtök eins framleiðni, skipulag og hagkvæmni þar sem færibandið og 

stjórnskipulagið fengu mikið vægi. Upp úr miðri 20. öldinni færðist samlíkingin frá 

efnahagslegum hugtökum yfir á líffræðileg hugtök í þann mund þegar mikilvægar 

uppgötvanir voru gerðar þar (til dæmis um uppbyggingu dna). Það var gjarnan gert 

með vísan í þróunarkenninguna og hugtök eins og aðlögun(arhæfni), samkeppnis-

forskot, vöxtur, líftími og auðlindasýn fóru að vera áberandi í skipulagsheildafræðum. 

Um og upp úr 1970 fóru þá að koma til sögunnar hugmyndir úr ranni ýmissa fræði-

manna um að það væri ekki síður áhrifaríkt að skoða skipulagsheildir út frá félagslegu 

sjónarhorni. Skipulagsheildir eru það sem þær eru vegna starfseminnar inna þeirra 

sem bindst saman af starfsfólkinu sem hefur ákveðin félagsleg hlutverk samhliða því 

að vera einstaklingar. Samlíkingin er þá sótt í menninguna, sérstaklega bókmennta-

fræðina og þá í leikhúsið þar sem hlutverk eru skýr og finna má margvíslegar 

hliðstæður við í starfsemi skipulagsheilda. Þetta er hugmyndin um skipulagsheildina 

sem „frásögu“ (sem alltaf þarf sögumann), leiksýningu (sem þarf handrit, leikstjóra, 

aðal- og aukaleikara, búninga og aðra leikmuni þar sem sumt gerist á aðalsviði en 

annað baksviðs).9 Hinn nýi vettvangur skipulagsheildafræðanna voru starfshættirnir, 

ígrundunarvirkni starfsmannsins í sínu félagslega hlutverki sem „fulltrúi“ er sýni sig í 

gegnum margvísleg og ólík verkefni innan skipulagsheilda. Þau mótast ekki síst og 

koma fram í og við stefnumótun (Whittington, 2003, 2006 og 2007). Það er þörf á að 

skoða þetta hugtak „stefnumótun“ frekar. 

2.1.1 Stefnumótun sem hugtak, ferli, samhengi og inntak 

2.1.1.1  Stefnumótun sem hugtak 

Hugtakið stefnumótun er alls ekki einhlítt hugtak í íslensku og í raun margt á huldu 

með hugtakið sýnist mér. Þannig hefur hugtakið, sem stjórnunarlegt viðfangsefni, 

                                                      
9 Það skal þó sagt strax að þótt vísað sé í samlíkingu leikhússins við starfsemi í skipulagsheildum er 

það bæði talsverð einföldun og alls ekki ný hugmynd. Grikkir litu á leikhúsið sem enduspeglun 
félagslegs veruleika og „pólitíkin“ væri gjarnan leiksýningar, í merkingunni að sýnast frekar en eitthvað 
annað. En hlutverk í leikhúsi er alltaf statískt og aðgreint frá leikaranum sem leikur en í skipulags-
heildum getur einstaklingur ekki aðgreint sig frá auðveldlega hlutverki sínu og þeim árangri sem af því 
er vænst. Fjárhagsleg afkoma einstaklings og persónuleg sjálfsmynd er í húfi ekki frekar en fulltrúa-
hlutverkið sjálft og því flóknara verkefni en hlutverk í leikriti. Leikritið er ekki raunveruleikinn sjálfur 
þótt það vilji lýsa honum, gefa af honum mynd, segja sögu af honum. Sjá nánar Czarniawska (1997). 
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verið í huga mér öll árin sem rannsóknin stóð yfir. Það hefur gerst með margvíslegum 

leiðöngrum um völdunarhús fræðanna um stefnumótun þar sem víða hefur verið 

leitað fanga auk þess að tengja slíkt eigin reynslu. Ég þurfti að öðlast einhverja 

hugmynd um hugtakið stefnumótun og niðurstaðan varð langt ferli samræðu við 

fræðin, íslenskt tungumál og eigin hugarstarfsemi. Það fer þó líklega ekki framhjá 

mörgun að hugtakið stefnumótun er býsna algengt hugtak í íslensku málumhverfi í 

dag. Hugtakið stefnumótun er samt nýlegt hugtak í íslensku máli og finnst til dæmis 

ekki í íslenskri orðabók á síðustu 30 árum (sjá til dæmis Árni Björnsson, 1985, 1993, 

Mörður Árnason, 2002, Jón Hilmar Jónsson 2005 og Svavar Sigmundsson, 2012). 

Hugtakið stefnumótun, í samhengi við starfsemi skipulagsheilda, er yfirleitt talið vera 

þýðing á enska orðinu strategy (sjá til dæmis Runólfur Smári Steinþórsson, 2007). Í 

ensk-íslenskri orðabók sem kom út árið 1984 (og var endurútgefin árið 1999) þekkist 

þýðingin stefnumótun á strategy ekki, aðeins þýðingarnar „1. herstjórnarlist..., 2. 

kænska..., 3. kænskubrögð..., 4. skipulagssnilli..., 5. hernaðaráætlun...“ (Sören 

Sörenson, 1984, 1027). Þýðingar á orðinu strategy benda því til hernaðarlegs 

uppruna en orðið mun vera komið úr grísku, dregið af orðinu stratos, frá 6. öld f.Kr., 

og vísaði þá til leiðtogahæfni í hernaðarráðinu og síðar til þess sem stjórnar her 

(Mckeown, 2012). Hugtakið var því tengt hernaði og herstjórnarlist fyrri alda, til 

dæmis hjá hinum kínverska Sun Tzu og hinum þýska C. von Clausewitz sem sögulega 

eru taldir upphafsmenn stefnumótunarfræða en einnig í almennri stjórnmálaspeki 

eins og til dæmis hjá Macchiavelli. Stefnumótun sem sérstakt fræðilegt viðfangsefni 

tengt rekstri og stjórnun skipulagsheilda hefst í Evrópu í kjölfar iðnvæðingar á 19. öld 

og nær miklu flugi á þeirri 20. í vestrænum samfélögum, gjarnan í samspyrðingu við 

hugtökin stefnumiðuð stjórnun (Carter, Clegg og Kornberger, 2008). Sú saga er enn í 

gangi.10 

Í lauslegri vefrannsókn með því „að spyrja“ leitarvélar um útbreiðslu hugtaksins 

„stefnumótun“ á veraldarvefnum þann 5. febrúar 2012 kemur þetta í ljós: Leitarvélar 

                                                      
10 Hafa ber í huga þótt að hugtakið stefnumótun, í alþjóðlegri merkingu sem þýðing á hugtakinu 

‚strategy‘, vísi í dag helst til starfsemi skipulagsheilda eins og fyrirtækja á markaði er rétt að benda á að 
sögulega séð allt og fram til dagsins í dag hefur stefnumótun á margan hátt verið lykilþáttur í þróun og 
uppbyggingu vestrænna samfélaga; uppbyggingu innviða, þróun velferðar og tilurð þjóðhagslegra 
stofnana án þess að það gefist tækifæri hér til að skýra það nánar eða greina hér frá þótt áhugavert 
væri (sjá til dæmis Sachs, 2010). 
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finna hugtakið stefnumótun frá 25.300 sinnum (www.bing.com) til 703.000 sinnum 

(www.google.is). Greining á því hvernig hugtakið er svo notað á vefnum er þó önnur 

stúdía óviðkomandi hér. Hugtakið stefnumótun er því tiltölulega þekkt hugtak á 

vefnum og því líklega í stjórnunarfræðum á Íslandi sömuleiðis í dag. Að minnsta kosti 

þrjár bækur hafa komið út á síðustu árum á Íslandi sem skírskota til hugtaksins í heiti 

sínu þótt umfjöllun og skilgreining á hugtakinu stefnumótun sé mis sjáanleg eða mis 

ítarleg í umræddum bókum (Weckerle, 1995 [1992], Magnús Ívar Guðfinnsson, 2003 

og Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). Ef greina ætti hugtakið stefnu-

mótun eins og það er samsett væri augljósast að ætla að það merkti „mótun stefnu“. 

En nátengt hugtakinu stefnumótun er annað hugtak, stefnumörkun11, og það er 

skilgreint í íslenskri orðabók í merkingunni „mótun stefnu“ (Árni Björnsson, 1985, 

957). Samkvæmt sömu orðabók merkir hugtakið stefna ýmist (i) „leið; átt“ eða (ii) „e-

ð sem mótar e-ð í heild“ af nokkrum möguleikum sem nafnorð og (a) „fara eða stýra í 

ákveðna átt“, (b) „miða að“, (c) „beina för e-s í tiltekna átt“ sem möguleiki í formi 

lýsingarorðs (Árni Björnsson, 1985, 957). Hugtakið stefna hefur verið tengt rekstri 

skipulagsheilda og þá um leið afmarkað sem stjórnunarlegt viðfangsefni og sömu-

leiðis tengt enska orðinu strategy án þess að það sé kynnt sérstaklega í grein Runólfs 

Smára Steinþórssonar (2007). Í annari grein kynnir Runólfur til sögunnar hugtakið 

„stefnumiðuð stjórnun“ í samhengi við „að ná sem bestum árangri í rekstri tiltekinnar 

skipulagsheildar“ (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003, 318). Stefnumiðuð stjórnun 

miðar að því að forða skipulagsheildum frá tilvistarvá, möguleikanum að deyja, 

hverfa, verða undir í samkeppni, en í staðinn tryggja þeim tilvist og tilvistargrundvöll, 

þótt skilningur á áherslum í þeirri framkvæmd hafi breyst með tímanum (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003). Slíkt byggir á stefnu og er þá loks framtíðarsýn 

skipulagsheildar sem ætlunin er að ná í einhverri skilgreindri framtíð, „yfirgripsmikil 

afstaða um það sem fyrirtæki vill vera og vill verða“ (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2007, 407). Stefnumótun er því hugtak sem er yfirleitt notað yfir það verkefni þegar 

skipulagsheild setur sér stefnu, skráir hana, gerir hana þar með opinbera á einhvern 

hátt og ætlar síðan að koma henni í einhvers konar framkvæmd (Buchanan og 

                                                      
11 Samkvæmt Þórði Sverrissyni (2013) kemur hugtakið stefnumörkun fyrst fram í rituðu máli á 

Íslandi í samhengi við stefnu skipulagsheilda árið 1947 hjá Fiskimannasambandi Íslands en hugtakið 
stefnumótun birtist fyrst árið 1963 í dagblaðinu Tímanum í tengslum við flokksþing Framsóknar-
flokksins. 
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Huczynski, 2004). Í því felst sá skilningur að tilurð og afkoma einstakra skipulags-

heilda ráðist af því að hafa vel skilgreinda stefnu á grundvelli skýrrar stefnumótunar. 

Það er í þeim tilgangi að lifa á sem farsælastan hátt og koma sem lengst í veg fyrir 

eigin dauðdaga (Barney og Hesterly, 2008).  

En þrátt fyrir mikilvægi stefnumótunar fyrir skipulagsheildir er samt margvíslegur 

ágreiningur meðal fræðimanna á sviði stefnumótunar um það hvar grundvöll hennar 

sé að finna, hvaða stefnumótunarþekking sé skipulagsheildum nauðsynleg og hvaða 

tól og tæki veiti bestu aðferðirnar til að finna „réttu“ stefnumótunina. Þannig sé 

jafnvel óljóst yfirleitt hvort stefnumótunarfræðin veiti skipulagsheildum einhver 

sérstök gæði til að auðvelda stefnumótun innan þeirra (Jarzabkowski og Wilson, 

2006). En það breytir því þó ekki að skipulagsheildir eru rannsakaðar út frá 

kenningum um stefnumótun og stefnumótunarfræðin hafa yfir að ráða hugtakakerfi 

sem eiga að geta skýrt árangur einstakra skipulagsheilda út frá stefnumótun sinni. 

Stefnumótunarfræðin eiga að hjálpa til að skilja árangur eða árangursleysi 

skipulagsheilda út frá hlut stefnumótunar í einstaka skipulagsheildum, greina 

„sauðina frá höfrunum“. Þar er sérstaklega bent á „gjárnar“, það er bilið á milli þess 

sem er og þess sem stefnt er að, alla vega sjö skilgreindar „gjár“ sem eru sífellt til 

vandræða í stefnumótun, milli þess sem ætlunin er að gera og þess sem verður eða 

gerist í reynd (Carter, Clegg og Kornberger, 2008). Árangursrík stefnumótun á samt 

að skila skipulagsheildum „lengri“ líftíma en ella og „betri“ árangri en öðrum 

sambærilegum skipulagsheildum, sem nýta þá aðra „verri“ eða „alls enga“ opinbera, 

skipulega stefnumótun því það er um ýmislegt að velja í þeim efnum.12 

Pettigrew (1987) og Pettigrew og Whipp (1991) settu fram þá tillögu að skoða 

þyrfti stefnumótun í þremur víddum, sem inntak, ferli og samhengi, í því verkefni 

skipulagsheilda að vinna að því að ná árangri í gegnum breytingastarf. Um margt hafa 

stefnumótunarfræðin í dag nýtt sér þessa greiningu Pettigrew og Whipp við skil-

greiningar og afmarkanir á einstaka þáttum stefnumótunar. Umræðan um hugtakið 

hér áfram tekur að einhverju leyti mið af því. En þótt bent sé á stefnumótun í 

                                                      
12 Takið eftir að í umræðunni hér framar er mestmegnis beitt samlíkingum með vísan í líffræðileg 

hugtök og hugmyndaheim og er því takmörkuð umræða um stefnumótun í ljósi eins málleiks innan 
fræðanna svo vísað sé til síðari tíma skrif heimspekingsins L. Wittgenstein um þátt tungumálsins í allri 
þekkingarsköpun og orðræðu. Sjá nánar síðar í fræðikaflanum. 
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þríþættu samspili inntaks, ferlis og samhengis hefur einnig verið bent á fjórðu 

víddina, tilgangsvíddina sem liggi skipulagsheildum til grundvallar og bindi saman 

hina þrjá þættina (De Wit og Meyer, 2010a, 2010b). Þar hefur Runólfur Smári Stein-

þórsson (1995, 2003) rætt ítarlega um tilgangsvíddina í samhengi skipulagsheilda sem 

fjórðu vídd stefnumiðaðrar stjórnunar, greint og útfært nánar einstaka þætti hverrar 

víddar. Þessi þríþætta stefnumótun sem ferli, inntak og samhengi á grundvelli skýrrar 

tilvistar má má sjá sett í samhengi í mynd 1 (De Wit og Meyer, 2010b, 5). 

 

 

Mynd 1: Stefnumótun sem inntak, ferli og samhengi í tengslum við tilgang 

Mynd De Wit og Meyer bendir á það hve flókin stefnumótun er til stjórnunar 

skipulagsheildar og viðtækt verkefni út frá samhengi hennar þegar tilvistarvíddinni 

hefur verið bætt við. Það gerir stjórnun stefnumótunar í skipulagsheildum ekki einfalt 

félagslegt verkefni og því er vert er skoða slíkt verkefni nánar, sem ferli, inntak og 

samhengi. 

2.1.1.2  Stefnumótun sem ferli 

Sem ferli skipta fræðimenn hugtakinu stefnumótun ýmist í þrjá eða fjóra hluta. 

Þannig ræðir Tovstiga (2010) um stefnumótun sem fjögurra þátta ferli stefnu-

miðaðrar hugsunar sem (i) mótun stefnumiðaðra spurninga, (ii) stefnumiðað innsæi 

til skilnings, (iii) stefnumiðaða greiningu og (iv) sem mat á stefnumiðuðum kostum. 

Svipað gera Bruce og Langdon (2000) þótt undirþættirnir fjórir heiti öðrum nöfnum 

hjá þeim eða þessum: (i) að skilja stefnumótun, (ii) greining á eigin stöðu, (iii) 

áætlanagerð og (iv) innleiðing stefnumótunar. De Wit og Meyer (2010a, 2010b) 

skipta ferli stefnumótunar í þrennt, (i) sem hugsunarferli í að marka stefnu, stefnu-
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miðaða hugsun (ii) sem leiðir til formlegrar mótunar stefnu og þá loks (iii) sem 

stefnumiðað breytingaferli til að innleiða ákveðna stefnumótun. Verweire og van der 

Berghe (2004) gera þó aðeins ráð fyrir þrískiptingu stefnumótunar, eða (i) greiningu, 

(ii) ákvörðun og (iii) innleiðingu en stefnumiðuð hugsun er utan ferli stefnumótunar. 

Niðurstaða þessa er að engin samstaða er um það hvaða þættir mynda stefnumótun 

sem ferli. Þeir hafa ýmist verið skilgreindir þrír eða fjórir og án skýrrar heildarmyndar.  

2.1.1.3  Stefnumótun sem samhengi 

Samhengi, sem makró-stefnumótun, skipta De Wit og Meyer (2010a, 2010b) í þrennt, 

það er í (1) samhengi starfssviðs sem gætu verið iðnaður, verslun eða skólastarf svo 

dæmi séu tekin, (2) samhengi skipulagsheildar, sem geta verið eftir skrifræðislegu 

skipulagi eða faglegu skipulagi svo dæmi séu tekin frá Mintzberg (2009), og loks (3) 

alþjóðlegt samhengi um tengsl skipulagsheildar í daglegri starfsemi sinni. Samhengi 

hverrar skipulagsheildar ræðst af tíma og rúm, svo sem þjóðfélagsaðstæðum, 

menningu, verkefni/-um, skipulagi, stjórnun, starfsmannahaldi og vinnubrögðum. 

Samhengið er ýmist makró (þjóðfélag, kerfi), mesó (skipulagsheild, skipulag) eða 

míkró (einstaklingur). Frá sjónarhóli míkró-stefnumótunar snýst samhengi um 

athafnir einstaklinga sem fulltrúa (starfsmenn með ákveðin, afmörkuð verkefni) í 

skipulagsheildum út frá þeim félagslegu aðstæðum sem þeir starfa í. Samhengið 

leiðbeinir starfsmanni í skipulagsheild um starfshættina sem hann beitir í hverjum 

aðstæðum, með viðeigandi hugsunum, kvikum tilfinningum og hvötum til merkingar-

bærra athafna, í samræmi við eigin verkefni og hlutverk skipulagsheildar sem hann 

starfar í. Míkró-stefnumótun verður til í þessu samhengi sem mat starfsmanna á 

stöðu skipulagsheildar og sjálfum sér innan hennar og gagnvart umhverfi sínu, á 

grunni ígrundunarvirkni. Samhengið býr þá til inntak stefnumótunar og inntakið er 

háð og skýrist af samhengi fulltrúaverkefna og hlutverki/-um skipulagsheildar við 

ákveðnar sögulegar aðstæður. 

2.1.1.4  Stefnumótun sem inntak 

Þrátt fyrir ólíkar skilgreiningar á stefnumótun og mismiklar áherslur um nauðsyn 

hennar verður mikilvægi hennar fyrir skipulagsheildir varla dregið í efa í dag 

(Whittington, 2001). Það er þrátt fyrir að sagan kunni ýmis dæmi um stefnumótun 

sem mistókst er mikilvægt að gefa stefnumótun gaum og nýta möguleika hennar fyrir 
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skipulagsheildir á siðferðislegum grunni (samanber Whittington, Jarzabkowski, 

Mayer, Mounoud, Nahapiet og Rouleau, 2003). Í reynd eru því til mismunandi 

hugmyndir og kenningar um inntak stefnumótunar, hlutverk hennar fyrir starfsemi 

skipulagsheilda og hvernig henni verði sem best komið í framkvæmd (sjá til dæmis 

Jarzabkowski, Baloun og Seidl, 2007). Þannig verður að áætla að sérhver 

fræðikenning um rekstur og stjórnun hafi eigin hugmyndir um hvað felist í 

stefnumótun og hvaða verkþættir séu henni nauðsynlegir, það er inntakið, ferlið og 

samhengið. Sem inntak snýst stefnumótun um það stig ákvörðunar til aðgerða sem 

að skipulagsheild lýtur. Buchanan og Huczyncki (2004) ræða um þrenns konar 

stigsmun á stefnumótun með tilliti til inntaks. Þeir nefna þetta (i) stefnumótun 

skipulagsheildar í heild sinni, (ii) stefnumótun deilda eða hópa innan skipulagsheildar 

og loks (iii) þá stefnumótun sem einstaka starfsmenn innan skipulagsheildar hafa 

með höndum og lúta að daglegum verkefnum þeirra. Þessi þrískipting á inntaki 

stefnumótunar samræmist á margan hátt sjónarmiðum félagsfræðinnar um þríþætt 

sjónarhorn á félagsfræðileg viðfangsefni, skipulagsheildir þar meðtaldar, um míkró, 

mesó og makró. Míkró vísar til samskipta og eiginleika sem tengja má einstaklingum 

sem og atferli og athöfnum þeirra í skipulagsheildum og samfélagi. Með mesó er átt 

við hóp og samskipti í hópum, t.d. í starfseiningu í skipulagsheild, sem birtist í dag-

legum samskiptum starfsmannanna innan hópa í skipulagsheildum og eru sérstæð 

fyrir viðkomandi hóp. Loks er það makró sem vísar í heildarskipulag, til dæmis stórra 

skipulagsheilda og jafnvel heilla samfélaga. Makró-stefnumótun má líta á sem 

„lýsingu skipulagsheildar sem skilgreinir tilgang hennar og þær áætlanir og aðgerðir 

sem gerðar eru til að ná þeim tilgangi.“ (Lynch, 2006, 5). Þá er gert ráð fyrir að 

margvíslegt samspil sé á milli míkró, mesó og makró sem birtist á ólíkan hátt í 

margþættum samskiptum starfsmanna sem lifa í margskonar tengslum innan og út 

fyrir skipulagsheildir (Giddens, 2009). De Wit og Meyer (2010a) greina inntak stefnu-

mótunar einnig í þrennt líkt og Buchanan og Huczyncki (2004) út frá heild, hópum og 

athöfnum einstaklinga innan skipulagsheilda. Það er í samræmi við sjónarmið 

Whittington (2010), með vísan í skipulagskenningar breska félagsfræðingsins A. 

Giddens áður nefndan, um þrenns konar lagskiptingu skipulagsheilda í skipulagsþátt 

(heildin), rökfræðiþátt (hópar) og samskiptaþátt (einstaklingar). Það hvers konar 

tengsl er boðið upp á innan skipulagsheilda fer eftir eðli lagskiptingar í heild, hópa 



  

 35  

eða einstaklingsleg sjónarhorn á starfsemi þeirra. Þessi áhersla á þríþætta sam-

hæfingu stefnumótunar varðandi inntak hennar er jafnframt grunnur í þessari 

rannsókn (samspil míkró, makró og mesó) en það samþættist ævinlega og birtist sem 

eitt órofa samhengi í athöfnum til starfshátta sem einkennir bæði einstaka 

starfsmenn sem fulltrúa með ákveðin fulltrúaverkefni og starfshætti þeirra í ein-

stökum skipulagsheildum. Rannsóknir undir formerkjum starfsháttarannsókna leggja 

áherslu á míkró-stefnumótun, það er virkni og athafnir einstakra fulltrúa í 

stefnumótun. Að hafa stjórn á stefnumótun í míkró-samhengi felur þannig í sér listina 

að tengja saman hugsun og athafnir fulltrúa, sjálfsstjórn og nám, stöðugleika og 

breytingar (Mintzberg, Lampel, Quinn og Goshal, 2003). Þetta samhengi míkró-

stefnumótunar, flókið samspil fulltrúa og skipulagsheildar út frá sjónarhóli (ytri sem 

innri) stjórnunar og samskipta. Athafnir fulltrúa í skipulagsheildum lúta ekki einföldu 

tæknilegu ferli heldur flóknu skipulagi í margræðu samspili, allt eftir margþættum 

hlutverkum þeirra og þörf þeirra fyrir að skapa merkingu í aðstæðum sínum 

(Campell-Hunt, 2007). Í þessu samhengi gerist stefnumótun, sem félagsleg athafna-

semi í starfshætti fulltrúa í skipulagsheildum á grunni fulltrúaverkefna sinna í gegnum 

einstaklingsvirkni sína (Jarzabkowski, Balougun og Seidl, 2007). Það er sú míkró-

stefnumótun sem er meginviðfangsefni þeirrar rannsóknar sem þetta meistara-

verkefni fæst við og síðar verður tekist á við frekar. 

2.1.1.5  Skilgreining á stefnumótun 

Ekki er sjáanleg nein samstaða um það hvernig eigi að skilgreina hugtakið „stefnu-

mótun“. Hugtakið er í eðli sínu huglægt viðfangsefni og hefur þess vegna sína eigin 

skilgreiningu hjá hverjum og einum sem notar það (Mintzberg, 1987). Þó er rétt að 

skoða sjónarmið nokkurra þekktra fræðimanna til hugtaksins sem um það hafa ritað í 

rekstrar- og stjórnunarlegu samhengi. Þekktur fræðimaður og höfundur eins af 

nokkrum viðurkenndum stefnumótunarskólum í fræðunum, A. Chandler (1962), skil-

greinir stefnumótun sem „ákvörðun um langtímasýn og markmið skipulagsheildar, og 

tileinkun mikilvægra aðgerða og viðeigandi staðsetningu bjarga sem nauðsynlegar 

eru til að koma markmiðunum í framkvæmd.“ (Tilvitnun í Tovstiga, 2010, 4.) Skil-

greiningar á stefnumótun álík og Chandler setti fram eru fjölmargar til frá ýmsum 

fræðimönnum og eru á margan hátt sjálfsagt mjög háðar mismunandi hugmyndum 
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um stefnumótun sem birtast í svokölluðum stefnumótunarskólum. Mintzberg (1987) 

taldi til dæmis að ofangreind skilgreining Chandler á stefnumótun væri of einföld. 

Hann taldi að stefnumótun fæli einnig í sér röð athafna þar sem tilgangur þeirra 

kæmi oft ekki í ljós fyrr en eftir á. Hann sagði stefnumótun einkennast af fimm 

þáttum sem hann nefndi áætlun, leikflétta, sýn, staða og munstur, eða 5P sem er 

skammstöfum fyrir plan, ploy, perspective, position og pattern í ensku málumhverfi, 

og þyrftu að vinna saman til að fullgera stefnumótun í skipulagsheild. Þess vegna 

snúist skilgreining á stefnumótun ekki bara um markmið og leiðir til að ná árangri 

heldur einnig um ýmsa þá ferla og þær fjölda ákvarðana sem teknar væri á leiðinni í 

því að koma stefnu í framkvæmd. Enn aðrir hafa talið nauðsynlegt að skilgreina 

stefnumótun á víðari hátt en áður og þótt Mintzberg hafi bent á annmarka fyrri skil-

greininga telja sumir að enn ítarlegri skilgreining á hugtakinu þurfi að vera til staðar. 

Þannig þurfi að horfa á stefnumótun sem hluta af sínu félagslega samhengi og skil-

greina hana í samræmi við það. Út frá míkró-stefnumótun má telja að stefnumótun 

skilgreinist sem aðstæðubundnar, félagslegar athafnir þar sem stefnumiðun réttlætir 

atferli, samskipti og samninga milli þátttakenda og þeirra sérstöku starfshátta sem 

þær eru framkvæmdar innan, eins konar „flæði á starfsemi í skipulagsheild sem 

innfelur bæði inntak og ferla, ætlun og reynd, hugsun og athafnir og svo framvegis, 

sem endurtekin, samþætt og regluleg í órjúfanlegum hluta af heild þegar hún eru 

skoðuð náið.“ (Jarzabkowski, 2005: 7-8). Þessar áherslur Jarzabkowski eru á margan 

hátt grundvallandi fyrir þá umræðu um míkró-stefnumótun sem á eftir að koma hér 

áfram. Þannig birtist stefnumótun í aðgerðum í skipulagsheild á hverjum tíma sem 

mótuð er af félagslegum veruleika hverrar skipulagsheildar sem velur sér stefnu, gerir 

áætlanir og endurskoðar þær með sinni daglegu framkvæmd á hverjum tíma, í 

starfsháttunum (Jarzabkowski, 2005).  

2.1.2 Starfshættir stefnumótunar sem míkró-stefnumótun  

Hér er því haldið fram að tungumálið sé lykill að skilningi á stefnumótun þar sem það 

bjóði upp á skilning á aðstæðum í því að mannleg samskipti gerast fyrir tilstilli 

tungumálsins (fyrir utan það sem við tjáum með líkamanum). Þau samskipti eru 

aðstæðubundin, eins konar málleikur (með beitingu tungumálsins) þar sem 

skilningurinn fæst ekki án þess að skilja samhengið svo vísað sé í kenningar heim-
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spekingsins L. Wittgenstein á síðari hluta starfævi hans (Mantere, 2010). Það hefur 

verið grunnur að viðsnúningi til starfsháttaumræðunnar sem hefur átt sér stað innan 

heimspeki og félagsvísinda á síðustu áratugum og starfsháttastefnumótun hefur ekki 

farið varhluta af. Þar má nefna þrjár áherslur sem draga má af aðstæðubundinni 

notkun tungumálsins fyrir stefnumótun: (i) Athafnir í daglegum samskiptum einstak-

linga, míkró-sjónarhorn, sem benda til starfshátta sem grunn að merkingu í ætlað 

atferli, hugsun, notkun aðferða er hluti orðræðu, sagðrar eða ritaðrar. (ii) Slíkt 

sjónarhorn á starfshætti felur í sér áherslur á samskipti einstaklinga sem tjái og tak-

marki atferli og skilning á athöfnum sínu út frá félagslegum aðstæðum. (iii) Loks felur 

slíkt sjónarhorn í sér að samspil fulltrúa og fulltrúaverkefni hans í skipulagsheildum 

búi til athafnir sem eru bundnar ákveðnum félagslegum aðstæðum og mynda sér-

staka starfshætti við þær aðstæður (Golsorkhi, Rouleau, Seidl og Vaara, 2010). Þannig 

ber að líta á míkró-stefnumótun í skipulagsheildum í samhengi við „starfshætti“ eða 

nánar sem „félagslega starfshætti“ (Johnson, Melin og Whittington, 2003) eða sem 

„aðstæðubundna starfsemi“ (Jarzabkowski, 2005).  

Hér gefst þó ekki mikið rými til að ræða ítarlega ólíkar hugmyndafræðilegar 

nálganir að hugtakinu starfsháttur sem þýðingu á enska hugtakinu practice. Það er 

látið duga að fjölmargir fræðimenn eru sammála um starfsháttur einstaklings feli í sér 

athöfn sem sé atferlisleg (líkamsbirting og er því líffræðilegt) en hann er þó einnig 

háður hugsun hans (í samhengi ígrundunar og ígrundunarvirkni og er því sálfræðilegt 

eða hugrænt) sem starfar og velur sér merkingarbærar athafnir út frá aðstæðum 

sínum (þar kemur „frásagan“ til sögunnar), svo sem stöðu sinni í skipulagsheild 

(félagslegt). Starfshættir eru því meira en atferli sem viðbrögð frá umhverfinu 

(atferlisstefnan) og er einnig meira en eingöngu sem hugsun einstaklingsins 

(hughyggjan) heldur flókið samspil hvoru tveggja sem birtist á marga vegu í ólíku 

samhengi hvers einstaklings; sem starfshættir á grunni ígrundunar og ígrundunar-

virkni í tengslum við félagsleg hlutverk hans (Czarniawska, 1997). Það er einstaklings-

virkni hans í víðu samhengi á grunni sjálfsverunnar í ákveðnu persónulegu og sögu-

legu samhengi, sérhverju sinni á tilteknum tíma í ákveðnu rúmi (Orlikowski, 2010). 

Starfsháttur sem fræðilegt viðfangsefni er vandskilgreindur og felur í sér þrjú svið 

að minnsta kosti, það er skipulag (innan skipulagsheildar eða samfélags), tengsl (við 
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fjölskyldu, vinnufélaga og samfélag) og einstaklingsvirkni (sem lýsir sér í ljósi 

hlutverka og lífsgilda umrædds fulltrúa sem fær virkni í ígrundun) í því samhengi sem 

athafnir einstaklingsins birtast. Þannig er ekki samstaða um hvernig beri að skilgreina 

hugtakið hjá fræðimönnum. Til að hafa einhvern grunn til að standa á legg ég því 

fram eftirfarandi skilgreiningu á starfsháttum, sótt til Gomez (2010, 141): „Starfs-

hættir eru sjáanlegar athafnir einstaklinga ... sem fá merkingu af því félagslega sam-

hengi sem þær eru framkvæmdir í“. Hún er sótt í smiðju franska félagsfræðingsins P. 

Bourdieau sem hefur átt þátt í að móta aðferðir starfsháttarannsókna. Starfshættirnir 

eru þó ekki einföld áhersla á atferli einstaklings heldur samspil athafna, hugsunar og 

venja sem ýmist geta leitt til tregðu eða breytinga, einsleitni eða fjölbreytni en 

tengjast ævinlega aðstæðum (Jarzabkowski, 2004). Á starfshættina má einnig líta 

sem „venjubundna líkamlega frammistöðu“, það er að starfshættirnir verða ekki 

skildir öðru vísi en sem líkamstjáning eða líkamsbirting einstakra fulltrúa eða hópa á 

einhvern hátt í allri starfsemi skipulagsheilda (Rasche og Chia, 2009). Í líkams-

tjáningunni er einnig fólgin valdaafstaða en hún fær aukið vægi í umræðunni um 

skipulagsheildir (sjá til dæmis Sinclair, 2007) en einnig í stefnumótunarfræðum 

(Rasche og Chia, 2009) og í félagsfræði yfirleitt (Cregan, 2006). Líkamsbirtingin er í 

senn hvati og hömlun til áhrifa í stefnumótun skipulagsheilda.13 

Athafnir í skipulagsheildum sýna þá merkingu sem lögð eru í stefnu skipu-

lagsheildar, stefnumótun í víðu samhengi, hvort sem það er til að halda núverandi 

starfsháttum eða gera breytingar, viðhalda völdum eða ná völdum, við endursköpun 

eða nýsköpun – sem starfshættir (Iedema og Wodak, 1999). Starfshættir eru þannig 

undirstaða eða kjarni athafnasemi í skipulagsheildum, þar sem viðfangsefnið stefnu-

mótun er á margan hátt vegvísir til athafna. Starfshættirnir liggja því til grundvallar í 

                                                      
13 Augljósasta birtingarmynd líkamstjáningar í skipulagsheildum er í formi „hetjunnar“ og er alþekkt 

frásagnareinkenni um leiðtoga í vestrænni sögu, hvort sem litið er til goðafræði Grikkja eða 
borgarmenningar þeirra (til dæmis Herkúles og Spartacus) eða Biblíunnar (til dæmis Davíð konungur), 
ekki síður en í nútímanum þegar sigursælir hershöfðingjar verða forseta (líkt og Eisenhower í 
Bandaríkjunum og De Gaulle í Frakklandi). Eru frásögur af áhrifamiklum leiðtogum (skipulagsheilda) í 
samtímanum (til dæmis í kennslubókum um stjórnun og stefnumótun, svonefnd Harward-frásaga til 
dæmis) eitthvað annað en „biblíusögur nútímans“? Leiðtogafræði verða þó að öðru leyti útundan í 
þessum fræðikafla þótt áhugaverð séu í samhengi stefnumótunar og telja verði að í leiðtogahæfni 
felist einnig í hæfninni til að leiða stefnumótun innan skipulagsheilda. En áhersla þessa meistara-
verkefnis er á fræðin almennt um stefnumótun sem hefur áhrif á þá sem eiga að útfæra stefnu 
skipulagsheilda, fulltrúana með starfshætti sína, fremur en einstaklingana (leiðtogana?) sem leiða 
stefnumótun í því að leggja til stefnuna. 
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þeim aðstæðum og af því samhengi sem hver starfsmaður (með sín fulltrúahlutverk) 

skilgreinir og athafnar sig í innan og út fyrir skipulagsheild. Starfshættir eru mannleg, 

markmiðstengd starfsemi á grunni ígrundunarvirkni og eru því mögulegir til 

skoðunar, rannsóknar, í samhengi þeirra aðstæðna og samhengis sem skipulags-

heildir eru fyrir starfsmenn þeirra og hagsmunaðila/skjólstæðinga/viðskiptavini. Þar 

með hefur opnast rými fyrir einstaklingsvirkni í áhrifum á starfshættina. Þeir birtast 

vegna þess að sjálf einstaklinga (starfsmaðurinn sem fulltrúi) er þátttakandi í að móta 

athafnasemi sína í skipulagsheild, hversu mikla virkni sem það felur í sér, sem fær 

skýringar í gegnum hugtök eins og ígrundun og ígrundunarvirkni sem stýra þeim 

hugarferlum og virkni sem liggja til grundvallar athöfnunum. Allt gerist það fyrir 

túlkun þeirra á aðstæðum sínum og samhengi sem birtist svo í starfsháttum þeirra 

(Parker, 1994). Það er því nauðsynlegt að viðurkenna hið félagslega sjónarhorn starfs-

háttanna á stefnumótun með þáttum ígrundunar og ígrundunarvirkni stefnumótenda 

sem einstaklingsvirkni þeirra til skilnings á fræðum og framkvæmd míkró-stefnu-

mótunar (Whittington, 2006). 

Þegar horft á viðfangsefnið „starfshættir“ í skipulagsheildum er ljóst að hægt er að 

líta á fleiri en einn hátt, eða ekki færri en á þrjá vegu (Orlikowski, 2010).14 Í fyrsta lagi 

er hægt að líta á „starfshætti sem fyrirbæri“, það er að starfshættir feli í sér athafnir 

einstaklinga sem eins konar lykilathafnir til skipulagningar og hafi þannig úrslitaáhrif á 

árangur skipulagsheilda, samkeppnisforskotið margfræga (gjarnan rannsakað frá 

sjónarhóli megindlegra rannsókna). Þetta er einfaldasta leiðin og sum part tak-

mörkuð þar sem hugsunin „bak við“ athafnirnar týnist svolítið eða er vandfundin. 

Önnur leið er því að horfa frekar á „starfshætti sem sjónarhorn“. Þar er áherslan á að 

líta á starfshætti sem athafnir fulltrúa við ákveðnar félagslegar aðstæður sem skil-

greini þá með sín fulltrúaverkefni og skipulagsheildina sömuleiðis. Þetta er áherslan á 

samspil míkró-stefnumótunar einstaklinga við makró-stefnumótun skipulagsheildar í 

mesó-samhengi. Þar eru athafnir fulltrúa háðar og takmarkast af félagslegu 

samhengi, til dæmis stétt, stöðu og valdaáhrifum, sem verður til þess að umhverfið 

takmarkar fulltrúann og fulltrúinn takmarkar umhverfið svo þar er um að ræða áhrif 

                                                      
14 Þessi hugmynd um þrískiptingu starfsháttanna er á margan hátt afsprengi að þríþættum skilningi 

á tilveru mannsins sem á sér rætur allt aftur til forn-Grikkja. Þessi sjónarmið má sjá í íslenskri samtíma-
umræðu um heimspeki og stjórnmál (Páll Skúlason, 2013) og menntunarfræðum (Ólafur Proppé, 
1983). Ekki fjallað ítarlega um þau að öðru leyti hér. 
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til gagnvirkni; starfshættirnir móta veruleikann og veruleikinn starfshættina – eins og 

hann er skilinn af fulltrúum í þeim aðstæðum (gjarnan rannsakað frá sjónarhóli 

eigindlegra rannsókna). Loks er það þriðja sjónarhornið á starfshætti sem líta á þá 

sem veraldarsýn í því að veruleikinn er skynjaður og túlkaður í og gegnum starfs-

hættina. Slíkt sjónarhorn felur í sér að í starfsháttum fulltrúa felist bæði verufræði-

legur og þekkingarfræðilegur skilningur þeirra á eigin lífi og athöfnum. Þar bendir 

Orlikowski á stöðu starfendarannsókna sem mögulega aðferðafræði í rannsóknum til 

að skoða starfshætti stefnumótunar í að afla gagna sem fáist jafnvel ekki á öðru vísi. 

Millistjórnendur þurfa að fylgja eftir stefnu (makró-stefnumótunin) skipulags-

heildar og birta því vel einkenni míkró-stefnumótunar í starfsháttum sínum þar sem 

þeir taka gjarnan við verkefnum frá yfirstjórnendum sem hafa skilgreint stefnuna. 

Þeir eru fulltrúar í stefnumótun sem hafa ekki skilgreint stefnu skipulagsheildar en 

eiga samt að koma henni í framkvæmd óháð merkingu hennar fyrir þá sjálfa. Starfs-

hættir þessara fulltrúa, stjórnenda í miðjulagi skipulagsheilda þótt munur geti verið á 

verkefnum þeirra eftir skipulagsheildum, við að koma stefnu í framkvæmd eru 

mikilvægir til skilnings á því hvernig stefnumótun tekst í reynd þar sem þeirra er að 

fylgja stefnu eftir og tryggja framkvæmd hennar (Jarzabkowski, 2005). Þeir þurfa að 

sjá til þess að þær „afurðir“ sem stefna gerði ráð fyrir, hvort sem það er ný vara, 

þjónusta, ferli eða skipulag, verði að raunveruleika. Starfshættirnir eru því komnir í 

sviðsljósið sökum mikilvægis míkró-stefnumótunar og millistjórnendur hafa skotist 

upp á rannsóknarborð stefnumótunar (Johnson, Langley, Melin, og Whittington, 

2007). Millistjórnandinn, sem dæmi um fulltrúa, er talinn áhugaverður til að skilja 

stefnumótun skipulagsheilda eins og hún birtist í starfsháttum hans þar sem þar 

sameinast athafnir í skipulagsheildum og hugarstarfsemi í einni heild. Þetta er míkró-

stefnumótun og fær stöðugt meiri athygli í stefnumótunarfræðunum. 

2.1.3 Stefnumótun raungerist sem frásaga fyrir orðræðu tungumálsins 

Hér framar er haldið fram því sjónarmiði að stefnumótun sýni sig í starfsháttum 

starfsmanna í skipulagsheildum, í gegnum fulltrúaverkefni þeirra. Það er hægt að 

ganga lengra, eins og Frakkinn M. Foucault gerði, og líta svo á að þar séu samskiptin 

sem búa til skipulagsheild því með þeim séu skýrð tengsl og samhengi tækni, 

orðræðu, atferlis, stjórnunar, viðfangsefna og sjálfsmyndar innan hennar. Þetta er hið 
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flókna samspil þekkingar og valda þar sem orðræða tungumálsins er stýritæki 

skipulagsheilda og um leið stefnumótunar sem á sér stað innan þeirra (Leclercq-

Vandelannoitte, 2011). Frásagan er lykilþáttur samskiptanna, orðræðan. 

Orðræðan sem frásaga er samskiptaleg athöfn og háttur til að miðla upplýsingum, 

skapa merkingu og öðlast þekkingu sem einstaklingur í mannlegu samfélagi 

(Czarniawska, 1997). Frásagan er tegund þekkingarsköpunar og það sem réttlætir 

þekkinguna og miðlar henni um leið (Loytard, 2008 [1979]).15 Sömuleiðis verður að 

álíta að orðræðan sé samskiptaháttur, manneskjan tjái sig í frásögum svo segja má að 

maðurinn sé frásagnarvera þar sem skynsemi hennar birtist í samhengi og trúverðug-

leika frásagna hennar. Hvað skipulagsheildir varðar, sem byggja tilvist sína á 

samskiptum innan þeirra og út í samfélagið, segja þær sögur, safna sögum og miðla 

sjálfum sér í gegnum sögur (Czarniawska, 1997). Það er því ekki að undra að farið var 

að notast við fræði bókmennta og leikhússins til að lýsa veruleika skipulagsheilda. 

Greina má skipulagsheild félagslega í (i) skipulag (táknkerfi), (ii) starfshætti 

(orðræðan) og (iii) atburði (texti) þar sem ýmist á sér stað stöðnun eða nýsköpun fyrir 

tilstilli tíma, staðar og aðferða. Þegar skipulagsheild mótar sér stefnu á grundvelli 

stefnumótunar verður að telja að sú mótun taki sér form á áþreifanlegan hátt og þar 

verða til textar, ritun sem fái einhvers konar birtingu í frásögu, orðaðri tjáningu sem 

samhliða fær alltaf (óorðaða) líkamsbirtingu, athafnasemi, á grundvelli líkams-

starfsemi. Á þann hátt er stefnumótunartexti bæði form og inntak stefnumótunar og 

vandséð er að án orðræðu, texta/ritunar, hafi formleg stefna á grunni stefnumótunar 

átt sér stað í skipulagsheild. Stefnumótun skipulagsheildar „býr því í“ frásögunni og 

frásagan „býr til“ stefnumótunina, hvorug geta án hins verið (de La Ville og 

Mounoud, 2010). Til að skilja þátt stefnumótunar í skipulagsheildum er þannig 

nauðsynlegt að skilja notkun frásagna og áhrif þeirra á starfsemi skipulagsheilda. 

Texti sem tjáir stefnu er ritskoðuð frásögn sem um leið réttlætir stefnumótun 

skipulagsheildar og gefur henni merkingu út frá lestri hennar (Czarniawska, 1997, 

2004). Orðræðan, hvort heldur miðluð í munnlegri tjáningu daglegra samskipta eða 

                                                      
15 Í þessu samhengi má benda á mikilvægi fjölmiðla sem miðlara frásagna sem á vissan hátt vakta 

skipulagsheildir og miðla sögum af þeim, „góðum“ eða „slæmum“. Þannig eru skipulagsheildir í 
auknum mæli með skipulegar aðferðir til að reyna að stýra upplýsingum til fjölmiðla til að reyna að 
tryggja að fréttir af þeim séu skipulagsheildum í hag og hafi ekki neikvæð áhrif á afkomu þeirra, til 
dæmis í kjölfar áfalla eins og slysa, eitrana, ónógra mengunarvarna, galla og þess háttar. 
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rituðum gögnum eins og áætlunum, auglýsingum eða ársskýrslum skipulagsheilda, er 

sögugerð og skipulagsheildir mynda flókið skipulag frásagna með mörgum sögum og 

sögumönnum (Boje, 2008). Frá sjónarhóli fræða um stefnumótun má telja (i) að auka 

megi skilning stefnumótun í skipulagsheildum í gegnum orðræðuna þar sem hún lítur 

gjarnan vissum reglum innan þeirra (til dæmis eftir valdastöðum) svo greina má 

stefnumótun betur en ella fyrir vikið og (ii) að orðræðan endurspeglar veruleika 

skipulagsheilda og sé kjarni starfsemi þeirra, birtir starfshættina (Mantere, 2010).  

Út frá sjónarhóli tungumálsins eru skipulagsheildir því ævinlega að segja „sögur“ 

og þær nota frásagnir í stefnumótunarlegum tilgangi, beita frásögum markvisst til að 

ná árangri í stefnumótun (Boje, 2008). Notkun frásögunnar í stefnumótunarlegum 

tilgangi við stjórnun skipulagsheilda, ekki síður en við rannsóknir á þeim, ber merki 

um að beitt sé djúpri hugsun og flóknum og marglaga stjórnkerfum þar sem ein-

földum, tæknilegum aðferðum hefur verið vikið til hliðar (Tsoukas og Hatch, 2001). 

Stefnumótun sem orðræða er tjáning, orðuð eða rituð, fyrir tilstilli tungumáls til að 

skýra og lýsa stefnu og birtist þá sem frásögn. Í íslensku máli (Árni Björnsson, 1985) er 

ekki gerður greinarmunur á hugtökunum „frásaga“ og „frásögn“. Hér er gerður 

greinarmunur á þessum hugtökum þar sem „frásögn“ er skilgreind sem hlutmengi í 

„frásögu“. Frásaga er heildræn saga með upphafi, miðju og lokum sem hefur að 

geyma plott sem færir henni skýra merkingu eða tilgang, samhengi. Frásögn er eins 

konar sögubútur sem lýsir atburði/-um eða reynslu einstaklinga eða hópa, 

ímynduðum eða raunverulegum þar sem margar frásagnir mynda eina frásögu (Boje, 

2001, 2008). Í þeirri merkingu eru hugtökin „frásaga“ og „frásögn“ notuð hér áfram, 

margar frásagnir búa þá til eina frásögu. 

Frásagan er þannig tjáning mannlegrar reynslu sem fær miðlun í gegnum orðræðu 

og tengist starfsemi skipulagsheilda í athöfnum starfsmanna hennar, líkt og fræðin 

um atferli í skipulagsheildum fást við á margvíslegan hátt (sjá til dæmis Champoux, 

2003). Sem mannleg reynsla telja fræðimenn að frásagnir endurspegli fjögur 

einkenni: (i) að frásögur séu rökrænar og hafi tilgang sem merkingarbærar (ii) í því að 

þær færa einstaklingum skilning á lífi sínu og tilveru. (iii) Þær kynna mat á lífsað-

stæðum í því að skilgreina og endurskilgreina „veruleikann“ og (iv) loks að í frásögum 

felist umbreyting og endurspegli því stöðu og/eða sjónarhorn sögumanns til 
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tilverunnar (Squire, 2013). Það ber þó ekki að skilja það sem svo að frásaga sé 

„endanleg“ sem ákveðin reynsla sögumanns. Hún opnar jafnframt möguleika á nýjum 

hlutum, bæði fyrir sögumann og áheyrendur sögunnar og hafi því mikilvægar 

félagslegar skírskotanir og tengingar (Loots, Coppens og Sermijn, 2013). Boje (2001) 

telur að þótt skipulagsheildir tjái sig í frásögnum sé mjög erfitt að skoða þær sem 

hefðbundnar frásögur með formlega uppbyggingu, það er með upphaf, meginmál 

með plotti og skipulögðum endi. Þess vegna sé kannski eðlilegra að lýsa frásögnum 

skipulagsheilda sem for-frásögum sem hann telur að hafi tvenns konar merkingu í 

þessu samhengi, það er bæði í merkingunni (i) „á undan“ og (ii) sem „forspá“. Boje 

lýsir því hvernig hann telur skipulagsheildir vera að nýta sér for-frásögur til að lýsa 

sjálfum sér, fyrirætlunum sínum til að ná ákveðnum markmiðum eftir ákveðinn tíma. 

Því er for-frásaga tilbúin frásaga, sögugerð, um það hvað skipulagsheild ætlar sér að 

verða og komast þangað innan viss tímaramma sem stefnumótun. Slíkar for-frásögur 

hafa margs konar einkenni að mati Boje: (1) For-frásaga er eiginlega undanfari 

frásögu, eins konar tilbúningur um framtíðina. (2) For-frásaga er eins konar mótun á 

frásögum framtíðarinnar, aðferð (stefnumótun) til að móta skilning á því hvað skipu-

lagsheild vill eða ætlar sér að verða. (3) For-frásagan gefur þá til kynna hvers konar 

„sögugerð“ á sér stað í skipulagsheild sem þá um leið mótar skilning starfsmanna 

skipulagsheilda á eigin störfum og sjálfum sér innan þeirra og gefur því möguleika til 

greininga á þeim. (4) For-frásögur eru margradda, þær eru sagðar í mörgum lögum og 

innan mismunandi hópa innan skipulagsheildar sem flæða um og út fyrir hana, sem 

sagt flókið fyrirbæri þar sem skilningur er í sífelldri (endur)mótun, nýsköpun og 

þróun. (5) For-frásagan er hið sameiginlega minni sem „býr til“ frásagnir í skipulags-

heild í því að fyrst þurfa aðgerðir að eiga sér stað áður en frásagnir verða til um þær 

og „sögugerðin“ verður til, þróast og heldur stöðugt áfram (Boje, 2001). Boje (2008) 

hefur þróað frekar sjónarmið sín um frásögur í skipulagsheildum og bendir á að 

markviss notkun frásagna í skipulagsheild sýni sífellt betur hversu flóknar þær eru, 

margþættar og margræðar. Þær geti því gegnt margvíslegum hlutverkum eftir því 

hvaða tilgangi þeim er ætlað að þjóna hverju sinni út frá stöðu og áherslum einstakra 

skipulagsheilda og fulltrúa innan þeirra á hverjum tíma.  

Að skoða stefnumótun sem frásagnir í trúverðuga frásögu með ákveðinn málleik 

að leiðarljósi er einn möguleiki til skoðunar við rannsóknir á skipulagsheildum 
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(Mantere, 2010). Þar er litið svo á að skipulagsheild tjái sjálfa sig í gegnum ákveðna 

orðræðu, gjarnan með notkun samlíkinga beint eða óbeint, sem gefi til kynna 

meðvitaða stefnumótun og vilji þar með gefa af sér þá mynd til umhverfisins sem falli 

því vel í geð því það auki lífslíkur og réttlæti starfsemi hennar, allt eftir aðstæðum á 

hverjum tíma. Að búa til frásagnir um skipulagsheild sem veita henni jákvæða ímynd 

er hluti þess að byggja upp skilning á henni, bæði fyrir starfsfólk hennar sjálfrar til að 

upplifa merkingu og skilning á vinnu sinni og út í umhverfið til að réttlæta tilvist sína. 

Boje (2008) kynnir hvernig skipulagsheildir móta skilning til stefnumótunar sem ritun 

eftir átta mismunandi aðferðum. Í reynd megi tala um skipulagsheildir sem 

„sögumann“ í því að ritun skipulagsheilda um sjálfa sig, til dæmis í ársskýrslum, 

auglýsingum, á vefsíðum, í fréttatilkynningum og slagorðum, beri skýr merki bók-

menntalegrar framsetningar.16 Þá kynnir Boje til sögunnar fimm tegundir frásagna 

sem skipulagsheildir beita meðvitað til að stýra upplýsingum um sig og merkingu 

þeirra, sem eins konar stefnumiðun í stjórnun. Notkun frásagna í stefnumótun ber 

því vott um flókna stefnumótun sem geti verið þeim mun árangursríkari en aðrar 

einfaldar (tæknilegar) aðferðir við stefnumótun. Því er hægt að ræða um margvís-

legar ritaðar frásagnir skipulagsheildar sem þátt „ritstýringar“ í stefnumiðuðum 

stjórnunaraðferðum á grundvelli ákveðinnar hugmyndafræði um stefnumótun sem 

skoða verði á gagnrýnan hátt (Alvesson og Wilmott, 2012).17 Meðvituð notkun 

frásögunnar í stefnumótunarlegum tilgangi lýsir fyrst og fremst því að skipulagsheild 

sé farin að beita flóknum aðferðum við stefnumótun. Það er einfaldlega merki um 

þroskuð vinnubrögð og notkun aðferða sem veiti meiri árangur en „aðrar“ við 

stefnumótun (Boje, 2008).  

Innan stefnumótunarfræða er því margvísleg umræða um hlut málleikja í stefnu-

mótun. Þessi umræða á sér stað meðal fræðimanna og kenningarsmiða um stefnu-
                                                      
16 Boje (2008) hefur í þessu sambandi kynnt sérstaklega sögu bandarísku veitingakeðjunnar 

McDonald‘s í samhengi stefnumótunar þess við frásagnir og for-frásögur. Þar er verið að tengja 
starfsemi McDonald‘s við jákvæðar goðsögur, hetjusögur og félagsleg minni þar sem 22 ólík 
meginslagorð hafa verið hjá fyrirtækinu á árunum 1954-2005. Breytingar á slagorðum gefa til kynna 
stöðuga aðlögun fyrirtækisins að aðstæðum hvers tíma sem miða að því að tryggja eigin viðskipti með 
því að ná stöðugt til viðskiptavina og vaxa. Stefnumótun sem birtist í frásögnum ber merki um flókna 
og margþætta stefnumótun en jafnframt árangursríka því hún tekur mið af félagslegum aðstæðum 
hvers tíma, mótar umhverfið og lætur mótast af umhverfinu. 

17 Stjórnendur og ráðgjafar eru einnig meðvitaðir um mikilvægi frásagna fyrir skipulagsheildir og 
markvisst er farið að hagnýta sér slíkt til að auka áhrifamátt stefnumótunar einstakra skipulagsheilda 
(sjá til dæmis Allan, Fairtlough og Heinzen, 2001 og Brown, Denning, Groh og Prusak, 2005). 
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mótun, til dæmis hvort stefnumiðuð stjórnun sé frekar skipulagning (Ansoff) eða nám 

(Mintzberg) eða hvort stefnumótun sé frekar frásögulegt fyrirbæri (Barry og Elmes) 

eða veruleiki sem er framkvæmdur (Mantere, 2010). Fáir efast þó um að við 

stefnumótun í skipulagsheildum takist á ólíkar hugmyndir og að ákvörðun um stefnu 

sé niðurstaða „átakaumræðu“. Niðurstaðan verður til fyrir ákveðna orðræðu, á 

grunni áhrifa eða valda í skipulagsheildum, og sé þannig félagslegur leikur sem býr til 

eina frásögn umfram aðra og sé því val um ákveðna, meðvitaða for-frásögu 

stefnumótunar. Frá frásögulegu sjónarhorni er því talið mikilvægt að greina ýmsa 

félagslega þætti stefnumótunar og ekki síst þá (mis)beitingu valda sem þurfi til að ná 

fram hagkvæmri stefnumótun fyrir einstaka hópa innan skipulagsheilda, jafnvel á 

kostnað annarra, skoðað á grundvelli gagnrýninnar hugsunar og greiningar (Allard-

Poesi, 2010). Frá sjónarhóli frásögunnar má ræða um þrjár megináherslur innan 

stefnumótunarfræða, það er (i) frásögur af vettvangi (skipulagsheildar), (ii) frásögur 

um vettvang (skipulagsheildar) og (iii) skipulagsheild sem frásögu (Czarniawska, 

1997). Þessar þrjár leiðir eru allar sýnilegar í stefnumótun skipulagsheilda í dag en 

þeim er mismeðvitað beitt sem skilgreind stefnumótunarfræði innan þeirra en á samt 

við alla þætti stefnumótunarferilsins. Sem „frásaga af vettvangi“ birtist stefnumótun 

sem til verður vegna samræðunnar sem á sér stað innan skipulagsheildar þar sem 

texti myndar loks form stefnu eftir ferlum frásögugerðar á grunni athafna sem eiga 

sér þar stað. Sjálfsmynd skipulagsheildar verður þannig til sem samspil allrar 

samræðu innan hennar og til verður meðvituð stefnumiðuð frásaga, ákveðin 

stefnumótun skipulagsheildar. Sem „frásaga um vettvang“ birtist hún sem orðræða í 

skipulagsheild þar sem áhrifaafl skipulags og valdastöður stýra samskiptum sem leiða 

til niðurstöðu stefnumótunar, ein stefnumótun verður til á kostnað annarra. Hér 

hefur áherslan verið á orðræðu stefnumótunar þar sem flóknar samsetningar á 

merkingu eru samþættar í þekkingarkerfi og stýra daglegum starfsháttum í 

skipulagsheildum. „Skipulagsheildin sem frásaga“ felur þá loks í sér að starfshættirnir, 

sem birtingarmynd á félagslegri virkni starfsmanna sem fulltrúa í skipulagsheildum, 

felist í því að velja sér athafnir, tengsl og samskipti í daglegum verkefnum sem myndi 

fyrir þeim merkingarfulla frásögu (de La Ville og Mounoud, 2010). Frá rannsóknarlegu 

sjónarhorni er nauðsynlegt að greina gagnrýnið til að skilja hvers vegna ein 

stefnumótun („frásaga“) verður ofan á frekar en önnur og fær „löggildingu“ ef svo má 
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segja. Starfshættir í skipulagsheildum sýna þá gjarnan hvort fulltrúar fylgja opinberri 

stefnu sem „sigrar“ í skipulagsheild eða þeir vinna eftir öðrum áherslum.  

Orðræðunni er jafnframt ætlað að skilgreina eina af þeim björgum sem nýttar eru 

í stefnumótun – eða að stefnumótun getur ekki orðið til án orðræðu. Það er í reynd 

framlag starfsháttastefnumótunar til stefnumótunarfræðanna að frásögur tungu-

málsins leiðbeini um aðstæðubundnar athafnir. Með þessu sjónarhorni er því haldið 

fram að orðræðan (texti) endurspegli ekki aðeins félagslegan veruleika heldur að hún 

búi hann sömuleiðis til. Orðræðan stýrir þannig stefnumótun í þrenns konar skilningi: 

Í fyrsta lagi stýri orðræðan og móti athafnir í stefnumótandi tilgangi. Í öðru lagi leið-

beini orðræðan um ný viðfangsefni til stöðutöku í stefnumótun og skilgreini þannig 

nýjan árangur. Í þriðja lagi leiðir stöðutakan til nýrra sjónarmiða um stöðu og 

réttlætir annað hvort stöðnun eða breytingar sem skýri félagslegt samhengi í tíma og 

rúmi (Hardy, Palmer og Philips, 2000). Með þessum áherslum um nauðsyn og mikil-

vægi tungumálsins fyrir mannlega starfsemi er bent á að tungumálið sjálft sé lykillinn 

að því að stefnumótun verður til, hver hún verður og réttlætist í framhaldinu. Eigi því 

að fást við stefnumótun sem fræði í samhengi skipulagsheilda skiptir tungumálið þar 

öllu í flóknu og óvissu samhengi (Stacy, 2010). 

Orðræðan um starfshætti í skipulagsheildum opnar því rými fyrir frásöguna sem 

mikilvægan þátt í allri stefnumótun og ný svið stefnumótunar opnast. Þessi svið 

opnast við það að horfa á merkinguna sem lagðir eru í starfshættina. Starfshættirnir 

bera vott um mikilvægi merkingarbærra athafna, þeir leiðbeina í átt að markmiðum, 

hjálpa til við að endurskilgreina sjálfsmynd skipulagsheilda og ýmist hvetji eða letji 

athafnir fulltrúa innan þeirra (Fenton og Langley, 2011). Allt gerist þetta í reynd fyrir 

áhrif orðræðunnar í samskiptum innan skipulagsheildar og út fyrir hana. Þar feta 

Fenton og Langley í fótspor sjónarmiða sem Barry og Elmes (1997) settu fram um 

mikilvægi frásögunnar í skipulagsheildafræðunum. Boje (2008) dregur þá ályktun að 

líta megi á skipulagsheildir sem eins konar „frásagnarkerfi“ því þar eigi sér stöðugt 

stað sögugerð sem tekur mið af tíma og rúmi, með sínar eigin aðferðir til miðlunar og 

aðrar til rannsóknar á þeim (Boje, 2001). Frásagan snýr allt í senn að fulltrúanum, 

starfsháttum hans og samskiptum (innan og utan) skipulagsheildar í órofa samhengi 

míkró, mesó og makró og eykur skilning okkar á stefnumótun, ekki síst frá gagnrýnu 
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sjónarhorni (Fenton og Langley, 2011). Stefnumótun skipulagsheilda er þar í miðlægu 

hlutverki til leiðbeiningar á starfsháttum (Cornut, Giroux og Langley, 2012). 

Frásagan, sem fulltrúi orðræðunnar í skipulagsheildum, er ekki síst áhrifavaldur á 

breytingarferli sem er miðlægur þáttur í allri stefnumótun. Frásagan gegnir þannig 

lykilhlutverki í að skilgreina vald til breytinga, móta skilning, miðla þekkingu og 

skilgreina árangur sem hefst með tilstilli breytinga á grunni stefnumótunar (Brown, 

Gabriel og Gherardi, 2009). Sögugerð í skipulagsheildum er þó ekki síður gerð í þeim 

tilgangi að leyna mistökum í því skyni að gefa ranga mynd af sjálfri sér, ferlum og 

starfsemi (Driver, 2009). Stefnumótun í skipulagsheildum er í þessum skilningi ekki 

síður möguleiki sem tilbúningur (skröksaga) en sem raunverulegur félagslegur veru-

leiki.18 Þar með hefur áherslan færst frá frásögunni yfir á sögumanninn. Engin frásaga 

(um stefnumótun í skipulagsheild) verður til án sögumanns (hvaða fulltrúahlutverki 

sem hann gegnir) sem býr til, skilgreinir og velur þætti sem mynda söguna. Þannig má 

telja að með sögum sínum um skipulagsheild og stefnumótun hennar lýsa fulltrúar 

sjálfum sér og viðhorfum sínum (siðferði innifalið) um leið og þeir lýsa skipulagsheild 

– sem kemur í ljós við rannsóknir á þeim (Alvesson, 2010). 

Vísindin, sem fulltrúi þekkingar og sannleika í vestrænum samfélögum og þá um 

leið stefnumótunarkenningum, gegna mótsagnarkenndu hlutverki í stefnumótunar-

fræðum sem og öðrum fræðum. Þau áttu að taka við af goðsögum trúarbragða á 

nýöld og forða mannkyni frá hindurvitnum og fáfræði frá upplýsingatímanum allt til 

dagsins í dag. Vísindi eru mannleg starfsemi og því aðgreina verður þau frá þekkingu 

og sannleika heldur Loytard (2008 [1979]) fram. Vísindin í reynd eru aðeins ný 

frásaga, nýr málleikur, þar sem nýjar sögur verða stöðugt til og eldri sögur deyja út, 

óháð þekkingu og sannleika sem í þeim felast. Vísindi mannanna eru goðsaga 

nútímans, miðlað sem sannleikur í sögum, flokkuð í gegnum samskiptatæknina og 

                                                      
18 Þetta er aftur umræðan um þátt siðferðisins í stefnumótun (sjá til dæmis Whittington, 

Jarzabkowski, Mayer, Mounoud, Nahapiet og Rouleau, 2003) þar sem horft er á sögu einstakra 
skipulagsheilda sem gefið hafa aðra mynd af sér (frásögur) en síðar reyndust vera sköksögur, til dæmis 
orkurisinn Enron. Stærsta skrökfrásagan í núliðnum samtíma er þó án efa frásagan um meint ger-
eyðingarvopn undir stjórn Saddams Hussein sem réttlætti innrásina í Írak snemma á 21. öldinni. Hún 
reyndist vera tilbúningur þrátt fyrir að New York Times, sá „öryggi fjölmiðill“ hefði stutt við 
sögugerðina og á vissan hátt „réttlætt“ hana. Kannski er þá rétt að gera greinamun á siðferði sem 
viðskiptalegt viðfangsefni kapitalísks samfélags (til dæmis Bradburn, 2001) eða sem persónuleg dyggð 
og er þá hluti af ígrundunarvirkni fulltrúans og hans sjálfsmynd í siðferðilegum skilningi sem þurfi að 
hafa rými í starfsemi skipulagsheilda (sjá Weaver, 2006).  
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réttlætt í gegnum miðla valdhafa hvers tíma (Haraway, 1991 samkvæmt Cregan, 

2006). Þess vegna eru stefnumótunarfræðin, og einstaka kenningar í stefnumótun, 

aðeins afmarkaðar frásagnir sem ætlað er að telja trú um að geta búið til bestu eða 

árangursríkustu frásögurnar með sínum for-frásögum, það er stefnumótun sem nær 

markmiðum sínum. Þess vegna er ekki hægt að halda fram að ein stefnumótunar-

kenning sé betri eða réttari en önnur eða hvaða stefnumótunarþekking sé 

fullnægjandi fyrir skipulagsheild (Whittington, 2003).  

2.2 Míkró-stefnumótun og rannsóknir á fulltrúum 

Frásagan skýrir þannig starfsemi í skipulagsheildum og felur í sér veruleikaskilning 

sem birtist þá í athöfnum fulltrúa í skipulagsheildum við stefnumótun, starfsháttum 

sem eru þá birtingarmynd míkró-stefnumótunar. Fyrir vikið hefur vaknað sérstakur 

áhugi á millistjórnendum sem fulltrúum í stefnumótun í þessu samhengi starfshátta 

þar sem þeir gegna yfirleitt lykilhlutverki í að koma stefnu skipulagsheilda í fram-

kvæmd. Því verður að telja að til að skilja stefnumótun í skipulagsheildum sé mikil-

vægt að átta sig á hlut millistjórnenda í henni, það er hvort og hversu mikilvægir þeir 

eru til að tryggja að stefna komist í raunhæfa og virka framkvæmd. Rannsóknir á 

millistjórnendum hafa því gjarnan verið sérstakt áhugamál þeirra sem aðhyllast 

míkró-stefnumótun út frá sjónarhorni starfsháttastefnumótunar þar sem starfs-

hættirnir þeirra eru kjarni rannsóknanna (Johnson, Langley, Melin og Whittington, 

2007). Þar má nefna rannsóknir á millistjórnendum hvað varðar míkró-stefnumótun í 

tengslum við einstaklingsvirkni þeirra (Laine og Vaara, 2010), sem athafnamiðað nám 

(Jarzabkowski, 2005), sjálfsskilning í sögulegu samhengi (Ericson og Melin, 2010), 

vanafestu og breytingar (Johnson, Smith og Codling, 2010), sjálfsmynd (Sveningsson 

og Alvesson, 2003, Johnson, Baloun og Beech, 2010), siðferði (Kornberger og Brown, 

2007) og sjálfsgagnrýni (Sage, Dainty og Brookes, 2010). Þörf er fyrir frekari rann-

sóknum á millistjórnendum sökum mikilvægis þeirra við innleiðingu stefnumótunar í 

skipulagsheildum. Það er til að átta sig betur á hlutverkum þeirra og mögulegum 

breytileika í störfum þeirra sem hefði ólík áhrif á innleiðingu stefnumótunar. Þeir eru 

fulltrúar sem með athöfnum sínum búa til starfshættina á grundvelli fulltrúaverkefna 

sem greinir einstaka fulltrúa að. Starfshættirnir eru flókin tjáning félagslegrar leikni 

sem hafa verið menningarlega samþykktir (í skipulagsheild og/eða samfélagi), þeim 
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er beitt mis mikið meðvitað, oft ómeðvitað, og sýna sig með ákveðinni líkamsbirtingu 

og orðaðri tjáningu („frásögnum“). Starfshættirnir eru eins konar sögugerð 

(goðsögur, textar, orðræða) sem ýmist er „búin til“ fyrirfram eða eftirá, knúin áfram 

af aðstæðunum og er þannig samspil hugsunar til ígrundunarvirkni fulltrúa í athafnir 

hans sem „verða að“ starfsháttum. Starfshættirnir byggja því á einskonar „handriti“ 

sem leiðbeina fulltrúum um merkingarbærar daglegar athafnir og skilgreina um leið 

eftirsóknarverð markmið; að velja sér „sögu“ til að starfa eftir (de La Ville og 

Mounoud, 2010). „Handrit“ fulltrúans, byggt á formlegum starfslýsingum og/eða 

óformlegum starfsvenjum, er þó aldrei fullmótað því einstaklingsvirkni hans eru í 

samspili við handritið í einhvers konar „spuna“ (ígrundunarvirknin) í sínum félagslegu 

aðstæðum, mótað af sjálfi fulltrúans. Þetta er samspil aðstæðna („sviðið“), fulltrúa 

(„sjálf“ sjálfsverunnar) og athafna (starfshættir) sem hægt er að skoða í ólíku 

samhengi eða tengslum eftir því hvar áhrifaaflið er talið vera í þessu samspili, líkt og 

sýnt er í töflu 1. 

Tafla 1: Ólík tengsl sviðs, athafna og fulltrúa í fræðunum 

Áhrifaafl Samspil Kenningar 

Umhverfið sem 
ákvarðandi þáttur: 

svið → athöfn → fulltrúi Auðlindakenningar (með 
áhersluna á ytri auðlindir) 

svið → fulltrúi → athöfn  Auðlindakenningar (með 
áherslu á samspil ytri og 
innri auðlinda) 

Fulltrúinn sem 
ákvarðandi þáttur: 

fulltrúi → athöfn → svið Frumkvöðlakenningar 

fulltrúi → svið → athöfn Leiðtogakenningar 

Athöfnin 
(starfshættirnir) sem 
ákvarðandi þáttur: 

athöfn → svið → fulltrúi 
Hugsmíðahyggjukenningar athöfn → fulltrúi → svið  

(Sótt til og útfært sérstaklega hér með hliðsjón af Czarniawska, 1997, 39). 

Fulltrúinn í skipulagsheildinni hefur verið „dreginn fram í dagsljósið“ en kenningar um 

hlut hans „á sviðinu“ eru ólíkar. Hér áfram er fulltrúaumræðan með áherslu á milli-

stjórnendur og er notað sem samheiti yfir fulltrúa í miðjulagi skipulagsheilda og eru 

hvorki yfirmenn skipulagsheilda né þeir sem annast mest dagleg samskipti við hags-

munaaðila/skjólstæðinga/viðskipavini, líkt og Mintzberg (2009) skýrir svo ágætlega í 

fræðum sínum um skipulagsheildir. Meðal þeirra sem aðhyllast starfsháttastefnu-

mótun hefur áherslan á einstaklingsvirkni í stefnumótun verið áberandi, sérstaklega á 
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millistjórnendur frekar en yfirmenn skipulagsheilda sem leggja stefnu þeirra, þótt 

slíkt sé reyndar gagnrýnt (McCabe, 2010). Sem fulltrúar geta millistjórnendur ýmist 

verið deildarstjórar, verkefnisstjórar, mannauðsstjórar, starfsmannastjórar eða aðrir 

sem á grundvelli sérfræðiþekkingar sinnar stýra verkefnum og fólki í miðjulagi 

skipulagsheildar. Þeir tengjast þannig beint bæði efsta lagi og neðsta lagi skipulags-

heildar sé gert ráð fyrir að þremur meginlögum í hverri skipulagsheild, það er yfir-

stjórnendur, millistjórnendur og „starfsfólkið á gólfinu“. Millistjórnendur eru þeir sem 

framfylgja stefnu yfirstjórnenda með því að sjá til þess að „starfsfólkið á gólfinu“, þeir 

sem er í mestum tengslum við viðskiptavini/skjólstæðinga eða sinnir framleiðslu 

skipulagsheildar, vinni eftir stefnu hennar. Þetta er óháð því hvernig skipulag 

skipulagsheildar er að öðru leyti en Mintzberg (2009) gerir ráð fyrir að minnsta kosti 

fimm ólíkum tegundum skipulagsheilda út frá skipulagi þar skilgreint miðjulag er til 

staðar í þeim öllum. Í þessu samhengi verður rætt um millistjórnendur sem fulltrúa, 

óháð skipulagsheild, með áherslu á þátt þeirra í stefnumótun í gegnum starfshætti 

sína nú þegar umfjöllunin heldur áfram um míkró-stefnumótun í skipulagsheildum. 

2.2.1 Millistjórnendur sem fulltrúar í stefnumótun 

Að vera fulltrúi með afmörkuð (félagsleg) verkefni er hlutverk sérhvers starfsmanns 

sem starfar í skipulagsheild en hlutverkin eru mismunandi og kalla á mismunandi 

athafnir hans sem fulltrúa, allt eftir samhengi við skipulag og stöðu hans (Gomez, 

2010). Staða fulltrúa hefur verið í sviðsljósi félagsfræðinga (til dæmis hjá hinum enska 

A. Giddens, hinum þýska U. Beck og hinum franska P. Bourdieau) og heimspekinga (til 

dæmis hjá Þjóðverjanum J. Habermas, Frakkanum M. Foucault og Bandaríkja-

manninum R. Rorty) þar sem staða þeirra innan skipulagsheilda hefur verið velt upp í 

samhengi starfsháttanna við stefnumótun (sjá til dæmis Whittington, 2010, Gomez, 

2010 og Allard-Poesi, 2010). Þar hefur umræðan snúst um stöðu fulltrúans, 

möguleika hans til athafna, áhrif skipulagsheildar á athafnir hans, það er hvert frelsi 

fulltrúans er gagnvart valdi skipulagsheildarinnar og vægi sjálfsstjórnar sem stjórn-

tækis og möguleika til ákvarðanatöku – eða ekki, sem gerist fyrir tilstilli frásögunnar, 

orðræðunnar í skipulagsheildum (sjá til dæmis Kwon, Clarke og Wodak, 2009). Einn 

þáttur umræðunnar er að fulltrúinn sé ævinlega óvirkur og hinar ytri aðstæður 

skilgreini hann, að það eigi ekki nein einstaklingsvirkni sér stað hjá fulltrúanum eða sé 
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hún talin vera til staðar þá sé það á misskilningi byggt. Í stefnumótun væri þetta 

sjónarhorn á stefnumótunarferlið sjálft og skipulagsheildina sem veruleika sem réði 

öllu varðandi stefnumótun sem fulltrúinn tileinkaði sér, stefnumótunin er innleidd 

sem tækni (hinar „ytri auðlindir“ stýri stefnumótun í gegnum tæknileg ferli þótt 

„félagsleg“ séu). Algjörlega gagnstætt sjónarhorn er að líta svo á að allt gerist í 

gegnum ígrundunarvirkni fulltrúans og hinn ytri veruleiki skipulagsheildar og 

samfélags, það er aðstæðurnar, ráði litlu sem engu um stefnumótun skipulagsheildar 

heldur starfsfólkið. Þá er litið á starfsfólkið sem „innri auðlind“ stefnumótunar sem 

stýri öllu í gegnum athafnir sínar óháð ytri auðlinum og umhverfi sem sækir um 

margt rökstuðning sinn í hugsmíðahyggjukenningar. Loks er það þriðja sjónarhornið 

um að sérhver fulltrúi sýni ígrundunarvirkni í stefnumótunaraðgerðum sínum þar 

sem tekið sé mið af félagslegum aðstæðum (skipulagsheildar og samfélags) og því 

samhengi sem hann er hluti af. Þetta er áherslan á „ytri“ og „innri“ auðlindir í 

einhvers konar gagnvirku samspili, mismiklu hvort heldur sé litið til frumkvöðlafræða 

eða leiðtogafræða í töflu 1. Hugum aðeins nánar að ígrundunarvirkni fulltrúans og 

samskiptum hans við umhverfi sitt í gegnum nokkur hugtök og tengslin við stefnu-

mótun. Upphafið er í hugtakinu ígrundunarvirkni í samhengi skipulagsheilda. 

2.2.1.1  Ígrundunarvirkni fulltrúa til athafna 

Stjórnun og skipulag skipulagsheilda samtímans eru afsprengi hugmynda sem tóku á 

mótast á 19. öld allt fram til dagsins í dag þegar skipulagsheildafræðin fóru að mótast 

sem fræðigrein. Jafnframt mótaðist þá ákveðin sýn á skipulagsheildir að starfsemi 

þeirra byggðist á skynsemi og formlegu, stjórnkerfislegu áhrifavaldi sem starfsmenn 

skipulagsheilda viðurkenndu og lutu í þeim tilgangi að uppfylla markmið hennar og 

sín í leiðinni. Þetta er hugmyndin um „hið skynsamlega skipulag“ skipulagsheilda sem 

gjarnan er kennt við þýska félagsfræðinginn M. Weber og lýsingu hans á félagslegu 

hlutverki þeirra (Morgan, 2006). Á síðari hluta 20. aldar hafa sumir félagsfræðingar 

véfengt þennan skilning Webers og talið að forsendur hans á eðli hins félagslegs 

veruleika væri of einföld og hann næði ekki að lýsa þeim veruleika sem manneskjan 

býr við í nútímasamfélagi. Í dag séu aðstæður einstaklings þannig að markmið sam-

félags (skipulagsheildir þar meðtaldar) færa honum ekki sjálfgefin, eftirsóknarverð 

markmið. Líf hans sé frekar mótað af óvissu þar sem hann þurfi að bregðast við 
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aðstæðum umhverfis og leita stöðugt merkingar í þeim. Manneskjan er þannig ekki 

sjálfkrafa að lifa sig í gegnum samfélagsleg markmið heldur er hún stöðugt í leit að 

bregðast við óvissum aðstæðum og hún er því í eðli sínu ígrundunarvirk og lýtur 

frekar „ígrundunarvirku áhrifavaldi“ en „skynsamlegu áhrifavaldi“ líkt og Weber taldi 

(Hoogenboom og Ossewaarde, 2005). Þetta er kjarninn í gagnrýni félagsfræðinganna 

A. Giddens og U. Beck, á mismunandi forsendum þó, til kenninga Webers um skilning 

á manninum í vestrænum nútímasamfélögum sem gera aðrar félagslegar kröfur til 

mannsins í dag en áður að mati þeirri. Ígrundunarvirkni felur þannig í sér að 

einstaklingar þurfa stöðugt að meta þær upplýsingar sem þeim berast, gegnum 

skapandi hugsun sína og þurfa að leita að viðeigandi viðbrögðum við þeim. Þeir velja 

sér þá í framhaldinu merkingarbærar athafnir og eiga um leið tilgangsrík samskipti við 

umhverfi sitt. Því sé ígrundunarvirkni lykilatriði til skilnings á veruhætti nútíma-

mannsins frekar en „almenn skynsemi“ og það hefur óhjákvæmilega áhrif á stjórnun 

og starfsemi skipulagsheilda. Starfsmenn lúta stjórn persónulegrar ígrundunarvirkni 

frekar en markmiðsbundinnar skynsemi sem skipulagsheildir leggi starfsfólki sínu til. Í 

því felist að starfsmenn skipulagsheilda bregðast við ákvörðunum innan skipulags-

heilda með persónulegum viðbrögðum á grunni ígrundunarvirkni út frá aðstæðum 

sínum hverju sinni. Þeir svara þessum aðstæðum með athöfnum sínum og þær fela í 

sér merkingarbundin skilaboð þeirra til umhverfis síns. Þær athafnir eru ekki endilega 

í samræmi við markmið eða vilja skipulagsheildar, sem birtist væntanlega skýrt í 

stefnumótun hennar. Hver einstaklingur hefur eigin lífsskilning sem mótast í gegnum 

ígrundunarvirka hugsun hans og leiðir til persónulegrar athafnasemi hver einstaklings 

sem kalla má einstaklingsvirkni. Skipulagsheildir nútímans þurfi því að starfa í 

„ígrundunarvirku“ ástandi frekar en „skynsömu“ þar sem sérhver starfsmaður hennar 

bregst við ákvörðunum þeirra á eigin forsendum. Það gerir starfsmaðurinn á grunni 

þess að vera sjálfstæður einstaklingur með eigin vilja, markmið, lífsstefnu og viðhorf 

sem hann fær svalað að einhverju leyti með verkefnum sínum innan skipulagsheilda. 

Aðeins hluti af lífi hans tengist skipulagsheild því utan vinnustaðar eru fjölskylda, 

áhugamál, vinatengsl, stétt og fleira sem mótar hann og persónuleg markmið hans. 

Skipulagsheildir nútímans þurfa því að haga ferlum og vinnubrögðum stjórnun að 

þær taka tillit til þessa hjá starfsmönnum sínum, út frá forsendum ígrundunarvirkni 

frekar en forsendum óskilgreindrar, sammannlegrar skynsemi að hætti Webers, og 
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kalla mætti skipulagsheildir nútímans því „ígrundunarvirkar skipulagsheildir“. Slíkar 

skipulagsheildir eru lýðræðislegar, þær gera ráð fyrir þátttöku starfsmannsins í skil-

greiningu markmiða hennar til að þeir geti tengt sig við markmiðin og starfsathafnir 

þeirra verði sem merkingarbærastar. Áhrifavald skipulagsheildar, meðal annars um 

stefnu hennar, býður þá starfsmanni að viðurkenna vald hennar á grunni eigin 

ábyrgðar og hæfni annarra starfsmanna frekar en stöðu þeirra í stjórnkerfi. Starfsemi 

skipulagsheilda þarf því að mæta persónulegum þörfum starfsmanna um leið og 

unnið er að markmiðum skipulagsheildar svo hægt sé að telja að starfshættir þeirra 

teljist frekar „ígrundunarvirkar“ en „skynsamar“ (Hoogenboom og Ossewaarde, 

2005). Fulltrúin, með ákveðin fulltrúaverkefni, hefur þannig verið leiddur fram í 

dagsljósið þar sem ígrundunarvirkni hans og áhrif hennar á stefnumótun skipulags-

heilda er í brennidepli. Getur það verið ígrundunarvirkni starfsmanna sem kemur í 

veg fyrir að skipulagsheildir komi stefnu sinni í framkvæmd þrátt fyrir skýra stefnu-

mótunarferla og notkun þekktra stefnumótunartækja og aðferða í slíkri vinnu? 

2.2.1.2  Ígrundunarvirkni í samhengi sjálfsins 

Starfsemi í skipulagsheildum er framkvæmd af einstaklingum, á grunni þess sem kalla 

mætti einstaklingsvirkni sem verður til á forsendum hugsunar (þar með talin 

ígrundun) sem framkallar ígrundunarvirkni hans í samspili við aðra fulltrúa (sem 

einnig sýna ígrundunarvirkni). Ígrundunarvirkni er þannig afl til einstaklingsvirkni 

hvers einstaklings á grundvelli að hann er sjálfstæður, með eigið sjálf sem móti á 

einhver hátt sérstöðu hans. „Sjálfið“ er fræðilegt hugtak sem verður að skiljast sem 

slíkt. Bandaríski fræðimaðurinn G. H. Mead (1967 [1934]) áleit að sjálf hvers 

einstaklings væri félagslega mótað sem gerðist í uppeldis hans, í órofa samhengi eigin 

tilvistar í samspili við umhverfi sitt. Sjálfið verður til í samskiptum einstaklings við 

umhverfi sitt þar sem það nemur og mótast, það lærir að aðgreina sig frá umhverfinu 

um leið og það tengist umhverfinu. Þetta er heildrænt ferli að mati Mead sem gerist 

ómeðvitað og þróast eftir ákveðnum ferlum, sem þó geta verið ólíkir eftir 

einstaklingum, en er samt óhugsandi án félagslegra tengsla eða samskipta. Sjálf hvers 

einstaklings er félagslega ákvarðað þrátt fyrir að það aðgreini sig frá öðrum á 

einhvern hátt, hversu mikil sem sjálfsstjórnin er eða stjórn umhverfisins er á „sjálfi“ 
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hans sem einstaklings. Á grunni „sjálfsins“ verður til sjálfsvera19 sem skilgreinir sjálfa 

sig á grunni eigin hugunar og athafna í sínu félagslega umhverfi og birtir þá sjálfseðli 

þess, einstaklingsvirkni hvers einstaklings. 

Sem fulltrúi í skipulagsheildum er hefur sjálf einstaklings fengið skilgreint ákveðið 

félagslegt hlutverk, sem fær lögmæti í starfslýsingu hans og skal leiðbeina honum um 

verkefni, athafnir og starfsskyldur. Einstaklingsvirkni hjá fulltrúa í umræðu innan 

félagsfræði, sálfræði og heimspeki hefur snúist um ígrundun og ígrundunarvirkni sem 

kjarnann í athafnasemi sjálfsins. Þó er engin samstaða um eðli og tilurð sjálfsins og 

þætti þess í samspili við ígrundunarvirkni (Adams, 2003). 20 En tilvist sjálfsins verður 

varla neitað ef litið er til þess að tilvera hvers einstaklings feli í sér einhvert persónu-

legt ákvörðunarvald, alla vega persónulega þótt meiri vafi leiki um áhrif þess í 

starfsemi skipulagsheilda, því fræðin um slíkt boða mismunandi og mismikil áhrif 

fulltrúa á starfsemi þeirra (Champoux, 2003). 

Einstaklingsvirkni fulltrúa (í stefnumótun) byggir því á margan hátt á sjálfi hans 

sem afrakstur ígrundunar og ígrundunarvirkni hans sem er stöðugt í mótun. Sjálfs-

myndin er félagslega mótuð þótt það þurfi ekki að fela í sér að vera algjörlega háður 

öðrum eða lúta þeirra stjórn í fullkominni meðvirkni (Simon og Oakes, 2006).21 Þá er 

munur á sjálfsmynd fulltrúa í skipulagsheildum eftir stöðu þeirra og þátttöku í stefnu-

                                                      
19 Sjálfsveran er hér notað sem samheiti yfir einstaklinginn þar sem „sjálf“ hans er undirstaða og 

grunnur allrar hugsunar hans og tengsla við umhverfið. Í sjálfsverunni birtast margir þættir líkt og 
íslenskt tungumál skýrir svo vel. Það má sjá í orðum eins og sjálfsvitund (að hafa meðvitund um sjálfan 
sig), sjálfsvirðing (að meta sjálfan sig að verðleikum), sjálfsskilningur (að þekkja eigin þarfir?), 
sjálfsþekking (að vita fyrir hvað maður stendur), sjálfstraust (að hafa trú á sjálfum sér) og jafnvel 
sjálfsgagnrýni (að efast um sjálfan sig og eigin athafnir en einnig að rýna til gagns á sjálfum sér sem 
tækifæri til nýs lærdóms og þroska). Sjálfsveran birtir sig sem einstaklingsvirkni þar sem hugsana-
aðgerðir framkalla ígrundun til virkni, ígrundunarvirkni, og framkalla loks afhafnir hennar sem val, 
meðvitað eða ómeðvitað, út frá aðstæðum sínum frekar en sem bein stýring umhverfisins sem kallar 
fram athafnir einstaklings. Meginsjónarmiðið í lífi sjálfsverunnar er á hvern hátt einstaklingsvirknin er 
afleiðing af takmörkunum hennar sjálfrar og hvenær hún er hluti formgerðar hennar sem einstaklings 
og um leið er hún sammannleg aðferð til merkingarbærs skilnings og tjáningar. 

20 Ekki er hægt að taka ítarlega umfjöllun um „sjálfið“ eða „sjálfsveruna“ sem grunn einstaklings-
virkni fulltrúa í skipulagsheildum. Í raun er bara gert ráð fyrir tilvist þess í ritgerðinni en umfjöllun um 
eðli sjálfsins og eiginleika má finna í félagsfræði og heimspeki (sjá til dæmis Stefán Snævarr, 2013 og 
Páll Skúlason, 2014). 

21 Spurningin er hér hvenær tengsl verða að meðvirkni sem er heiti yfir það þegar einstaklingur lifir 
í gegnum aðrar manneskju(r) og er þá hluti þess tengslalega sem er nauðsyn hvers einstaklings en 
hann hefur þá misst sjálfsstjórnina, mismikið eða mis meðvirkt eftir einstaklingum. Hvenær samskipti 
við aðra hætta að vera tengsl og meðvirkni tekur völdin er spurning um „heilbrigt“ eða „sjúkt“ sjálf 
(eða skipulagsheild) og er vissulega hluti umræðu um stjórnun í skipulagsheildum (sjá til dæmis 
Morgan, 2006). 
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mótunarferli, sem hefur áhrif á viljann til breytinga í skipulagsheildum (Corley, 2004). 

Gagnrýni, bæði sem sjálfsskoðun og gagnrýni á umhverfið í merkingunni „að rýna til 

gagns“, er sömuleiðis mikilvægur þáttur einstaklingsvirkninnar sem þáttur í starfs-

háttunum á grunni ígrundunarvirkni, ekki síður en í starfsháttum rannsakenda í 

rannsóknum á millistjórnendum og stefnumótun (Alvesson og Skjöldberg, 2009). 

Ígrundunarvirkni fulltrúa sé í reynd mjög mikilvægt viðfangsefni fulltrúa í skipulags-

heildum, ekki síst í opinberri stjórnsýslu (Cunliffe og Jun, 2005). Cleaver (2007) sá í 

rannsókn sinni sex mismunandi þætti einstaklingsvirkninnar sem efldu eða hömluðu 

þátttöku í stefnumótun í einni skipulagsheild. Þeir voru (i) heimsmynd, (ii) ólíkar 

sjálfsmyndir, (iii) ólíkar lífsaðstæður, (iv) skipulag eða rödd, (v) líkamsbirting og (vi) 

tilfinningar. Cleaver telur að staða hvers fulltrúa í skipulagsheild sé víð og óljóst sé 

með mörk hennar, meðvitað sem ómeðvitað, sem hafi mis virk áhrif á stefnumótun 

og starfshætti, auki vald þeirra eða hamli þátttöku í (opinberri) ákvarðanatöku í 

gegnum starfshættina. Alvesson (2010) telur þá að greina megi sjö „myndir“ 

(„frásögur“) af sjálfsmyndum fulltrúa í skipulagsheildum sem sýni sig í ólíkum áhrifum 

eða virkni á stefnumótun. Myndirnar sem hann dregur fram eru af efasemdar-

mönnum, erfiðismönnum, farþegum, sögumönnum, stefnumótendum, eftirhermum 

og baráttumönnum. Sjálfið hefur því margs konar áhrif á fulltrúann þegar hann mætir 

aðstæðum sínum og tekst á við stöðu sína sem fulltrúi í daglegum verkefnum svo úr 

verða „margs konar“ merkingarbærar frásögur (Sveningsson og Alvesson, 2003). 

2.2.1.3  Ígrundunarvirkni sem nám sjálfsins í stefnumótunarferli 

Það þarf að horfa á ólíkar hugmyndir um ígrundun og ígrundunarvirkni til að skýra 

mismunandi einstaklingsvirkni fulltrúa í starfi sínu. Það er hluti af aðlögun og 

samlögun þeirra að umhverfi sínu þar sem nám er mikilvægur þáttur einstaklings-

virkninnar (Tennant, 2009). Nám er í þessum skilningi skilið vítt sem „hvert það ferli 

sem í lifandi lífveru leiðir til varanlegra breytinga á hæfni og eru ekki algjörlega háðar 

líffræðilegri þróun eða öldrun.“ (Illeris, 2007 samkvæmt Illeris, 2009, 7). Tennant 

(2009) gerir greinarmun á ferns konar hugmyndum um sjálfið og einstaklingsvirkni 

þess. Í fyrsta lagi megi ræða um tæknilega sjálfið, þá hugmynd að sjálfið þurfi að 

tileinka sér með tækni þær hugmyndir sem koma úr umhverfinu og mótist því 

algjörlega af því. Í öðru lagi nefnir hann sjálfstýrða sjálfið sem leggur áherslu á 
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einstaklinginn sjálfan, möguleika hans til að læra og stýra sjálfum sér og sé því 

sálfræðilega óháður umhverfinu. Í þriðja lagi sé það heildræna sjálfið sem er félags-

lega mótað en samt sjálfstætt og óháð félagslegum skuldbindingum umhverfisins. 

Tennant gagnrýnir allar þessar hugmyndir um sjálfið, og bendir á sjónarmið póst-

módernismans til mótvægis, annað hvort fyrir að vera of einstaklingsmiðuð eða of 

umhverfismiðuð sjónarmið sem þar birtist. Það þurfi að skilgreina sjálf út frá órofa 

samhengi einstaklings og umhverfis sem kalla megi gagnrýna sjálfið þar sem horfa 

verða gagnrýnum augum á samspil einstaklings og umhverfis, sem gagnvirk tengsl. 

Þau eru þó ekki einhlít því að hvorugt ræður yfir hinu og engin tvíhyggja 

(einstaklingur eða samfélag) er til staðar. Gagnrýna sjálfið felur í sér einstaklingsvirkni 

(míkró-athafnir) þess sem eru viðbrögð, til náms eða ekki náms, við umhverfinu 

(makró/mesó) og er eiginlega stöðugt í sögugerð við sífellt nýjar aðstæður. Það er 

„afmiðjað sjálf, einstaklingsvirkni án upphafsmiðju, fangað um tilganginn, staðsett í 

tungumálinu og frásögum menningarinnar.“ (Usher, Bryant og Johnston, 1997, 103). 

Gagnrýna sjálfið leitar þannig stöðugt að nýrri merkingu þegar það bregst við nýjum 

aðstæðum og þó að það virki sem fljótandi sjálf, óstöðugt, gæti allt eins verið að þar 

væri stöðug leit að framfylgja algildu siðferði, hinni sameiginlegu hugsjón um það 

sem er gott fyrir alla (samanber Jarvis, 1997). Hin eiginlega hætta gagnrýna sjálfsins 

er ójafnvægi milli eigin ígrundunarvirkni og umhverfisáhrifa sem stöðugt þarf að vera 

í skoðun. Annað hvort sem of mikil jákvæðni gagnvart umhverfinu sem getur leitt til 

nauðhyggju, það að telja sig ekki hafa um annað að velja en val umhverfisins. Sé hins 

vegar of mikil neikvæðni gagnvart ígrundunarvirkninni öðlast sjálfið „falskan sjálfs-

skilning“ svo það „týnir sjálfu sér“ og verður gagnrýnislaust gagnvart umhverfinu og 

„eltir það blindandi“ án þess að beita skynsemi sinni og gagnrýninni greiningu á því til 

sjálfstæðra athafna (Tennant, 2009).22 Greining, sem tæki sjálfsins til ígrundunar-

virkni, felur þannig í sér tækifæri til gagnrýninnar skoðunar og þá þann möguleika að 

draga í efa fyrri vitneskju eða þekkingu sjálfsins. Þá opnast möguleikar að búa til 

eitthvað nýtt, taka nýja stefnu og móta um leið nýja þekkingu og skilning, vinna 

stefnumótun, á grundvelli nýrrar greiningar á „veruleikanum“ sem samspil eigin 

                                                      
22 Frá sál-félagslegu sjónarhorni má sjálfsagt skoða kenningar um hjarðhugsun sem skort á gagnrýni 

og of mikilli meðvirkni innan skipulagsheilda. Hjarðhugsun í skipulagsheild felur í sér að fylgt er stefnu í 
skipulagsheild og hún varin til að tryggja eigin hagsmuni, starfsöryggi og fleira þrátt fyrir að unnið sé 
gegn eigin sannfæringu, skynsemi og siðferðislegum viðhorfum (sjá Hulda Þórisdóttir, 2010). 
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tengsla við umhverfi sitt sem færir eitthvað nýtt (Jón Ólafsson, 2010). Þessi áhersla 

greiningar til sköpunar felur í sér margvíslegar áherslur fyrir stefnumótun og rann-

sóknir á þeim. Þær eru til dæmis: (i) Að greina undirliggjandi áhrifavalda í ákveðnu 

stefnumótunarferli en ekki aðeins hina opinberu skráðu stefnu sem hún leiðir til eða 

af sér. (ii) Að möguleikar séu á kaldhæðnislegri þátttöku í stefnumótun ekki síður en 

ábyrgri. Ennfremur (iii) að tækifæri aukist á virkum umbótum á skipulagsheildum 

með stefnumótun út frá gagnrýninni sjálfsskoðun og (iv) opni loks fyrir byltingar-

kennd áform til róttækra umbreytinga á skipulagsheildum (Grand, Rüegg-Stürm og 

von Arx, 2010). Vilji fulltrúans, sem hluti af viðhorfum sjálfsins, til eigin lærdóms 

(sjálfsþroski) sem og þróunar á eigin starfsháttum (starfsþróun) er þannig lykilatriði í 

allri stjórnun og stefnumótun skipulagsheilda, hluti „innri auðlinda“ (Sadler, 2001). 

Nám, sem hluti af starfsemi skipulagsheildar og því framhald af formlegu námi í 

skólum með viðeigandi prófgráðum, hefur verið hluti umræðunnar um árangursríka 

starfsemi skipulagsheilda á síðari hluta 20. aldar. Þar er sjónarmiðið á margan hátt 

það að starfsmaður í skipulagsheild, fulltrúar með ólík verkefni, verði stöðugt að læra 

nýja hluti til að gera skipulagsheildina samkeppnishæfari, séð frá sjónarhóli sam-

líkinga frá líffræði til starfsemi þeirra (Barney og Hesterly, 2008). Annað sjónarhorn 

hefur verið á starfsmanninn sjálfan sem fulltrúa með ákveðin fagverkefni og nauðsyn 

náms fyrir hann sjálfan til að þroskast og verða hæfari í tengslum við þá siðferðilegu 

ábyrgð hann hefur sem fagmaður í verkefnum skipulagsheildar (Snell, 2001). Mikil 

umræða á sér stað innan fræðanna hvernig best verði staðið að slíkri starfsþróun 

fulltrúa í skipulagsheildun og hvernig megi halda utan það nám stjórnunarlega á 

skilvirkan hátt (sjá til dæmis Contu, Gray og Örtenblad, 2003, Gherardi, 2001, 

Nonaka, von Krogh og Voelpel, 2006, Akgün, Lynn og Byrne, 2003, Jacobs, og 

Coghlan, 2005, Tempest og Starkey, 2004, Driver 2002 og Berends, Boersma og 

Weggeman, 2003).23 Umræðan snýst um takmarkanir í námsferli einstakra starfs-

                                                      
23 Nám í skipulagsheildum, í samhengi orðræðu eins og lærdómssamfélag, lærdómsskipulagsheild, 

þekkingarsamfélag, þekkingarverðmæti, þekkingarsköpun og þekkingarstjórnun, hefur átt vaxandi 
vinsælum að fagna á síðustu misserum í fræðunum um skipulagsheildir, bæði hérlendis (sjá til dæmis 
Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004) og erlendis (sjá til dæmis Jashapara, 2004, Dierkes, Antal, Child og 
Nonaka, 2001 og Little og Ray, 2005). Ekki er hægt að taka ítarlega umræðu um nám í skipulags-
heildum hér. Það er þó ekki á skjön við umræðu um starfshætti stefnumótunar að fjalla ítarlegar um 
skipulagsheildir og nám því á vissan hátt megi telja að að órofa samhengi sé á milli þekkingarsköpunar 
og stefnumótunar, bæði hvað varðar „þekkingu“ á stefnumótun (umgjörð stefnumótunar og aðferða-
fræði) og stefnumótun á grundvelli ákveðinnar „þekkingar“ (inntak stefnumótunar). Í fræðikaflanum 
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manna en einnig um óendanlega möguleika skipulagsheilda til vaxtar ef starfsmenn 

þeirra vaxi nægilega í starfi (frá sjónarhóli innri auðlinda). Frá sjónarhóli náms eru 

margar leiðir til að vinna að starfsþróun fulltrúa en ein þeirra er að stunda gagnrýna 

sjálfsskoðun í formi rannsókna á eigin störfum, gagnrýna starfendarannsókn. Við-

fangsefnið er alltaf að auka hæfni fulltrúans sem greina má í þrennt, þekkingu, leikni 

og viðhorf, og þá á þeim sviðum sem fulltrúaverkefni hans snúast um á hverju sviði, 

einnig stefnumótun (De Wit og Meyer, 2010a, 2010b). Hin siðferðislega ábyrgð 

starfsmanns með ákveðin fulltrúaverkefni er því að leggja sig fram um að vera 

stöðugt hæfur í starfi og mæta (nýjum) áskorunum í starfi sem tækifæri til náms, 

starfsþróunar og sjálfseflingar sem mætt er með heppilegu, siðrænu starfsumhverfi 

til þeirra verkefna (Snell, 2001) og sömuleiðis við rannsóknir á þeim (Rhodes, 2009). 

2.2.1.4  Ákvarðanataka sem völd og tilfinningar í stefnumótun 

Með ólík sjónarmið um sjálfið og nám þess má jafnframt segja að ólíkar hugmyndir 

um fulltrúa séu í gangi um einstaklingsvirkni í stefnumótun, það er (i) áhrifslausir full-

trúar (samanber tæknilega sjálfið), (ii) fulltrúar með fullkomið vald (samanber sjálf-

stýrða og heildræna sjálfið) eða (iii) fulltrúar í gagnvirkni við (félagslegt og náttúru-

legt) umhverfi sitt sem móta þá hver aðra í gegnum aðstæðurnar (samanber gagn-

rýna sjálfið) (Tennant, 2009). Hægt er að nálgast það viðfangsefni sem þátttöku í 

ákvarðanatöku út frá margvíslegum sjónarhornum, líkt og sjá má af ólíkum fræði-

mönnum sem rannsaka stefnumótun út frá sjónarhóli starfsháttastefnumótunar (sjá 

Golsorski, Rouleau, Seidl og Vaara, 2010). Fulltrúi er háður félagslegum tengslum í 

skipulagsheild sem tengist stöðu hans og þau færa honum formleg völd í samræmi 

við stöðu sína auk óformlegra áhrifa eftir atvikum. Þau völd, eða áhrif, eru þó einnig 

persónubundin og háð sjálfsmynd ekki síður en formlegu fulltrúavaldi, og eru þannig 

innan verkahrings einstaklingsvirkninnar ekki síður en fulltrúastöðunnar (Simon og 

Oakes, 2006). Líkt og ræða má um stefnumótun sem ákvörðun um stefnu má sömu-

leiðis ræða um stefnumótun sem ákveðna „valdatöku“, um ákveðið „vald“ sem tekið 

er fram fyrir annað „vald“, sem jafnvel getur verið skilgreint sem „táknrænt ofbeldi“ í 

stefnumótun og stjórnun (Oakes, Townley and Cooper, 2007). Táknrænt ofbeldi 

                                                                                                                                                        
er þó aðeins tækifæri til að skoða nám lauslega út frá sjónarhóli fulltrúans og samspil hans við 
aðstæður sínar (í skipulagsheild). Starfshættir fulltrúa í skipulagsheildum hafa einnig með þekkingar-
sköpun að gera og það fær frekari umræðu síðar í fræðikaflanum. 
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birtist ekki síst við val yfirstjórnenda sem afmarkar það sem fær að skipta máli í 

stefnumótunarumræðu innan skipulagsheilda og hvað ekki, til dæmis einstaka 

stefnumótunarkenningar og jafnvel „viðurkennd“ stefnumótunarfræði á hverjum 

tíma svo önnur fá ekki rými til jafns þrátt fyrir verðleika. Áhrif á ígrundunarvirkni 

millistjórnenda, sem fulltrúa í skipulagsheildum, geta því verið margvísleg þegar nýtt 

stefnumótunarvald birtist gagnvart þeim. Það getur til dæmis verið í útdeilingu á tíma 

til (nýrra) verkefna, eftirlits, verkaskiptingar og skipulagsbreytinga þar sem orðræða 

stefnumótunar er notuð til að réttlæta breytingar á grunni þekkingarvalds svo 

fulltrúar hafa ekki tækifæri til að bregðast við (sjá Allard-Poesi, 2010). Fulltrúarnir eru 

þá ekki þátttakendur í mótun stefnu en þeir þurfa að koma stefnu í framkvæmd, eru 

krafðir um nýja starfshætti án þess endilega að telja þá merkingarbæra.24 Viðbrögðin, 

sem afleiðing ígrundunarvirkni sem koma fram í starfsháttum, geta verið margvísleg á 

grunni sjálfsins sem einstaklingsvirkni. Ein viðbrögð geta verið fullkomið samstarf en 

önnur geta falið í sér í kaldhæðni líkt og fyrr er getið. Það er þátttaka án vilja til 

raunverulegrar samvinnu, óvirkni í því að framfylgja stefnu og/eða sýna einstaklings-

virkni sem jafnvel gengur gegn stefnu skipulagsheildar því fulltrúi er á móti henni af 

einhverjum ástæðum (eigin hagsmunir og/eða annað mat á hagsmunum skipulags-

heildum en yfirstjórnenda). Þátttaka fulltrúa í stefnumótun byggir því ævinlega á 

túlkun þeirra á aðstæðum og stöðu sinni í skipulagsheild sem fær sýnileika eða 

birtingu í starfsháttum þeirra (Johnson, Langley, Melin og Whittington, 2007). Þannig 

er staða millistjórnenda í skipulagsheildum, sem fulltrúa í stefnumótun gagnvart 

yfirstjórnendum, á margan hátt flókin staða. Þeir vilja halda sjálfræði og sjálfstæði 

sem þeir þegar hafa, viðhalda skipulagslega skilgreindu valdi sínu og geta eflt sjálfa 

sig í starfi út frá einstaklingsbundnum áherslum um leið og að vera fulltrúar á 

ákveðnum stað í skipulagsheild sem vinna að hag hennar. Því getur þátttaka í stefnu-

mótunaratburðum innan skipulagsheilda (svo sem starfsmannafundum, ráðstefnum, 

vinnuhópum) valdið árekstrum og valdaleysi millistjórnenda gagnvart yfirmönnum 

svo þeir jafnvel upplifi sig beitta ofbeldi í einhverri mynd (Gomez, 2010).  

                                                      
24 Til eru margar margar sögur með dæmum af slíku, meðal annars þekkt dæmi frá 

örgjörvarisanum Intel þegar millistjórnendur fyrirtækisins höfðu aðrar áherslur í sölu örgjörva á 
ákveðnum tímapunkti en yfirstjórnendur og unnu þannig gegn þeim með annarri stefnu en 
yfirstjórnendur höfðu (Jarzabkowski, 2010). 
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Þá er það ekki aðeins skilgreint vald í stefnumótunarkenningum eða einstaka 

ákvarðanir um val á stefnu sem hafa áhrif á fulltrúana við það að eiga að framfylgja 

stefnu skipulagsheildar. Ahrifin eru einnig á tilfinningar hans og krefja hann um innri 

sjálfsstjórn (tilfinningastjórnun) ekki síður en ytri sjálfsstjórn í athöfnum sínum á 

grunni líkamsbirtingar í gegnum atferli sitt til athafna. Þannig reynir á sjálfsstjórn 

fulltrúa sem stefnumótun í breytinga- og námsferli í skipulagsheildum þar sem völdin 

eru í órofa tengslum við tilfinningar og eru ekki síður félagslegt viðfangsefni en 

persónulegt sem skoða og meta þurfi frá gagnrýnu sjónarhorni (Vince, 2001). 

Tilfinningar eru áhrifavaldur í einstaklingsvirkninni, þar með samskiptum okkar við 

umhverfið og því á starfsháttum fulltrúa yfirleitt (Burkitt, 2012). Meginvandinn sem 

millistjórnendur standa frammi fyrir í starfi sem fulltrúar er að þrátt fyrir stöðu sína 

og eigið vald þurfa þeir að taka við valdboðum í formi stefnu frá yfirstjórnendum, 

valdi er þröngvað yfir þá (Gomez, 2010). Stefnumótun er því fyrir þeim sömuleiðis 

valdabarátta, fyrirskipanir um athafnir í gegnum orðræðu sem krefjast nýrra 

vinnubragða, ferla og verklags (starfshættirnir margumræddu) svo þeir þurfa að 

endurskilgreina vald sitt og möguleika til að halda stöðu sinni og áhrifum. Sem 

stefnumótunarorðræða er þetta keppni um val á málleikjum, þar sem einn málleikur 

sigrar annan, svo vísað sé í L. Wittgenstein áður nefndan (Mantere, 2010). Frá sjónar-

hóli Bourdieau snýst málið um valdatafl milli fulltrúa og skipulags á fyrirfram skil-

greindum vettvangi (Gomez, 2010). En sé horft til kenninga Foucault má fulltrúi sín 

lítils gagnvart misbeitingu áhrifa í gegnum þekkingarvald, til dæmis stefnumótunar-

kenningar yfirmannanna og ákvarðanir þeirra, sem fá yfirráð og valdastöðu á 

menningarlegum forsendum frekar en öðrum. Það leiðir til persónulegrar stjórnunar 

á fulltrúa óháð vilja hans eða persónulegu samþykki (Allard-Poesi, 2010). Stefnu-

mótun er þannig valdataka sem aldrei verður komist hjá þar sem stefnumótunar-

kenningar, stefnumótunarrannsóknir, fræðimenn í stefnumótunarfræðum, stefnu-

mótunartæki og aðferðir til stefnumótunar gegna margvíslegum hlutverkum í því 

valdatafli. Samt er stöðugt hætta á margvíslegum takmörkunum, mistökum og 

skekkjum í stefnumótun svo heppilegustu viðbrögðin við slíku eru ígrundunarvirkar 

þátttökurannsóknir, til að greina, afhjúpa og (að)laga það sem miður fer, og 
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sérstaklega er möguleiki hjá þeim sem rannsakar sjálfan sig og skoðar hugsun sína.25 

Rannsókn á eigin aðstæðum gefur hér tækifæri á að leiðrétta „falskan sjálfsskilning“ 

og endurmóta eigið sjálf í gegnum ígrundunarvirknina (á grunni hugsunar) og 

uppgötva takmarkanir eigin áherslum í stefnumótun og sjá möguleika til þróunar, 

framfara og heppilegra breytinga (Gomez, 2010). Slíkt er möguleiki við sérstakar 

aðstæður sem skoðaðar eru og tíminn skilgreinir þær. Þetta er samspil starfshátta og 

rannsókna á þeim, fulltrúi í sjálfsskoðun eða skipulagsheild í sjálfsgagnrýni með sjálfs-

rannsókn sem er virkur möguleiki í starfendarannsókn sem gagnrýnin sjálfsskoðun á 

eigin starfsháttum (McKernan, 1996). 

Samtengt valdahugtakinu í stefnumótun er annað hugtak, taktík, sem vísar til 

kænsku einstakra fulltrúa við að koma stefnu skipulagsheildar í framkvæmd eða 

jafnvel að hafa áhrif á hana. Ein leið til að aðgreina stefnumótun og taktík er leið de 

Certeau (samkvæmt de La Ville og Mounoud, 2010) um að stefnumótun vísi til skipu-

lagsheilda í heild sinni og möguleika þeirra til að hafa áhrif og ná árangri. Aftur á móti 

vísi taktík til sjálfvaldra aðgerða einstakra fulltrúa til að skapa sjálfum sér rými til að 

koma að stefnumótun skipulagsheilda og hafa áhrif á framkvæmd hennar á grund-

velli eigin viðhorfa með þátttöku sinni í stefnumótunarferli. Það er óháð því hvaða 

leið sem þeir velja sér í því ferli, virkni-óvirkni, áhrif-áhrifsleysi og svo framvegis. Þótt 

hægt sé að álíta að stefnumótun sé gefin stærð, sem ein stefna skipulagsheildar að 

ákveðnu marki, er ekki hægt að álíta að það sama gildi um taktík einstaklinga. Þar 

hafa einstaklingar val um aðferðir, sjónarmið og athafnir, starfshættina, sem eru 

alltaf merkingarbundnir. Þótt stundum megi ætla að taktík fylgi venjum og hefðum 

sem fyrirfram mótað atferli í menningarbundnum aðstæðum þá er svo ekki. Taktík er 

ævinlega val og því ekki sjálfgefin afleiðing ákveðinnar stefnumótunar, val 

einstaklingsvirkninnar við ákveðnar aðstæður. Í taktíkinni birtist einstaklingsvirknin í 

hnotskurn þar sem aðstæðurnar veita tækifærin til að nýta taktíkina til fullnustu. 

                                                      
25 Hugsun mannsins, sem afl eða verkfæri til ígrundunar og ígrundunarvirkni, er flókið viðfangsefni, 

margumrætt en erfitt til skilnings (því hvernig á að greina skilning mannsins á hugsun hans frá hugsun 
hans sjálfs um hugsunina?). Greetham (2010) gerir greinarmun á hugtakamiðaðri hugsun, gagnrýninni 
hugsun, skapandi hugsun og siðferðilegri hugsun sem hver um sig hafi eigin aðferðir til að komast hjá 
mistökum, skekkjum og takmörkunum í hugsun. Það verður þó haft utan viðfangsefna þessa meistara-
verkefnis að öðru leyti þar sem gert er ráð fyrir að hugsun til stefnumótunar sé mikilvæg og hafi áhrif á 
starfshættina. Áhersla þessa verkefnis er á starfshættina í samspili við einstaklingsvirknina frekar en 
hvers eðlis sú hugsun er sem liggur þeim beint að baki þótt hún þurfi vissulega að vera til staðar. Þetta 
er spurning um afmörkun hér. 
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2.2.1.5  Tími og rými - aðstæðurnar sem hvati stefnumótunar 

Það er bent á að engin stefnumótun er hlutlaus í eðli sínu, tímalaus eða aðstæðulaus. 

Hún gerist ævinlega í ákveðnu umhverfi við sérstakar aðstæður í tíma og rúmi; starfs-

vettvanginum sem skipulagsheildin starfar í og eru hluti ákveðinnar menningar 

(Gomez, 2010). Aðstæðurnar eru þar sem míkró (ígrundunarvirkni fulltrúans) og 

makró (skipulagsheildin og starfsemi hennar á ákveðnum tímapunkti) mætast í 

daglegum athöfnum innan skipulagsheildar (mesó). Allar aðstæður eru sögulega 

ákvarðaðar og mótast með tímanum í tilteknu rými hverju sinni. Í þeim aðstæðum 

hefur fulltrúinn val um athafnir sínar, að bregðast við eða ekki og þá hvernig en allt er 

það ákvörðun, val um sögugerð í ákveðna frásögu umfram aðra. Starfshættir fulltrúa 

ráðast að mörgu leyti að völdum hans innan skipulags sem ákvarðað er af skipulags-

heild svo spenna er á milli stöðu (fulltrúans) og skipulags innan skipulagsheildar. 

Starfshættir fulltrúa sýna því stöðu þeirra og möguleika til áhrifa, sem taktík þeirra. 

Fulltrúar í skipulagsheildum eru margir og með ólík hlutverk eftir aðstæðum svo 

sérhver fulltrúi verður að leika mismunandi hlutverk, bæði eftir aðstæðum og stöðu 

sinni gagnvart öðrum fulltrúum í skipulagsheild því ekki er um jafnræði að ræða milli 

fulltrúa. Þannig þurfa fulltrúar að keppa um völd innbyrðis, að halda völdum eða ná 

þeim, þar sem hið formlega fulltrúavald sem þeir hafa felur í sér annað vald en aðrir 

fulltrúar hafa innan skipulagsheildar. Aðstæðurnar eru vettvangur fulltrúa til áhrifa, 

til einstaklingsvirkni hans á grunni ígrundunar og persónulegrar ígrundunarvirkni. Van 

Dijk (2008) telur að „aðstæður“ séu miklu frekar hugarstarfsemi fulltrúa en ytri 

veruleiki umhverfis, eða alla vega að hinn ytri veruleiki standi aldrei einn út af fyrir sig 

án hugsunar mannsins. Aðstæðurnar, sem háðar eru tíma og rúmi, eru ævinlega 

túlkaður að einstaklingum og geta aldrei skilist án þess; hluti ígrundunarvirkni fulltrúa 

sem mikilvægur þáttur til einstaklingsvirkni hans. Aðstæðurnar verða til í samspili 

fulltrúa við umhverfi sitt, hið félagslega (menningin í þröngu sem víðu sjónarhorni) og 

hið efnislega (náttúra og efnahagslegur veruleiki). Í meginatriðum má líta á aðstæður 

sem efnislegar26, félagslegar27 og persónulegar28. Í þessu samspili verður til samhengi 

fyrir ígrundunarvirkni sjálfsins til athafna, starfsháttanna. 

                                                      
26 Frá íslensku sjónarhorni eru mikilvægar efnislegar aðstæður til dæmis efnahagshrunið árið 2008, 

hrun síldarstofnsins kringum 1970 og náttúruhamfarir eins og eldgosið í Eyjum árið 1973. 
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Ræða má um skipulagsheild sem aðstæður yfirleitt í lífi sérhvers starfsmanns 

hennar. Að vissu leyti má segja um skipulagsheildir að sumt í þeim er þeim öllum 

sameiginlegt. Það eru þættir eins og nauðsyn samskipta, að byggja upp samvinnu, 

mikilvægi stjórnunar, skýrir verkferlar og verkaskipting (Handy, 1999). En sömuleiðis 

má segja að skipulagsheildir séu ólíkar, þrátt fyrir svipað grunnkerfi stjórnunar, og 

krefjast þvi mismunandi vinnubragða, til dæmis hvað varðar ferli stefnumótunar. 

Mintzberg (2009) greinir til dæmis fimm tegundir skipulagsheilda þar sem hver 

tegundin krefst ólíkrar nálgunar í stefnumótun. Þannig henti í greinabundnu skipulagi 

(sem á við felst fyrirtæki á markaði önnur en smá) að stefnumótun gerist hjá 

stjórnendatoppi sem miðlar þeim áfram til annarra stjórnlaga (og millistjórnenda þar 

á meðal). Í faglegu skipulagi (til dæmis í skólakerfi og heilbrigðiskerfi) hafi stefnu-

mótun stjórnendatopps að vissu leyti misst marks sökum sjálfræðis fagfólksins og 

stjórnunar þeirra á þjónustu við einstaka skjólstæðinga fagstofnana. Þar hefur fag-

fulltrúinn, sem fulltrúi ákveðinnar fagstéttar og er því ekki bara fulltrúi á eigin vegum, 

fengið sterka stöðu í mjög svo fagstýrðu umhverfi (faglegs skipulags) með flóknum 

vinnuferlum. Fulltrúastaðan er á grundvelli ákveðinnar fagmenntunar og það færir 

honum sterka stöðu sem „stofnanalegur fulltrúi“ sem greina má í nokkrar tegundir og 

hefur sem slíkur flókin áhrif á stefnumótun (Scott, 2008).29  

Sömuleiðis má skoða ákvarðanatöku út frá aðstæðum í skipulagsheildum. 

Árangursrík ákvarðanataka í skipulagsheildum er mikilvæg og því stöðugt umræðu-

efni fræðimanna í skipulagsheildafræðum og starfsháttum innan þeirra (sjá til dæmis 

Buchanan og Huczynski, 2004 og Daft, 2001). Ákvarðanataka hefur óhjákvæmilega 

                                                                                                                                                        
27 Frá sjónarhóli sagnfræði stefnumótunar eru margar sögur gjarnan sagðar um mikilvægi félags-

legra aðstæðnanna. Ein sagan er af Richard Branson, upphaflegum eiganda Virgin vörumerkisins, til 
dæmis Virgin Music. Branson var sem ungur maður innlyksa á Jómfrúareyjum (Virgin Islands) í sumar-
leyfi sem námsmaður þegar flugvél sem koma átti farþegum heim birtist aldrei. Hann ákvað því að 
leigja flugvél sjálfur og seldi öðrum strandaglópum sæti og komst heim með hagnaði. Hann tók 
ákvörðun um flugrekstur og stofnaði Virgin Atlantic Airlines (Virgin vörumerkið var þá þegar í hans 
eigu). Síðar keypti hann sé eina eyjanna (Branson, 2007). Félagslegar aðstæður eru hér dæmi um 
upphaf sem gefa möguleika um val til ákvarðana.  

28 Með persónulegum er átt við stöðu fulltrúa og það sem mótað hefur lífssögu hans á margan 
hátt. Þetta eru þættir eins og félagslegur bakgrunnur, efnahagur, stétt, fjölskylduaðstæðuur og aðrir 
þættir sem móta hann sem einstakling á hverjum tíma (því tími og rými gefa alltaf möguleika til að 
breyta eigin lífssögu). 

29 Umræðan um fagstéttir er geymd þótt vissulega geti hún haft áhrif á sjálf fulltrúa sem fagfólks í 
skipulagsheildum allt eftir því hvaða fagstétt þeir tilheyra, sterk eða veik ætluð formleg áhrif þeirra og 
völd til athafna á vettvangi stefnumótunar innan skipulagsheilda er að öðru leyti utan rannsóknar. 
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áhrif á störf fulltrúa og völd hans. Nokkrar kenningar („frásögur“) eru til í fræðunum 

um heppilegustu leiðir í ákvarðanatöku varðandi árangur þeirra og tekur það að vissu 

leyti mið af aðstæðum, það er verkefnum og skipulagi einstakra skipulagsheilda. Í 

þeim skilningi má telja að formleg völd eða áhrif sem einstaka fulltrúar, sem milli-

stjórnendur hafi eða fái, geti verið mismikil eftir stofnanagerðum og skipulagi ein-

stakra skipulagsheilda með tilliti til þátttökumöguleika í ákvarðanatöku (Mintzberg, 

2009). Rannsókn á ákvarðanatöku íslenskra stjórnenda leiðir í ljós svipaða notkun 

aðferða til ákvarðanatöku óháð tegundum skipulagsheilda en minna umboð sé til 

ákvarðanatöku í opinberum stofnunum en fyrirtækjum á markaði (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson og Ása Líney Sigurðardóttir, 2010). Slíkt mætti túlka að aðstæður út frá 

skipulagi gefi mismikla möguleika til ákvarðanatöku og þar með til stefnumótunar. 

Ákvarðanataka, á grundvelli formlegra sem óformlegra áhrifa, er vissulega þáttur í 

einstaklingsvirkni fulltrúa í skipulagsheildum, þótt skiptar skoðanir séu um mikilvægi 

og eðli hennar. Hún er þó alltaf félagslega ákvörðuð (Adams, 2003). Áhrif aðstæðna 

fulltrúans til ákvarðanatöku í skipulagsheild, sem þátttakandi í formlegu stefnu-

mótunarferli eða við að beita eigin taktík, er því engan veginn ljós eða skýr og virðist 

ráðast af skipulagi, verkefnum fulltrúa og viðhorfum (til) sjálfsins (samanber Tennant, 

2009), einstaklingsvirkninni á móti aðstæðunum í öllu sínu veldi. 

Aðstæður sem viðfangsefni í stjórnun skipulagsheilda eru í senn sjálfsagðar og 

sérstakar. Þannig eru aðstæður hluti starfsemi allra skipulagsheilda þrátt fyrir að 

gegna mismiklu hlutverki í stefnumótun. Einna skýrast sjást „aðstæður“ í stefnu-

mótunarfræðum sem greining á „ytri“ og „innri“ aðstæðum skipulagsheildar. Í sjálfu 

sér skiptir þar þó öllu máli hver eðlis sú greining er, hversu tæknileg hún er eða 

hversu marglaga, því mismunandi aðferðafræði er til um slík ferli, einföld sem 

flókin.30 Og spurningin er um hvað skiptir mestu máli í slíkri greiningu á aðstæðum, 

aðstæðurnar sjálfar eða tækin, það er aðferðirnar til að greina annars vegar eða að 

skilja aðstæðurnar hins vegar. Þannig væri hægt að halda því fram að ákveðnar 

stefnumótunarkenningar líti á greiningartækin sem aðalatriðið (sjá til dæmis Barney 

                                                      
30 Fjölmargar greiningaraðferðir og tæki eru til sem nýtast til stefnumótunar. Þekktar eru til dæmis 

PESTLE, VRIO og sviðsmyndagreining svo dæmi séu tekin um um nokkrar þekktar aðferðir. Samt er það 
alltaf flokkunarfræði hvort einhver aðferð í stjórnunarfræðum sé hluti stefnumótunar í starfsemi 
skipulagsheildar eða eitthvað annað. Frekari umræða um tæki og tækni í stefnumótun er að finna 
síðar í fræðikaflanum. 
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og Hestley, 2008) á meðan aðrar líta á umhverfið og samhengið sem meginatriðið (til 

dæmis Campell-Hunt, 2007). Það sé veruleiki hugsunarinnar gagnvart hinum flóknu 

umhverfisaðstæðum sem sé aðalatriðið en ekki greiningartæknin, samspilið við 

aðstæðurnar og hinn flókna veruleika sem þar birtist. Og „sömu aðstæður“ geta leitt 

til margs konar stefnumótunar. Jarzabkowski (2003, 2005) rannsakaði stefnumótun í 

þremur breskum háskólum í samtíma og komst að því að hún var framkvæmd á 

mismunandi hátt sem réttlættar voru „út frá aðstæðunum“, allt eftir „sérstöðu“ 

skólanna – jafnvel þótt sömu tæki og aðferðir væru notaðar við stefnumótun. 

Stefnumótun felur sömuleiðis í sér stöðuga stefnumiðun, það er að stefnumótun fer 

reglulega í endurskoðun eða í þróun. Það eru teknar nýjar ákvarðanir til aðgerða til 

að bregðast stöðugt við breyttum aðstæðum, til þróunar eða varnar, stöðnunar eða 

nýsköpunar, til að viðhalda völdum eða sækja ný. Hin félagslega virkni, starfs-

hættirnir, skýrast því af samhengi í tíma (leiða ýmist til stöðnunar eða þróunar) og 

rúmi (aðstæðurnar í öllu sínu veldi sem eru breytilegar).  

2.2.2 Millistjórnendur sem stefnumótendur í stefnumótunarsamræðu 

Hér framar var bent á það að orðræða stefnumótunar er í sjálfu sér verkfæri til 

stefnumótunar, búi til stefnumótunina og því kannski ekki úr vegi að fjalla örlítið 

nánar um þá vettvanga sem til slíks eru nýttir í skipulagsheildum. Það eru til dæmis 

stefnumiðunarfundir, (stefnumiðunar)vinnuhópar og aðrar aðferðir sem beitt er í 

stefnumiðuðum tilgangi í samspili fulltrúa í mismunandi lögum skipulagsheildar.  

2.2.2.1  Lóðrétt og lárétt stefnumótunarvinna 

Stefnumótunarvinna innan skipulagsheilda gerist í mismunandi lögum, það er yfir-

stjórnendur í einu lagi (meðal annars (aðstoðar)framkvæmdastjórar, (aðstoðar)for-

stjórar og stjórnir) með ákveðin verkefni) og millistjórnendur í öðru. Samspil er milli 

þessara stjórnendahópa en það er þá háð skipulagi, stöðu og menningu einstakra 

skipulagsheilda, aðstæðunum. Stefnumótunarvinna er hér skilgreind sem afmarkaðar 

athafnir í stefnumótunarlegum tilgangi sem móta nefndastarf, vinnufundi, ferla og 

venjur í skipulagsheild (samanber Mantere, 2005). Lóðrétt stefnumótunarvinna innan 

skipulagsheilda gerist þegar samræða er um stefnumótun gerist milli stjórnlaga 

skipulagsheildar. Meginreglan í fræðunum varðandi lóðrétta stefnumótunarvinnu er 

að telja að yfirstjórnendur móti stefnuna og millistjórnendur vinni að því að koma 
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henni í framkvæmd. En þau sjónarmið eru líka í gangi að millistjórnendur leggi til 

hugmyndir í vinnubrögð sem geri yfirstjórnendum kleyft að endurmóta stefnumiðaða 

hugsun sína til nýrrar stefnumótunar (Hoon, 2007). Á þann hátt geti millistjórnendur 

verið virkir aðilar í að móta stefnu skipulagsheildar en ekki bara yfirstjórnendur. Þetta 

gerist allt í senn í samskiptum milli þessara hópa, í formlegum samráðsvettvöngum 

eins og nefndastarfi og vinnufundum og í samræðum um framkvæmd stefnu-

mótunarvinnu. Stefnumótunarsamræða lóðrétt í skipulagsheild ræðst af talsverðu 

leyti af eðli skipulagsheilda. Hún er líklegri í skipulagsheildum þar sem fulltrúar í neðri 

lögum hennar hafa mikið sjálfræði og ákvarðanatökumöguleika líkt og þekkist vel í 

faglegu skipulagi (Mintzberg, 2009), til dæmis læknum í heilbrigðiskerfi og kennurum 

í skólakerfi varðandi ákvörðun um þjónustu við einstaka skjólstæðinga/þjónustuþega. 

Út frá því verður að telja að millistjórnendur hafi mis mikið vægi í stefnumótun eftir 

skipulagi skipulagsheildar. Hoon (2007) telur af langtímarannsókn sinni á stefnu-

mótunarvinnu í þýskum háskóla (það er í faglegu skipulagi) að þrennt einkenndi þar 

stefnumótunarsamræðu milli yfirstjórnenda og millistjórnenda. Í fyrsta lagi að tillögur 

frá millistjórnendum snúi aðallega um fagþátt stefnumótunar, svo sem nýjar fag-

hugmyndir, verkefni og fagkröfur. Í öðru lagi að samræðan snúist um fagstefnuna og 

þá sérstaklega hvernig stefnu verði komið í raunhæfa framkvæmd og hvaða verkefni 

þurfi að leysa svo skipulagsheild geti sinnt henni að mati millistjórnenda. Í þriðja lagi 

snúist samræðan um undirbúning innleiðingar stefnu þar sem millistjórnendur 

leiðbeina yfirstjórnendum um hugsanlegar útfærslur á innleiðingu stefnu í raunhæfa 

framkvæmd fyrir skipulagsheildina. Þannig bendi rannsóknir í heildina séð, út frá 

sjónarhorni starfsháttanna, að stefnumótunarsamræða milli yfirstjórnenda og 

millistjórnenda, ekki síður en innan hvors hóps fyrir sig, sé mikilvæg og nauðsynleg til 

að móta stefnu skipulagsheildar og koma henni í raunhæfa framkvæmd. Lítið virðist 

þó til af rannsóknum um lárétta stefnumótunarvinnu millistjórnenda sem fulltrúa í 

innbyrðis umræðu í miðjulagi skipulagsheilda. 
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2.2.2.2  Tækni, tæki og aðferðir til stefnumótunar  

Stefnumótun er óhugsandi án tækja31 eða aðferða sem nýtast til að búa til stefnu og 

fylgja henni eftir í daglegum starfsháttum. Stefnumótunartæki má skilgreina sem 

„tækniferla, tækni, aðferðir, líkön, ramma, nálganir og aðferðafræði sem eru 

aðgengileg til að styðja við ákvarðanatöku í stefnumiðaðri stjórnun.“ (Clark, 1997, 

417) Tæki og aðferðir til stefnumótunar eru fjöldamörg. Þannig nefnir Mckeown 

(2012) til sögunnar 27 mismunandi tól sem nýtist til stefnumótunarvinnu skipulags-

heilda og eru sum „þekktari“ þar en önnur þótt of mikið mál sé að tilgreina þau 

nánar. Van Assen, van den Berghe og Pietrsma (2009) kynna til sögunnar 60 aðferðir 

sem nauðsynlegar séu hverjum stjórnanda í skipulagsheild þar sem þeir flokka þær 

eftir stefnumiðun (18 aðferðir), taktík (30 aðferðir) og loks aðgerðum (12 aðferðir) og 

verður að skilgreina þær allar sem leiðir til að raungera stefnumótun. Í grunninn 

mætti ætla að tæki í stefnumótun séu hlutlaus og notkun þeirra vandalaus gagnvart 

þeim niðurstöðum sem af notkun þeirra hlýst. Rannsóknir á notkun nýrrar tækni í 

skipulagsheildum bendir þó til þess að öll tækja- og tækninotkun sé í eðli sínu 

félagslegt fyrirbæri, það er háð ígrundunarvirkni fulltrúa í skipulagsheildum á notkun 

þeirra og notagildi. Þeim er jafnvel beitt í þeim tilgangi að afla sér valda og áhrifa 

innan skipulagsheilda sem þáttur í starfsháttum og breytingum á þeim (Barley, 2007). 

Langley (2007) sýnir með rannsókn sinni hvernig þrjár skipulagsheildir nota sömu 

tækni en með mismunandi áhrifum sem skýrist af ólíkum félagslegum samskiptum 

innan skipulagsheildanna og þar með ólíkum áhrifum sömu aðferða. Allt í allt verður 

tæknin ekki notuð eða skilin öðru vísi en svo að það eru fulltrúar innan skipulags-

heilda hafa talsvert með notkun tækninnar að segja og fjölmargra möguleika þeirra til 

nýrra áhrifa. Hún ræðst af hugsun þeirra (Giola og Chittipeddy, 2007), samspili tækni 

og hugsunar, athafna og hugsunar, starfsháttunum (Bürgi, Jacobs og Roos, 2007).  

Tæki til stefnumótunar eru að einhverju leyti háð áherslum sem einstaka 

„stefnumótunarskólar“32 leggja til, það er umræddar aðferðir eru notaðar í samræmi 

                                                      
31 Tæki geta verið hlutir eins og tússtafla, töflureiknisskjal, glærukynning, kort, myndir, tölva, 

línurit, Post it! miði og graf eða hver annað efnislegt verkfæri sem nýtt eru í tilgangi stefnumótunar 
eins og það er nýtt í skipulagsheild við stefnumótunarvinnu og jafnvel stefnumótunarkenningum. 

32 Ekki er mögulegt að hafa ítarlega umfjöllun um stefnumótunarskóla í stefnumótunarfræðum. Þó 
er ljóst að þeir eru mismargir og mismunandi í eðli sínu eftir því hvaða viðmið notuð eru til að 
skilgreina þá. Ágætis umfjöllun um stefnumótunarskóla og flokkanir á þeim er að finna hjá Boje (2008) 
þar sem frásögu- og bókmenntafræðin er nýtt til annars konar flokkunar en myndi gerast frá öðru 
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við ákveðna aðferðafræði sem þeir boða og aðrar aðferðir verða þá útundan. Á þann 

hátt má segja að stefnumótunarskólar takmarki aðferðir í stefnumótun þar sem þeir 

leggja áherslur á sumar aðferðir frekar en aðrar, líkt og Jarzabkowski og Wilson 

(2006) benda á. Stefnumótunaraðferðir, og samspil í notkun þeirra, gegna því 

mismunandi hlutverki í stefnumótun eftir ólíkum kenningum. Þannig má ætla að 

tækni og tæki hafi allt frá því að hafa nánast alræðisvald um stefnumótun í það að 

hafa hlutverk að hvetja til þekkingarsköpunar í því að samspilið við þau kallar fram 

nýja þekkingu sem nýtist í stefnumótun. Í reynd verði að telja að stefnumótunartæki 

geti bæði verið takmarkandi og gefandi sem hluti starfshátta í stefnumótun. Þessi 

atriði eru margs konar, tæknileg, félagsleg og persónuleg í að skilja, miðla og beita 

tækni og tækjum stefnumótunar. Það verður að telja að mikilvægasta hlutverk 

stefnumótunartækni sé að efla samskipti milli þeirra sem annast stefnumótun til að 

skapa sameiginlegan skilning á stöðunni frekar en að hún leysi allan vanda. Gildi 

einstakra stefnumótunartækja felist fyrst og fremst í samstöðu um notkun þeirra fyrir 

stefnumótun viðkomandi skipulagsheildar (Spee og Jarzabkowski, 2009). 

Jarzabkowski, Spee og Smets (2013) gera ítarlega tilraun til að útlista notkun tækni 

og tækja í stefnumótun frá sjónarhóli starfsháttanna. Út frá rannsókn sinni á notkun 

þeirra telja þau að tækin gegni fimm meginhlutverkum í stefnumótun: (i) að 

efnisgera, (ii) staðsetja, (iii) skrásetja, (iv) greina og (v) velja (nýja) starfshætti. Þetta 

gerist þó ekki með beinni yfirfærslu á milli ákveðinnar tækni og/eða tækis eða 

hlutverkum þeirra í stefnumótun heldur í gegnum ferli þekkingarsköpunar við 

aðstæðubundna beitingu þeirra. Einstök tæki sem nýtt eru í stefnumótunarvinnu hafi 

þannig ekkert stefnumótunargildi í sjálfu sér heldur aðeins þegar þeim er beitt í 

ákveðnu samhengi. Þa endurspegli þau þekkingarsköpun sem eigi sér stað við 

beitingu þeirra innan skipulagsheildar við ákveðnar félagslegar aðstæður. Í því 

samhengi er mikilvægt að gera sér grein fyrir að tækjanotkun er nýtt við þessa 

þekkingarsköpun og verður það hin yfirfærða merking þeirra sem ræður gildi þeirra 

fyrir stefnumótun. Það ferli þekkingarsköpunar er samspil yfirfærslu (upplýsinga sem 

tækni færir efnislega í formi tákna) og sértækrar hugsunar (í því að nýta efni tækis til 

að þróa hugsun fulltrúa fyrir frekari aðgerðir í tilgangi stefnumótunar). Stefnumótun 

                                                                                                                                                        
sjónarhorni. Önnur nálgun og mjög þekkt er frá Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998) sem gerð er 
ágæt skil í Ingi Rúnar Eðvarðsson, Runólfur Smári Steinþórsson og Helgi Gestsson (2011). 
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er að því leyti vinna stefnumótanda, háð einstaklingsvirkni hans (ígrundun og 

ígrundunarvirkni), en tæki og tækni geta skipt sköpun út frá aðstæðum í því að nýtast 

sem yfirfærsla til sértækrar hugsunar fulltrúa og því nýja stefnumótun. Þannig verður 

að telja að tæki séu mikilvæg hverri skipulagsheild í stefnumótun, í þeim skilningi að 

stefnumótun er stöðugt verkefni sem gerist frekar með notkun tækja og aðferða en 

að stefnumótun sé eitthvað sem er (stöðug „eign“ skipulagsheilda). Gildi tækjanna 

felist í því að þau hvetja til samskipta og samráðs um stefnumótun sem eflir 

sameiginlegan skilning um nauðsyn nýrrar stefnu frekar en að búa hana til. Þannig 

skiptir máli að tæki hafi vægi fyrir þátttakendur í stefnumótun, að þau hamli ekki 

ígrundunarvirkni eða samskiptum og að þau hvetji til félagslegrar virkni þar sem 

aðstæðurnar skýra notkunargildi þeirra en ekki öfugt (Spee og Jarzabkowski, 2009.) 

2.2.2.3  Stefnumótunarsamræðan – nefndir, fundir og samráð 

Fulltrúar í skipulagsheildum starfa aldri einir og þeir verða ætíð að finna verkefnum 

sínum útrás í athöfnum, mótuðum af félagslegu samhengi þeirra, samskiptum og 

verkferlum sem skapa störfum þeirra merkingu og í samhengi við störf annarra 

fulltrúa (Chia og Mackey, 2007). Í samhengi stefnu verða til í skipulagsheild margs 

konar gögn sem lýsa og skýra stefnu hennar, til dæmis áætlanir, ársskýrslur, fundar-

gerðir og samantektir vinnufunda, sem leiðir til að ná markmiðum og áherslum 

stefnunnar. Til að búa til stefnu og koma henni í framkvæmd verður að telja að fram 

þurfi að fara samræða innan skipulagsheilda í formi funda, hvort sem það eru 

stjórnarfundir, föst vinnuteymi, fundir sérstakra starfshópa, samráðsfundir (yfir-

/milli)stjórnenda eða afmarkaðir stefnumótunarfundir með öllum þeim gögnum sem 

í kringum þá verða til. Þrátt fyrir það verður að telja að lítið sé vitað um gildi funda í 

skipulagsheildum, frá félagslegu sjónarhorni starfsháttanna, fyrir stefnumótun þeirra. 

Fundur er hér skilgreindur sem skipulögð samkoma þar sem þrír eða fleiri sem hittast 

í þeim tilgangi að séð verður til að mæta þörfum skipulagsheildar eða hóps innan 

hennar. Í ofangreindri merkingu skiptir því ekki máli hvort fundir séu formlegir eða 

óformlegir, hvort þeir séu vel skipulagðir eða ekki eða hversu árangursríkir þeir 

heldur eru. Almennt séð verður að telja að hlutverk funda sé að (i) samhæfa ólík 

sjónarmið innan skipulagsheilda og (ii) halda umræðu lifandi um viðfangsefni þar til 

þau eru tímabær til ákvarðanatöku. Rannsókn Jarzabkowski og Seidl (2008) á 51 fundi 
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í þremur háskólum sýndu að fundirnir ýmist styrktu eða veiktu stefnumótun innan 

þeirra. Fundir, sem aðferð í stefnumótun frá félagslegu sjónarhorni, voru þannig ekki 

tæki til stefnumótunar í sjálfu sér heldur eingöngu ef tókst að koma á samskiptum, 

umræðu og möguleikum til ákvarðanatöku í samræmi við aðstæður, var hægt að 

segja að þeir nýttust til stefnumótunar og gátu þá verið mjög mikilvægir. 

Önnur vel þekkt og mikið notuð aðferð í stefnumótun eru stefnumiðunarfundir 

það eru skipulögð lárétt/lóðrétt samræða fulltrúa í skipulagsheild með formlegu 

skipulagi í þeim tilgangi að búa til, viðhalda, styrkja eða breyta stefnu skipulags-

heildar. Það er gjarnan í því samhengi að lögð eru til hliðar dagleg verkefni á meðan 

vinnufundur stendur yfir, jafnvel í einn til tvo daga. Almennt er talið að vinnufundir sé 

áhrifarík aðferð til að vinna að stefnumótun þótt sumir hafi tjáð efasemdir um 

gagnsemi þeirra, það er að einstakir atburðir (vinnufundurinn) geti haft í för með sér 

miklar breytingar á starfsháttum einstakra fulltrúa í framhaldinu. Macintosh, Maclean 

og Seidl (2010) gerðu rannsókn á starfsháttum millistjórnenda í kjölfar vinnufunda í 

tíu breskum fyrirtækjum sem héldu alls 99 stefnumiðunarfundi á fimm ára tímabili,. 

Þeir komust að þeirri niðurstöðu að „árangur“ fundanna tengdist þrennu, það er tíðni 

þeirra, lengd og valdastöðu fulltrúanna á þeim. Ef það var of þétt tíðni (mikil vinna á 

örfáum mánuðum) reyndist það verr en ef fundirnir voru sjaldnar og stóðu yfir lengra 

tímabil þannig að eðlilegt samræmi væri á milli daglegra verkefna og. Einn stakur 

stefnumiðunarfundur var líka ólíklegur til að skila árangri. Og við innleiðingu á stefnu 

væri mikilvægt að fulltrúar bæði yfirstjórnenda og millistjórnenda væru virkir 

þátttakendur í breytingaferli stefnumótunar sem tengdust fundunum. Á þann hátt 

má telja að fundir séu hluti starfsháttanna, sem dæmigerð vinnubrögð til vana, í 

skipulagsheildum. Stefnumiðunarfundir geta samt leitt til breytinga innan þeirra séu 

þeir skipulagðir vel, þeir gefi tíma til umhugsunar í nýbreytniverkefni samhliða 

daglegum verkefnum og færi ólíka fulltrúa saman til samræðunnar. 

2.2.3 Rannsóknir á millistjórnendum sem stefnumótendum 

Með rannsóknum á starfsháttum í stefnumótun má vonandi (i) öðlast innsýn í 

starfsaðferðir hæfra stefnumótenda og (ii) finna aðferðir sem bæta stefnumótun í 

skipulagsheildum (Jarzabkowski og Whittington, 2008). Með það að leiðarljósi er rétt 

að huga nánar að því hvað það er í starfsháttum stefnumótunar sem vert er að veita 
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athygli út frá einstaklingsvirkni fulltrúa með sína ígrundun og ígrundunarvirkni í sam-

hengi við aðstæður stefnumótunar sem félagslega starfsemi (Johnson, Melin og 

Whittington, 2003). Whittington (2007) ræðir þar um fimm áherslur á starfshætti við 

stefnumótun sem verðir séu til skoðunar í rannsóknum á millistjórnendum sem 

fulltrúum: (i) að leita að tengslum og tengingum, (ii) að viðurkenna samhengi, (iii) að 

skilja kaldhæðni, (iv) að endurskilgreina árangur og (v) að átta sig á endurtekningum. 

Rannsóknir á athöfnum í skipulagsheildum, starfsháttum, fela því í sér misflóknar 

frásögur samkvæmt Kemmis og Wilkinson (1998). Þeir setja fram fimmþætt sjónar-

horn til að horfa á starfshættina, og þá einnig til að rannsaka þá, skýrt í töflu 2. 

Tafla 2: Samhengi milli ólíkra hefða til að rannsaka starfshættina 

  Áhersla: 

 

 

Sjónarhorn: 

Einstaklingur Hið félagslega Bæði: ígrundunarvirk-
gagnvirk sýn á tengsl og 
samhengi einstaklings 
og hins félagslega 

Hlutlægt 

(1) Starfshættir eru 
atferli einstaklinga, séð 
frá sjónarhorni 
frammistöðu, atburða 
og áhrifa; atferlislegar 
og flestar hugrænar 
nálganir í sálarfræði. 

(2) Starfshættir eru 
félagsleg tengsl, svo sem 
hefðir, rútínur, kerfis-
skipuleg; skipulags-
fúnksjónal og félagskerfa 
nálganir. 

 

Huglægt 

(3) Starfshættir eru 
ætlaðar athafnir, 
mótaðar af merkingu 
og gildum: sálfræði-
legur skilningur og 
flestar hugsmíða-
hyggjunálganir. 

(4) Starfshættir eru 
félagslega ákvarðaðir, 
mótaðir af orðræðu, 
hefð, túlkunarlegum, 
fagurfræði-sögulegum 
skilningi og póst-
strúktúralegum 
nálgunum. 

 

Bæði: 
ígrundunarvirk-
gagnvirk sýn á 
tengsl og 
samhengi hins 
hlutlæga og hins 
huglæga 

  (5) Starfshættir eru 
félagslega og sögulega 
ákvarðaðir, og endurskipu-
lagðir á grunni mannlegra 
fulltrúaverkefna og félags-
legra athafna; gagnrýnin 
kenning, gagnrýnin félags-
vísindi. 

(Kemmis og Wilson, 1998, 29.) 

Samantekt Kemmis og Wilson í töflu 2 bendir á það að hægt er að horfa á starfs-

hættina á ólíka vegu og þá einnig að rannsaka þá. Í samhengi þessa verkefnis er horft 

til við fimmtu leiðarinnar í töflunni um starfshættina. Fimmta leiðin snýst meðal 

annars um starfendarannsóknir og gagnrýnan skilning á starfsháttunum.  
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2.2.3.1  Þekkingarsköpun og starfshættir 

Það skiptir máli hvernig millistjórnendur móta og þróa með sér hæfni í stefnumótun 

er feli í sér hagnýta þekkingarsköpun sem aflað er og beitt við daglegar athafnir, sem 

starfshættir. Það er því nauðsynlegt að átta sig á ólíkum möguleikum og aðferðum til 

að afla sér hæfni sem nýtist í daglegum athöfnum fulltrúa við stefnumótunar í skipu-

lagsheildum. Þrjú sjónarhorn eru hér nærtæk sem vert er að skoða nánar (Langley, 

2010). Fyrst má nefna hefðbundið sjónarhorn sem smávaxandi þekkingaröflun og er 

dæmigert fyrir rannsóknir á makró-stefnumótun og er undir áhrifum frá pósitíf-

ismanum með áherslu sinni á megindlegar rannsóknir. Áhersla þessa þekkingar-

sjónarhorns er á útskýringar og tengsl sem geti skýrt árangur í stefnumótun og 

einstökum stefnumiðuðum athöfnum. Johnson, Langley, Melin og Whittington (2007) 

telja slíkt sjónarhorn þó henta illa starfsháttastefumótun sem míkró-rannsóknum þar 

sem ekki takist að ná að skýra eða spá fyrir um árangsríka stefnumótun með þessari 

aðferð, hvorki til skamms eða langs tíma, og einstaklingsvirknin sé einnig utan 

rannsóknar. Næsta sjónarhornið er starfsþekkingarlegt sem vísar þá til 

einstaklingsbundinnar reynslu sem fulltrúar afla sér og beita með þátttöku í 

stefnumótandi athöfnum og verður á margan hátt persónuleg eða einstaklings-

bundin. Hér eru rannsóknir á míkró-stefnumótun á margan hátt í samspili og 

Johnson, Langley, Melin og Whitting (2007) telja að þessi aðferðafræði við þekkingar-

öflun henti vel fyrir rannsóknir á starfsháttastefnumótun. Vandi slíkra rannsókna, 

sem sækja stuðning sinn í eigindlegar rannsóknir, er að ná í þessa þekkingu, sem er 

ekki síst hulin þekking, því ákveðna félagslega virkni skortir og sömuleiðis að skilja 

þátt aðstæðnanna í þekkingarsköpuninni. Rannsakandinn á þar í vanda með að afla 

upplýsingaöflun því upplýsingar liggja að öllu leyti hjá viðmælendum sem eru til 

rannsóknar og það gerir þær ekki heppilegar að öllu leyti. Rannsakandinn hefur 

takmarkaðan takmarkaðan aðgang að einstaklingsvirkni þeirra sem eru til rannsóknar 

í samspili við aðstæðurnar á hverjum tíma. Því leggur Langley (2010) til þriðju leiðina 

sem taka þurfi upp í auknum mæli í rannsóknum á starfsháttastefnumótun. Hún felur 

í sér að þekking verður til fyrir daglegar athafnir og þróun við þátttöku í þeim svo 

starfshættir festast eða þróast, verða að vana eða breytast. Útkoman er hagnýt 

þekking, þekkingin verður til fyrir þátttöku og verður aðeins miðlað í gegnum hana. 

Það er í þeim skilningi að besta leiðin til að afla þekkingar, á stefnumótun líkt og um 
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aðra hluti, sé læra af henni af daglegri reynslu af samspili einstaklings við umhverfi 

sitt. Besta leiðin til að skilja skipulagsheild er að breyta henni (Weick, 1995) og gera 

það í gegnum eigin rannsóknir (Elliott, 1991). Rannsóknarlega hefur þetta sjónarhorn 

meðal annars verið útfært í gagnrýnum starfendarannsóknum en þar hefur bilið milli 

hins rannsakaða og rannsakandans verið lágmarkað eða er síst til staðar þegar um 

einn og sama aðila er að ræða þrátt fyrir að slíkt geti búið til margvíslegan annan 

vanda í staðinn (sjá til dæmis Webb, 1996). Miði starfsháttastefnumótun að aukinni 

þekkingu á stefnumótun séu starfendarannsóknir áhugaverður kostur í dag.  

2.2.3.2  Venjur, rútínur og tækni í athafnir starfsháttanna 

Það hefur verið meginsjónarmiðið sem hefur verið lagt fram í þessum fræðikafla að 

stefnumótun í skipulagsheildum sé eitthvað sem starfsmenn hennar búa til í gegnum 

athafnir sínar frekar en að það sé eitthvað sem skipulagsheildir eiga (í formi 

stefnuskjals eða einhverrar annar „eignar“) og sé því ævinlega aðstæðubundin 

(Jarzabkowski, 2005, 2010, Johnson, Melin og Whittington, 2003, Johnson, Langley, 

Melin og Whittington, 2007). Í því samhengi er stefnumótun skilyrt í samhengi 

athafna og birtast í hverri skipulagsheild á grundvelli orðræðunnar innan hennar. 

Starfshættirnir eru daglegar athafnir, venjur og hefðir sem birtast í störfum ólíkra 

fulltrúa í skipulagsheildum, fá sýnileika í líkamsbirtingu á einhvern hátt og eru þannig 

hluti starfsháttanna sem „samfélagsleg miðlun“ í formi frásögu (Hydén, 2013). Starfs-

hættir einstakra fulltrúa mótast af skipulagi og starfsháttum í skipulagsheild og þeir 

hafa sömuleiðis tækifæri til að móta þá, annað hvort til að staðfesta það sem fyrir er 

(endurtekning, einsleitni, tregða til breytinga) eða endurskapað þá (breyta venjum, 

athöfnum, hefðum, rútínum, nýbreytni). Sem félagslegt viðfangsefni er það flókið 

verkefni og margslungið (Jarzabkowski, 2004). Það er þó ævinlega fulltrúinn sem er 

ábyrgur gagnvart athöfnum sínum, skilningi sínum á þeim og þeirri „sögugerð“ sem 

hann stendur fyrir í starfsháttum sínum og þá í samhengi stefnumótunar.  

Tæknin er undir valdi hugsunarinnar og ný tækni kallar jafnframt á nýja hugsun, 

líka hvað varðar stefnumótun. Við stefnumótun og breytingastarf í skipulagsheildum 

þarf hugsun um gildi breytinga að vera til staðar til að móta starfshætti, breyta þeim 

gömlu í nýja. Rannsókn Balogun og Johnson (2007) á millistjórnendum í skipulags-

heild í breytingaferli sýndi mikilvægi breytinga í hugsun þeirra til að nýbreytni geti átt 
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sér stað þar sem félagsleg virkni þeirra réð meiru um breytingarnar en yfirstjórnun 

þeirra. Í stefnumótun verður því ekki horft framhjá hugarstarfsemi starfsfólks, 

ígrundunarvirkni þeirra sem fulltrúa, sem lykilatriðis til árangurs skipulagsheilda og 

mikilvægi mannlegrar hugsunar yfirleitt í allri stefnumótunarvinnu, vegna hugkvæmni 

og marksækni manneskjunnar (Mckeown, 2012).  

 

Hér í fræðikaflanum í heild sinni hefur verið lögð fram margvísleg, vonandi 

samrýmanleg, sjónarmið sem benda á samhengi tungumáls til athafna í stefnumótun. 

Þessi sjónarmið hafa jafnframt fengið byr undir báða vængi hjá hópi rannsakenda 

sem skilgreina rannsóknir sínar undir regnhlífarheitinu starfsháttastefnumótun. Ýmsir 

hafa þar lagt fram sjónarmið frá sjónarhóli verufræði og þekkingarfræði til stefnu-

mótunarfræðanna um starfshættina (til dæmis Orlikowski, 2010, Chia og Rasche, 

2010, Langley, 2010, Golden-Biddle og Azuma, 2010, Grand, Rüegg-Stürm og von Arx, 

2010 og Tsoukas, 2010). Aðrir hafa gert það á forsendum tungumálsins og nálgun 

orðræðunnar (valdaumræðan þar meðtalin) að stefnumótunarverkefninu (til dæmis 

Fenton og Langley, 2001, Samra-Fredericks, 2005, 2010, Leclercq-Vandelannoitte, 

2011, Hardy, Palmer og Philips, 2000, Allard-Poesi, 2010. Kwon, Clarke og Wodak, 

2008 og Cornut, Giroux og Langley, 2012). Enn aðrir hafa nálgast stjórnarhorn 

starfsháttanna um stefnumótun út frá félagslegu sjónarhorni um starfsemi skipulags-

heilda og fulltrúa innan þeirra (til dæmis Whittington, 2007, 2010, Miettinen, Samra-

Fredericks og Yanow, 2009, Gomez, 2010 og Rasche og Chia, 2009). Rannsóknir á 

starfsháttum í stefnumótun eru enn í mótun og fræðin hér framar kynnt eiga að veita 

leiðbeiningar um þætti sem nauðsynlegt er að rannsaka frekar. Það er rannsóknar-

kaflinn sem verður næst vegi okkar.  
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3 Stefnumótunarrannsókn á verufræðilegum grunni 

Sú textagerð sem hér framar er komin (fræðikaflinn) fram bendir til ákveðinnar 

orðræðu um mikilvægi starfshátta þegar fjallað er um stefnumótun í skipulags-

heildum. Það fær hvort tveggja í senn rökstuðning og takmörkun af beitingu 

tungumálsins í samskiptum innan skipulagsheilda og er ævinlega aðstæðubundin 

sínum tíma og rúmi. Með þau fræði á bak við sig kemur maður þó ekki í veg fyrir að 

nauðsynlegt er að útlista og rökstyðja frekar hvernig trúverðugra upplýsinga og 

þekkingar sé aflað á stefnumótun í skipulagsheildum út frá sjónarhorni starfs-

háttanna. Það er verkefni rannsóknarfræðanna og nauðsynjar þeirra til að geta sýnt 

fram á réttmætar og áreiðanlegar leiðir til að afla þekkingar á mannlegri starfsemi frá 

sjónarhóli stefnumótunar. Að því verkefni er komið núna. Kaflanum er skipt í þrjá 

meginhluta og mismarga undirkafla innan þeirra. Í meginatriðum er horft á rann-

sóknarferlið út frá víðu sjónarhorni í upphafi (hugmyndafræði) og umræðan smám 

saman þrengd (aðferðafræði) uns hún snýst að lokum um þessa einu rannsókn og 

þær aðferðir sem beitt er við gagnasöfnun, úrvinnslu og skýrsluskrif (greiningafræði) 

sem þessari ritgerð er.  

3.1 Stefnumótunarrannsókn í samhengi hugmyndafræði 

Loytard (2008 [1979]) benti á að mannleg hugarstarfsemi sem fram færi undir 

formerkjum vísinda væri ekki í sjálfu sér „vísindi“ heldur aðeins mannleg þekking sem 

birtist í formi texta af einhverju tagi. Í sjálfu sér væru allar rannsóknir ritun og þótt 

greiningin í megindlegar og eigindlegar rannsóknir sé alþekkt og margrædd sem 

ólíkar leiðir til að nálgast rannsóknir væru þær báðar í eðli sínu ritun og því líkar að 

því leyti. Og báðar þessar rannsóknartegundir eiga við sama vanda að stríða til að 

sýna fram á þekkingu. Réttmæti og áreiðanleiki þeirra beggja sé takmarkaður og þær 

hafa innbyggðar skekkjur sem skoða þurfi frekar og fást stöðugt við í öllum félags-

vísindalegum rannsóknum. Frá sjónarmiði félagsvísinda var forsenda megindlegra 

rannsókna, pósitívisminn, brostinn sem þekkingarfræðileg undirstaða til skilnings á 

mannlegri starfsemi, hvort sem sú hluthyggja byggir á röksemdarfærslu raunhyggju 

eða rökhyggju (Packer, 2011). Það er sökum þess að notkun stærðfræðilegra mælinga 
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á manninum segja ósköp lítið til um athafnir hans í félagslegu samhengi og því skiptir 

litlu hversu vel eða ítarlega er mælt (líffræðilega séð) því atferli hans byggist á 

merkingu sem hann leggur í athafnir sínar (Zahavi, 2008 [2003]). Skynreynsla 

mannsins og afleidd hugsun hennar með beitingu tungumálsins getur ekki fært 

honum neina vissu um einn „veruleika“. Það er sökum þess að hlutleysi gagnvart 

þekkingaröflun er ekki til sökum þess að tungumálið er í eðli sínu menningarbundið 

og bundið sjálfi hvers einstaklings til skilnings á „veruleikanum“. Og jafnvel 

eigindlegrar rannsóknir, sem leituðust við að horfa að horfa á mannlega starfsemi út 

sjónarhorni skynseminnar á skynjun einstaklings og túlkun hans á veruleikanum, hafa 

einnig reynst of takmarkaðar í mörgum tilfellum, og þá frekar á verufræðilegum 

forsendum (Packer, 2011). Í einföldu máli má segja að gagnrýnin á eigindlegum 

rannsóknum um skilning „sjálfsverunnar“ á veruleikanum dygði skammt ef ekki væri 

einnig leitað skýringa á honum í gegnum persónlega þætti eins og heimsmynd, völd 

og takmarkanir eigin hugsunar, líkt og Habermas og Foucault bentu á hvor á sinn 

háttinn. Sum part er það vegna innbyggðra skekkja hjá rannsakendum sem eru sjálfir 

„sjálfsverur“ sem mótar skilning þeirra á „sjálfsveru“ annarra (sem eru til rann-

sóknar). Einnig að „veruleikinn“ krefðist athafna til að hægt sé að öðlast skilning á 

honum og hann krefst því samhliða breytinga á grundvelli gagnrýninnar skoðunar á 

samspili mannlegrar athafnasemi og ígrundunarvirkni. Það er því nauðsynlegt að taka 

eigindlegrar rannsóknir til endurskoðunar og útkoman getur verið það sem nefnt 

hefur verið „frelsandi, eigindlegar rannsóknir“ eða „gagnrýnar rannsóknir með 

frelsandi sjónarhorni“. Því taka verði til skoðunar „sögulega verufræði sjálfsins“ 

(Foucault) á grundvelli (sjálfs)gagnrýni, ígrundunarvirkni, sjálflægni og valdaþarfar 

einstaklings sem má sameina í eitt viðfangsefni, einstaklingsvirkni „sjálfsverunnar“ – 

hvort heldur sem það er hinn rannsakaði eða rannsakandinn. Þar með verður rann-

sakandinn sjálfur undir smásjánni sem hugsanlegur takmarkandi aðili í rannsóknar-

ferli sem þarf að vera sýnilegur í öllu rannsóknarferlinu með sínar áherslur, 

möguleika og takmarkanir og hæfni (þekkingu, leikni og viðhorf). Þess vegna verður 

rannsakandi að viðurkenna eigin túlkun sem óaðskiljanlegan þátt eigin rannsókna, 

taka upp sjálfsgagnrýni á siðferðilegum grunni. Textinn er tæki og afl til að átta sig á 

eigin takmörkunum sem möguleikum til nýrrar þekkingasköpunar á grundvelli 

samspils hans við eigin hugsun (Packer, 2011).  
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3.1.1 Stefnumótunarannsókn sem gagnrýnin starfendarannsókn 

Út frá gagnrýni, á bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknir, hefur verið sett fram 

sjónarmið um þriðja rannsóknarviðtakið sem stundum hafa verið nefndar rannsóknir 

frá frelsandi sjónarhorni (Packer, 2011) eða starfendarannsóknir (Herr og Anderson, 

2005) og þá sérstaklega í samhenginu gagnrýnar starfendarannsóknir (til dæmis 

Zuber-Skerritt, 1996, Weiskopf og Laske, 1996, Kemmis, 1996, 2001, Kemmis og 

Wilson, 1998). Starfendarannsóknir sem þetta þriðja viðtak rannsókna, sjónarhorn 

frelsandi rannsókna, hefur verið í mótun alla 20. öldina og nú í byrjun 21. aldar að 

verða stöðugt vinsælli og viðurkenndari í rannsóknarsamfélagi háskóla sem rann-

sóknarmöguleiki á móti megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Það er þrátt fyrir 

að hugmyndafræði og aðferðafræði starfendarannsókna, sem um margt eiga 

tengingar við eigindlegar rannsóknir þótt þær skeri sig frá þeim að vissu marki, séu 

ekki nægilega vel þekktar til að þær séu nýttar mikið í meistara- og doktors-

verkefnum. Þær eiga það fyllilega skilið að vera nýttar sem slíkar (Herr og Anderson, 

2005). Starfendarannsóknir eru lítt ræddar fræðilega í íslensku samhengi þótt undan-

tekningar þar um séu að koma fram í dagsljósið (til dæmis Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2013) en á alheimsvísu voru ákveðin tímamót árið 2001 í tengslum 

við útgáfu ritsins Handbook of action research: Participative inquiry and practice 

(Reason og Bradbury, 2001) líkt og Herr og Anderson (2005) benda á. Starfenda-

rannsókn er einnig nefnd sjálfsrannsókn, það er rannsakandi er á einhvern hátt hluti 

rannsóknar eða jafnvel eingöngu sjálfur til rannsóknar í sínum sögulegu aðstæðum. 

Meðal þeirra sem aðhyllast starfendarannsóknir er margvísleg umræða um notkun 

þeirra og fjölmargir þeirra eru gagnrýnir á margvíslega notkun þeirra og takmarkanir 

þrátt fyrir meiri vantrú á öðrum tegundum rannsókna (sjá til dæmis Webb, 1996 og 

Weiskopf og Laske, 1996). Enda er það svo að starfendarannsóknir eiga fjölmörg 

andlit og ólíkar birtingarmyndir eftir mismunandi uppruna og samhengi. Anderson og 

Herr (2005) telja upp ellefu mismunandi rannsóknaráherslur sem tengdar eru starf-

endarannsóknum eftir sögulegum uppruna (til dæmis Evrópa, N-Ameríka, S-Ameríka), 

eftir því hvar þær eru nýttar (til dæmis í stjórnun skipulagsheilda, mennta- og heil-

brigðisstofnunum, þróunarfræðum), kenningum sem liggja þeim til grundvallar (til 

dæmis pragmatismanum, hugsmíðahyggjunni, gagnrýninni kenningu) eða kenni-

mönnum (til dæmis Donald Schön og Chris Argyris, Paulo Freire, Jürgen Habermas 
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eða Kurt Lewin). Action research, sem gjarnan er þýtt starfendarannsókn á íslensku 

þótt þýðingin þátttökurannsókn þekkist líka (sjá til dæmis Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2013), er þó talið vera samheiti yfir þessa rannsóknarhugmynd en 

hugtakið verður til um miðja 20. öld hjá félags-sálfræðingnum Kurt Lewin (McKernan, 

1996). Einkenni starfendarannsókna, eða það sem sameinar ólíkar rannsóknir undir 

því heiti, er áherslan á þátttöku rannsakandans í rannsókninni í þeim tilgangi að hafa 

áhrif á útkomu rannsóknar, bæta aðstæður og starfshætti á einhvern hátt. 

En út frá þekkingarlegum og verufræðilegum sjónarmiðum færir þetta samspil 

rannsakanda og hins rannsakaða í eitt rannsóknarviðfang möguleika á að takast á við 

hið „sögulega sjálf“ sem ævinlega er til staðar þegar ný þekkingarsköpun verður 

möguleg undir formerkjum verufræði (Packer, 2011). En helsta umræðan um gildi 

starfendarannsókna hefur snúist um eðli þeirrar þekkingar sem verður til hjá 

fagmanninum sem er að þróa eigin starfshætti og þeirrar þekkingar sem verður til hjá 

rannsakendum sem rannsaka störf annarra (Herr og Anderson, 2005). Sérstaklega 

snýst þá umræðan um það hvort sú staðbundna þekking sem fagfólk þróar með sér á 

vettvangi starfsins hafi yfirleitt rannsóknarlegt gildi á meðan aðrir hafa hafnað þessari 

tvískiptingu á eðli þekkingar sem kemur fram í þessu viðhorfi. Þannig hefur umræðan 

um réttmæti og áreiðanleika verið áberandi innan starfendarannsókna og haft 

víðtækara sjónarhorn en innan bæði megindlegra og eigindlegra rannsókna. Hugtökin 

réttmæti og áreiðanleiki eru röksemdafærsla megindlegra rannsókna fyrir sannleiks-

gildi þeirra en innan eigindlegra rannsókna hefur skilningur á þeim miðast við aðrar 

áherslur. Þannig er bent á margs konar réttmæti í rannsóknum sem vert sé að veita 

athygli, til dæmis faglegt réttmæti, miðlanlegt réttmæti, hagnýtt réttmæti á grunni 

þess hvaða réttmæti sé yfirleitt réttmætt og standist sannleikann (Kvale, 2002). 

Þannig hafa nokkrir bent á sérstöðu umræðunnar um réttmæti og áreiðanleika í 

starfendarannsóknum, til dæmis McNiff, Lomax og Whitehead (1996) og Bradbury og 

Reason (2001), en Herr og Anderson (2005, 55) vilja nálgast þá umræðu innan 

starfendarannsókna út frá markmiðum þeirra eins og sjá lesa má um í töflu 3. 
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Tafla 3: Markmið starfendarannsókna og viðmið um réttmæti 

Markmið starfendarannsókna Gæða-/réttmætisviðmið 

1) Öflun nýrrar þekkingar Gagnvirkt, ferlaréttmæti 

2) Að ná árangri í verkefni (athöfnum) Afraksturs-réttmæti 

3) Lærdómur fyrir bæði rannsakanda og þátttakendur Hvetjandi réttmæti 

4) Niðurstöður haf gildi í hinum staðbundnu aðstæðum Lýðræðislegt réttmæti. 

5) Heildstæð og viðeigandi aðferðafræði við rannsókn Ferlaréttmæti 

 

Að mati Herr og Anderson (2005) er réttmætisþátturinn nátengdur gæðum í því að 

auka gæði starfendarannsókna út frá markmiðum þeirra, það er að afla þekkingar 

sem nýtist til lærdóms og að breyta aðstæðum til hins betra. Aðferðafræðin þarf að 

koma í veg fyrir skekkjur og auka líkur á því að niðurstöður í starfendarannsóknum 

hafi yfirfærslugildi við aðrar álíka aðstæður; svo innra og ytra réttmæti gefi tilefni til 

að áreiðanlegastra túlkana út frá gæðum (Bradbury og Reason, 2001). 

Það má telja að starfendarannsóknir séu á markvissan hátt viðbrögð við gagnrýni á 

eigindlegar og megindlegar rannsóknir, hvort heldur verufræðilega eða þekkingar-

fræðilega. Umfjöllunin hér um starfendarannsóknir bendir til viðbótar á hinn pólitíska 

þátt þeirra og rétt er að vekja athygli á, sem Herr og Anderson (2005) greina í fjóra 

þætti: (a) Þekkingarpólitík: Í slíkri gagnrýni endurspeglast þekkingarpólitík sem 

kristallast í ágreiningi um eðli þekkingar til breytinga í gegnum valdeflingu þátt-

takenda sem þekkingarsjónarhorn starfendarannsókna gagnvart ytri rannsakendum 

og valdhöfum er yfirleitt. (b) Stofnanapólitík: Í henni felast skilaboð um valdeflingu 

starfsfólks í skipulagsheildum gagnvart ytri rannsakendum og innra skipulagi þeirra 

með möguleikum á að hafa áhrif á eigin störf. (c) Fagpólitík sem birtist í áhrifum 

einstakra fagstétta og fagmanna í að móta og þróa skipulagsheildir út frá sjónar-

miðum fagmennsku. (d) Pólitík þróunar- og nýsköpunarverkefna um sjálfræði fulltrúa 

í skipulagsheildum að taka á aðstæðubundnum, krefjandi viðfangsefnum og þau völd 

sem þeir fá til að þróa sig í starfi og styrkja um leið mannauð í skipulagsheildum.  

Rannsóknarlega eru starfendarannsóknir frekar „fljótandi“ þar sem margt í 

rannsóknarferlinu geti breyst á rannsóknartímanum, jafnvel rannsóknarspurningar og 
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rannsóknaraðferðir (Herr og Anderson, 20005).33 Starfendarannsóknir lúta þannig 

eigin rannsóknarferli sem þó er ekki einhlítt því rannsóknarhringurinn getur verið í 

virkni í mörgu samhengi samtímis og því frekar flókinn fyrir rannsakandann 

(McKernan, 1996). Jafnvel rannsóknaráætlun út frá sjónarhorni starfendarannsókna 

hentar annað snið en við gerð eigindlegra rannsókna og rannsóknarskýrslan hefur 

sérstöðu sömuleiðis (Herr og Anderson, 2005).  

3.1.2 Staða rannsakanda, ígrundunarvirkni og siðferðilegt sjónarhorn. 

Kjarni starfendarannsókna eru starfshættir rannsakandans sjálfs, sem starfsmanns á 

sínum starfsvettvangi og skilgreinist sem „fulltrúi“, í leit að nýrri þekkingu og skilningi 

en umfram allt breytingum sem miða að því að bæta mannlegar (starfs)aðstæður, 

gera betur en áður, færa hluti til betri vegar, læra af því sjálfur og þroskast (McNiff, 

Loax og Whitehead, 1996). Allt í allt birtist það í ígrundunarvirkni rannsakanda sem 

ekki er hægt að aðgreina frá rannsóknum hans. Framkvæmd og niðurstöður 

rannsókna eru háðar rannsakanum og í sjálfsrannsókn er erfitt að gera greinarmun á 

hinum rannsakaða starfsmanni og rannsakanda hans þegar það eru einn og sami 

aðilinn (Hall, 1996).  

Staða rannsakenda getur þó verið mismunandi í starfendarannsóknum. Anderson 

og Herr (2005) benda á að þar séu sex mismunandi möguleikum á tengslum 

rannsakanda og hins rannsakaða í starfendarannsóknum, sem skilgreina megi sem 

mismunandi stöðutöku rannsakanda: (a) innherji sem rannsakandi að rannsaka 

sjálfan sig, (b) innherji í samstarfi við aðra innherja, (c) innherji í samstarfi við aðra 

utan skipulagsheildar, (d) gagnkvæmt samstarf innherjateymis og utanaðkomandi 

teymis, (e) utanaðkomandi í samstarfi við innherja og (f) utanaðkomandi að rannsaka 

innherja. Markmið slíkra rannsókna er ekki eingöngu til að afla nýrrar þekkingar 

heldur einnig sem leið til að finna út hvernig eigi að lifa (starfshættirnir) og ekki síður 

að vera - sem einstaklingur og/eða rannsakandi. Með því að viðurkenna rannsakanda 

sem hluta rannsóknar er um leið hafnað hlutleysi hans, sem er viðurkennt bæði í 

eigindlegum og megindlegum rannsóknum, og möguleikinn að taka „sögulegt sjálf“ 

rannsakandans enn frekar með í dæmið (Packer, 2011). 

                                                      
33 Samlíkingin er sú að það að gera starfendarnnsókn sé líkt því og að fljúg aflugvél á sama tíma og 

maður er að smíða hana. 
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Rannsóknin, sem þessi rannsóknarskýrsla tengist, er sú leið sem Herr og Anderson 

(2005, 31) kalla „innherji; rannsakandi rannsakar sjálfan sig/starfshættina“. Einkenni 

þess telja þeir vera að þar sé rannsakandi að setja eigin starfshætti sem fagmanns 

„undir mæliker“ í þeim tilgangi að leita leiða til að skilja og þróa eigin starfshætti og 

eflast sem einstaklingur og fagmaður. Þær geta einnig kallast sjálfs-rannsókn eða 

lífssögurannsókn þótt þær geti einnig verið verkefnatengdar. Slíkar rannsóknir hljóta 

nánast alltaf að vera rannsóknir með frásögulega nálgun sem byggjast nánast 

eingöngu á gögnum sem rannsakandi býr til sjálfur. Frásögugögnin séu þá helst í 

formi dagbókafærslna eða annarar sjálfsritunar, í samspili við mismunandi starfsgögn 

hverju sinni, þar sem fyrsta persónan, ég, er hinn eðlilegi máti á framsetningu 

rannsóknargagna og rannsóknarskýrslu. Þessi tegund rannsókna hefur verið gagnrýnd 

fyrir að vera sett undir meiri vanda, hvað réttmæti og áreiðanleika varðar, þar sem 

ein rödd rannsakandans er til frásagnar um sjálfan sig. Því er líklegt að hættan á 

skekkjum, sjálflægni og freistnivanda í að fegra eigin starfshætti og dreginn lærdóm 

af þeim sé meiri en við aðrar rannsóknir óháð öðrum rannsóknarlegum áhættum sem 

leiði af öllum rannsóknum. En á móti er bent á möguleika þessara rannsókna til 

þekkingarsköpunar, ekki þó endilega að uppgötva nýja þekkingu heldur að geta nýtt 

sér þekkingu sem til staðar er og beitt hennar við sínar starfsaðstæður og geta jafnvel 

breytt þeim (Elliott, 1991). Út frá sjónarhóli skipulagsheilda er þetta möguleikinn á 

breytingastjórnun og hvernig starfendarannsóknir eru nýttar til lærdóms og breytinga 

sem hafi ákveðið gildi eða vægi þótt einnig sé spurt um hið gagnrýna sjónarhorn á 

slíkar rannsóknir um mikilvægi einstaklingsins gagnvart þörfum skipulagsheildar í því 

samhengi (Webb, 1996, Weiskop og Laske, 1996). Í heildina snýst umræðan um það 

að rannsóknir sem hafa gagnrýni að leiðarljósi, sem er þá kenningarbundinn þáttur 

og getur því verið takmarkandi í sjálfu sér, þurfa sjálfar að vera beittar gagnrýni 

(Webb, 1996) og viðurkenna takmarkanir „hins sögulega sjálfs“ (Packer, 2011).  

Rannsakandinn er því alltaf álitamál í rannsóknum þótt vinnubrögð hans, á 

grundvelli skilgreindar fagmennsku, eigi að draga úr efa gagnvart honum og beina 

athyglinni að „hinum vísindalegu niðurstöðum“ í rannsóknum hans. Í megindlegum 

rannsóknum er rannsakandinn ekki álitinn vandamál nema hann sé meðvitað „að 

ljúga“ til um rannsóknarmiðurstöður. Í eigindlegri aðferðafræði hefur rannsakandinn 

vafasamara hlutverk og viðurkennt, að minnsta kosti að hluta, að rannsóknar-
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niðurstöður séu háðar (for)skilningi hans á rannsóknargögnum sem nýttar eru til að 

„fá“ niðurstöðurnar. Í starfendarannsóknum verður rannsakandinn nánast „vanda-

mál“ því óljóst er hvernig hann getur fríað sig frá túlkun á rannsóknargögnum án þess 

að gefa jafnvel eitthvað til kynna um hann sjálfan (skekkjur, sjálfsskilningur, starfs-

hæfni, hagsmunir og fleira). Þannig verður spurningin um siðferði rannsakandans 

mikilvægt viðfangsefni í starfendarannsóknum sérstaklega og sumir hafa tjáð sig þar 

um (sjá til dæmis McKernan, 1996, Gatenby og Humpries, 2000), einnig um siðferði 

almennt í samhengi við ígrundunarvirkni rannsakenda (Lahman, Geist, Rodriguez, 

Graglia og DeRoche, 2010) eða rannsóknum almennt (Herr og Anderson, 2005). 

Hver er þá staða rannsakanda sem hefur ígrundunarvirkni að leiðarljósi í rannsókn, 

ekki síst þar sem rannsakandi og hinn rannsakaði er einn og sami aðili, deila einu 

„sjálfi“ sem takmarkast af einu og sömu ígrundunarvirkninni? Sýn Rhodes (2009) er 

að það sé frelsi hans í samspli við ábyrgðina gagnvart umhverfi sínu (til dæmis 

skipulagsheild) sem skilgreini það. Það er hvorki fullkomið frelsi til hvers sem er né 

algjör afstæðishyggja. Með því má álykta meðal annars að rannsóknartextar endur-

spegli siðferðileg sjónarmið þar sem „sjálf“ rannsakanda og „sjálf“ annarra fái jafna 

stöðu með tilliti til greiningar og mats, jafngildi. Það gerst í því að greina (þroska)-

möguleika og „viðjar sjálfanna“ en ekki að „leysa þau upp“, virða áhyggjur „sjálfs“ til 

óöryggis og lausnaleitar þess í gegnum tjáninguna (ritunina) sem leið til þekkingar-

sköpunar í stað niðurbrots og uppgjafar gagnvart óttanum og uppgjöfinni sem á sér 

líka sinn stað. Fyrir rannsakandann er höfundartextinn samræða milli eigin sjálfs og 

annarra og er hann siðferðilegur í þeim skilningi að hann er hluti af því námsverkefni 

sem lifað er í þessu takmarkaða rými milli lífs og dauða manneskjunnar. Rannsakandi 

er stöðugt að endurskilgreina sig og rannsókn sína þar sem rannsóknartextinn er hluti 

þeirrar tjáningar til sjálfssköpunar og er í eðli sínu siðferðilegt verkefni. 

Rannsakandinn, frá sjónarhóli ígrundunarvirkni, viðurkennir þannig eigin 

möguleika um leið og hann virðir hin siðferðislegu takmörk. Því ella er hættan sú að 

höfundartextinn verði helst tjáning á eigin sjálfhyggju (rannsakandi fullur sjálfumgleði 

yfir ágæti eigin rannsóknar á kostnað annarra en sjálfs sín) og lýsi þannig frekar eigin 

fordómum umfram einhverja nýsköpun á þekkingu sem er hugsanlegur möguleiki. 

Varðandi rannsóknir á skipulagsheildum er þó mikilvægt að viðurkenna hinn 
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gagnrýna þátt ígrundunarvirknistefnumótanda varðandi takmarkanir, völd, sjálflægni, 

undirgefni og hugmyndafræði sem stýrir orðræðu stjórnunar og stefnumótunar. Þar 

sem „sjálf“ rannsakandans sem ræður því hvort gagnrýnin nær fram, skilar sér af 

ábyrgð, færir möguleika (til þroska í gegnum athafnir) og hvetur þannig til mannúðar 

í siðferðislegu sambandi míns sjálfs og annarra. Þannig er það „sjálf“ rannsakandans 

sem þarf að takast á við ábyrgðina á framsetningu „eigin sjálfi“ og þeim „sjálfum sem 

aðrir fá“ í framsetningu hans og gefur alltaf til kynna einhvers konar valdastöðu hans 

(Rhodes, 2009). 

Það er æ viðurkenndara í fræðunum að rannsakendur endurspegli alltaf einhvers 

konar ígrundunarvirkni sem hafi áhrif á rannsóknir þeirra (Etherington, 2004). Það 

byggir á grunni kenninga um sjálfið og athafnasemi mannsins sem séu í eðli sínu 

ígrundunarvirk, til dæmis hjá félagsfræðingunum Bourdieu, Beck og Giddens. Þess 

vegna er farið að leggja stöðugt meiri áherslu á að rannsakendur haldi dagbók meðan 

á rannsóknum þeirra stendur til þess að vera meðvitaðir um eigin ígrundunarvirkni og 

áhrif hennar á rannsóknir sínar – ekki síst í tilfellarannsóknum (Simons, 2009). Þegar 

um gagnrýna starfendarannsókn er að ræða hefur dagbókarritun tvöfalda stöðu, þ.e. 

sem hefðbundið rannnsóknargagn sem tengist rannsóknarverkefninu sjálfu (til-

fellinu), sem og hugrenningum rannsakandans gagnvart tilfellinu, svo dagbókarritun 

rannsakanda er órjúfanlegur hluti starfendarannsókna (McNiff, Lomax og Whitehead, 

1996).  

3.2 Stefnumótunarrannsókn í samhengi aðferðafræði 

Aðferðafræði rannsóknar gefur til kynna trúverðugleika í uppbyggingu einnar 

rannsóknar með tilliti til skipulags (hér rannsóknarsnið tilfellarannsóknar) og hvernig 

það snið er sett upp heildstætt rannsóknarlíkan frá undir áhrifum frá túlkunarfræði 

og gagnrýnum sjónarmiðum með áherslu á frásögulega inntaksnálgun á rannsóknar-

gögnin. Aðferðafræðin hér hvílir á grunni hugmyndafræðinnar sem þegar er kynnt og 

því nánari útfærsla eða nálgun að eiginlegum rannsóknarfræðum þessarar rann-

sóknar. Hér verður því nánar gerð grein fyrir þessari aðferðafræði sem er greind upp 

eftir þessum þremur þáttum aðferðafræðinnar og hvernig þeir móta þá rannsókn 

sem hér er kynnt. 
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3.2.1 Rannsóknarsniðið er tilfellarannsókn 

Tilfellarannsókn sem rannsóknarsnið felur í sér að til rannsóknar er ákveðið „tilfelli“ 

og greinir það sig frá tveimur öðrum meginsniðum í aðferðafræðinni, það er 

tilraunum og könnunum (Thomas, 2011). „Tilfelli“ getur allt í senn verið eitt tilfelli 

eða fá álík, einn stakur atburður eða einstaklingur eða skipulagsheild (eða deild/-

hópur innan hennar) yfir ákveðinn tíma sem skoðað er út frá ákveðnu sjónarhorni í 

samhengi aðstæðna (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Tilfella-

rannsókn er þannig ekki aðferð heldur aðferðafræðilegt sjónarhorn á rannsóknarefni 

(Thomas, 2011). Í sjálfu sér er ekki einfalt að skilgreina tilfellarannsókn út frá 

hugmyndinni um „tilfelli“ því ólík sjónarmið geta verið til að nálgast það, hvort heldur 

megindlega eða eigindlega, svo skilgreining er háð þeim sem skilgreinir sem um leið 

skilgreinir og takmarkar hana frá veruleika tungumálsins. Dæmi um skilgreiningar á 

tilfellarannsókn eru: 

Tilfellarannsókn er ekki aðferðafræðilegt val heldur val um að hvað er 
rannsakað ... Með hvaða aðferðum sem við veljum til að rannsaka tilfellið. 
Við getum skoðað það út frá sjónarhóli hluta eða heildrænt, algjörlega út 
frá skilgreindum mælikvörðum eða túlkunarfræðilega, líffræðilega eða 
menningarlega, og með blönduðum aðferðum – sem við einskorðum, að 
minnsta kosti um stundarsakir, við tilfellið. (Stake, 2005, 443.) 

Tilfellarannsókn er rannsókn á sérstöðu og margbreytileika eins tilfellis, í 
þeim tilgangi að skilja athafnir þess innan mikilvægra aðstæðna. (Stake, 
1995, xi.) 

Tilfellarannsókn er ítarleg skoðun frá margvíslegum sjónarhornum á 
margbreytileika og sérstöðu afmarkaðs viðfangsefnis, stefnu, stofnun, 
verkefni eða kerfi við „raunverulegar“ aðstæður. Hún er rannsóknar-
miðuð, felur í sér samþættar aðferðir og er árangursmiðuð. Megin-
tilgangurinn er að öðlast mikinn skilning á afmörkuðu viðfangsefni (sem 
hluti af kenningu), verkefni, stefnu, stofnun eða kerfi til að afla þekkingar 
og/eða lýsa þróun stefnu, faglegum starfsháttum eða borgaralegum eða 
samfélagslegum athöfnum (Simons, 2011, 21.) 

Af framangreindu verður séð að tilfellarannsókn er ekki einhlít í skilgreiningu og 

mörg sjónarhorn sem þarf að taka tillit til svo skilgreining sé nægilega greinandi og 

umfangsmikil til „að ná utan um“ rannsókn á „tilfelli“. Þannig megi greina margar 

tegundir tilfellarannsókna eftir áherslum og út frá mismunandi forsendum. Ein slíkt er 

frá Stake (1995) gerir greinarmun á þrenns konar tilfellarannsóknum út frá hags-

munum, (a) tæknilegum til að sannreyna þekkingu, (b) félagslegum til að öðlast 
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skilning á viðfangsefni og loks (c) þeim sem ganga út frá innri áhugahvöt sem miða að 

áhuga á tilfellinu sjálfu. Þeir sem aðhyllast tilfellarannsóknir telja þær „jafn vísinda-

legar“ og þær sem gerðar eru á grunni annarra rannsóknarsniða og gildi þeirra ráðist 

ekki af formi þeirra heldur því sem þær hafa fram að færa (Thomas, 2011). Styrkleiki 

þeirra felist í möguleikum þeirra til að afla margþættra, fjölbreyttra og mikilvægra 

gagna sem aflist ekki með öðrum leiðum og þær hafi einnig upp á mikinn 

sveigjanleika að bjóða og gefi því sérstök tækifæri til að öðlast mikinn skilning á tilfelli 

(Simons, 2011). Rannsóknarlega eru margar leiðir til að vinna úr gögnum á grundvelli 

tilfellarannsóknar ekki síður en að meta gildi þeirra (Eisenhardt, 2002). Lykilatriði er 

því að safna fjölbreyttum gögnum, persónulegum og ná utan um allar víddir tilfellis í 

skýru fræðilegu samhengi, hvort sem kenning er búin til upp úr rannsóknargögnum 

(aðleiðsla), leitað er staðfestingar á fræðikenningu (afleiðsla) eða að veruleiki tilfellis 

verður skilinn og skýrður á grundvelli samspils við hann (fráleiðsla) (Thomas, 2011). 

Sem rannsóknarsnið er tilfellarannsókn til leiðbeiningar og skýringar á upp-

byggingu rannsóknar í því að byggja upp aðferðafræði sem sé trúverðug í því að finna 

heppileg gögn um „tilfelli“ til greiningar og úrvinnslu. Þannig er eðlilegt að skilgreina 

þætti hennar í nokkrum þrepum, til dæmis sex þrepum: (a) að setja fram (rann-

sóknar)spurningu/-ar, (b) val á tilfelli og aðferðum við gagnasöfnun til greiningar, (c) 

undirbúningur gagnasöfnunar, (d) gagnasöfnun, (e) greining og túlkun gagna og (f) 

kynning niðurstaðna, skýrslugerð (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 

2013). Þótt ferlið sé kannski skýrt þá er það líka flókið, krefst skipulagðra og skapandi 

vinnubragða hjá rannsakanda. Ferlið ræðst talsvert af tilgangi rannsóknar, því að vel 

skilgreindar rannsóknarspurningar séu mótaðar má ætla að aðferðir og leiðir til 

gagnasöfnunar ráða miklu um þann árangur sem vænta má af tilfellarannsókn líkt og 

Thomas (2011) bendir á. Áskorun tilfellarannsóknar er jafnvel ekki eingöngu 

skilningur á öðrum (tilfelli) heldur ekki síður skilningur rannsakanda á sjálfum sér sem 

mótar skilninginn og áhrif þess á greiningu og túlkun rannsóknargagna, sem 

ígrundunarvirkni (Simons, 2009).  

Réttmæti tilfellarannsókna sérstaklega snýr að gildi rannsókna á stökum tilfellum 

varðandi þá möguleika sem eru til alhæfinga út frá því, sem er mismunandi eftir því 

hvort unnið sé út frá afleiðslu, aðleiðslu eða fráleiðslu (Thomas, 2011). Gagnrýni á 
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tilfellarannsóknar hefur snúist um að rannsókn á einu tilviki geti ekki gefið nægar 

upplýsingar sem sé hægt að yfirfæra á aðra en tilvikið sjálft. Alhæfingarmöguleikinn 

snýst þá um það hvort niðurstöður rannsókna á einu tilfelli séu ekki það sérstakar og 

aðstæðubundnar (a) að það segi ekki neitt til um önnur tilvik í svipuðum aðstæðum 

(innra alhæfingargildi) eða (b) að hægt sé að draga ályktanir af því fyrir það umhverfi 

(til dæmis skipulagsheildir sem fyrirbæri) sem tilfelli er hluti af (ytra alhæfingargildi) 

(Maxwell, 2002). Frá sjónarhóli fráleiðslunnar (sem er sjónarhorn þeirrar rannsóknar 

sem þessi skrif heyra til) er áherslan ekki á alhæfinguna heldur frekar á notagildið (því 

eitt tilvik getur afsannað alhæfingu) í því hvaða veruleiki birtist hjá tilviki og hvernig 

tekist er á við veruleikann í gegnum athafnasemi sem birtir hann. Útkoman verði 

þannig ekki algild þekking (í félagsvísindum) heldur dæmigerð eða sýnileg þekking og 

hún getur, eins og dæmin sanna, veitt ómetanlegar upplýsingar sem jafnvel hafa 

breytt hafa þekkingu okkar og skilningi á mannlífinu út frá einu „tilfelli“ (Thomas, 

2011). Að lokum snýst málið um hvaða upplýsingar tilfellið hefur fram að færa. Þegar 

„tilfellið“ er ljóst snýst myndin næst um að koma því í rannsóknarlíkan, heildstæða 

mynd sem gefur möguleika til trúverðugra aðferða til að vinna skipulega að því að 

afla góðra upplýsinga um það. Rannsóknarlíkan er í senn umgjörð og samhengi 

aðferðafræðinnar í því að tengja einsaka verkþætti rannsóknar saman og koma 

ígrundunarvirkni rannsakanda í sem skekkjufríast samhengi. 

3.2.2 Túlkunarlíkan sem umgjörð og samhengi tilfellisins 

Alvesson og Skjöldberg (2009) hafa þróað líkan að rannsóknarfræðum sem tekur mið 

af sjálfi rannsakanda og áherslunni á ígrundunarvirkni. Þeir kalla þá rannsóknarfræði 

ígrundunarvirka aðferðafræði og skilgreina hana út frá áherslum á túlkun og ígrundun 

eða öllu heldur sem „túlkun á túlkuninni“ og „ígrundun á ígrunduninni“. Þeir afmarka 

sérstöðu þessarar ígrundunarvirkrar aðferðafræði með fjórum þáttum: (i) Skipulagðir 

og skýrir rannsóknarferlar séu til staðar sem virða nákvæmni í gagnaöflun og 

úrvinnslu, undir áhrifum frá grundaðri kenningu. (ii) Skýrar aðferðir við túlkun gagna, 

á grundvelli kenninga í túlkunarfræði. (iii) Meðvitund um pólitískt og hugmynda-

fræðilegt samhengi rannsókna, í framsetningu rannsakanda, þar sem sjónarmið 

gagnrýninnar kenningar koma til sem áhrifa- og skýringavaldur. (iv) Ígrundun í 

tengslum við vanda um framsetningu og höfundaráhrif á rannsóknir og skráningu 
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þeirra, rannsóknarskýrsluna, meðal annars undir áhrifum frá póstmodernisma, 

róttækum kvennafræðum og málvísindum. Í þessu samhengi má ræða um fjórfalda 

ígrundun sem aðferðir í ígrundunarvirkri túlkun á rannsóknarefni. Ígrundunarvirkni 

sem fjórþætt rannsóknaraðferð er (a) að geta greint það sem liðið er (horft til baka á 

þá leið sem nýlega hefur verið farin); (b) að velta upp þeim möguleikum sem koma þá 

í ljós (geta séð nokkrar leiðir að velja úr); (c) að taka meðvitaða ákvörðun um þá leið 

sem farin er (skýrt að einhver leið er meðvitað valin sem heppilegri en önnur og 

öðrum um leið meðvitað sleppt frekar en að val styðjist ekki við meðvituð rök); og (d) 

þegar sú leið hefur verið farin loks að meta hvernig valið til tókst (og hvernig það mat 

er háð þeirri leið sem valin var og þeim viðmiðum eru lögð á þá leið). Alvesson og 

Skjöldberg (2009, 277) lýsa þessu túlkunarlíkani aðferðafræðilega með mynd 2:  

 

 

Mynd 2: Fjórþætt ígrundun í rannsóknarlíkani 

Aðferðafræðilíkan Alvesson og Skjöldberg er leið að heildstæðu og heildrænu 

rannsóknarlíkani þar sem samhæfð eru sjónarmið túlkunar og ígrundunar. Megin-

atriði þessa líkans er að gera rannsakanda meðvitaðan um eigin áhrif á rannsóknir 

sínar, undir formerkjum ígrundunarvirkni, þar sem rannsóknartexti, hvort sem hann 
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er fræðitexti eða rannsóknargögn (val rannsóknar- og greiningaraðferða, mælinga-

kvarðar og mat þeirra, samræðutextar eins og viðtöl, dagbækur og/eða vettvangs-

nótur), eru túlkuð af meðvitund um þátt „sjálfsins“ í túlkuninni. Þannig eru 

niðurstöður rannsóknar alltaf ákvörðun rannsakanda, val hans, hvað sé skilgreint sem 

„niðurstöður“ og er það byggt á forsendum hans til skilnings á „niðurstöðum“ sem 

hann getur loks tjáð í höfundartexta og ber stimpilinn „fræðiverk“. Þekkingarsköpun 

er ekki möguleg án túlkunar í margþættum skilningi og að lokum er það úrvinnsla 

gagna sem sker úr um trúverðugleika rannsóknar og möguleikum á að færa nýjan 

skilning á veruleika tilfellisins (Alvesson og Skjöldberg, 2009). Öll túlkun byggir þó á 

gögnum sem eru í eðli sínu eru frásögur og verða aðeins kynntar sem frásögur. 

3.2.3 Frásagan sem inntak í aðferðafræðilegri skoðun 

Rannsóknarlega snýst inntak rannsóknar um að afla upplýsinga um tilfelli og þá hvar 

„upplýsinga“ sé að finna í gögnunum um tilfellið, hvaða „frásagnir“ eru í gangi sem 

búa til „frásöguna“. Hér framar hefur sú gagnaveita verið afmörkuð í frásögunni 

sjálfri sem hafi að geyma inntak rannsóknargagnanna, sem texta, orðræðu, samræðu, 

sem eigi einnig við greiningu á stefnumótun í skipulagsheildum (de La Ville og 

Mounoud, 2010). Í þeim skilningi er söfnun „frásagna“ yfir lengri tíma æskilegri en 

gagnasöfnun sem tekið hefur stuttan tíma að afla (Riessman, 2008). Frásagan, sem 

framsetning í texta og grunnur allra rannsóknargagna, þarfnast samt aðferða-

fræðilegrar greiningar og þar margir hafa lagt frásögunni lið í aðferðafræðilegum 

tilgangi til að greina hana (sjá til dæmis Boje, 2001, Czarniawska, 1998 og Colyar og 

Holley, 2010). Frásagan sem inntaksnálgun í rannsóknum er velþekkt og margar 

mismunandi aðferðir til að nálgast og greina einstaka sögur, samfélagslega, félags-

lega og/eða persónulega, hvort sem hún er tjáð munnlega eða í ritun. Áhugi á 

frásögulegri greiningu hefur vaxið á síðari hluta 20. aldar og allt fram til dagsins í dag 

og þá ekki eingöngu innan bókmenntafræða heldur innan fjölmargra annarra mann- 

og félagsvísinda, einnig stjórnunar- og stefnumótunarfræða (de la Ville og Mounoud, 

2010). Riessman (2008), leggur til þrjár leiðir í grundvallaratriðum til að nálgast 

greiningu á frásögulegu efni, í formi texta, sem hún nefnir (a) inntaksgreiningu (hvað 

–innihald frásögunnar er hjá millistjórnandanum), (b) skipulagsgreiningu (hvernig –

uppbygging frásögunnar er) og (c) gagnvirka frammistöðugreiningu (hver þáttur 



  

 89  

sögumannsins er –hvers vegna og hvenær). Í töflu 4 eru þessar áherslur Riessman 

dregnar saman og tengdar umræðunni um starfshættina í starfsháttastefnumótun. 

 

Tafla 4: Þrjár frásöguáherslur í samhengi starfsháttastefnumótunar 

 Inntaksgreining Skipulagsgreining Gagnvirk frammistöðu-

greining 

INNTAK  

heild/makró 

Í meginatrið-

um snýst að-

ferðin um að 

finna innihald og 

áherslur í 

gögnum sem 

greina megi í 

flokka sem gefi til 

kynna inntak á 

grunni flokkunar 

(þemu og vensl 

þeirra) 

 

Frá sjónarhóli 

starfsháttastefnu-

mótunar er verk-

efnið hér að 

greina innihaldið í 

stefnumótun 

stefnumótanda. 

Áherslan er á að 

finna skipulag á 

gögnum sem komi 

fram í framsetningu 

gagna sem færi 

sannleik til viðbótar 

inntaki og birtir þannig 

félagslega fram-

setningu textans frá 

sjónarhóli valds, 

hugmyndafræði, 

stöðutöku og fleira.  

 

Frá sjónarhóli 

starfsháttastefnu-

mótunar er verkefnið 

að greina orðræðuna í 

stefnumótun á þann 

hátt sem það snýr að 

samspili og sam-

skiptum þátttakenda í 

því sem býr til innihald 

stefnumótunarinnar. 

Fjallar umfram inntak og 

skipulags um sjálfsveruna og 

samspil hennar við aðstæður 

sínar og félagslegt umhverfi í 

því að skapa og móta eigið 

sjálf og merkingu. Sjálfið 

birtist, verður til og mótast í 

gegnum frásögutextann, 

getur verið margradda og 

aðlagar sig í gegnum 

samhengi aðstæðna.  

 

Frá sjónarhóli starfs-

háttastefnumótunar er 

verkefnið hér að skilja þátt 

stefnumótandans, milli-

stjórnanda sem fulltrúa í 

stefnumótun (í sjálfsrann-

sókn). Greiningin snýst um 

sjálf hans sem áhrifaafl á 

grunni ígrunundarvirkn sem 

leiðir til ákveðinnar stöðu-

töku í stefnumótun. Hún 

getur þó verið mismunandi 

eftir tímum og aðstæðum og 

réttlætt mismunandi eftir 

tímum. 

SAMSKIPTI 

hópur/mesó 

 

PERSÓNA  

einstakling-

ur/míkró 

  

 

Frásögunálgun Riessman skiptist í þrennt, inntaksgreiningu, skipulagsgreiningu og 

frammistöðugreiningu, er hér sett í samhengi við sjónarmið innan skipulagsheilda-

fræða um skiptingu á starfsemi þeirra í míkró, mesó og makró. Það gefur möguleika á 

að skoða þetta sem samþætta nálgun á skipulagsheildum út frá sjónarhóli starfs-

háttastefnumótunar (samanber Whittington, 2010) og þekkingaröflunar innan þeirra 



  

 90  

(samanber Langley, 2010). Við úrvinnslu á rannsóknargögnum í starfendarannsókn er 

þannig hægt að nálgast þau í meginatriðum út frá þessum þremur sjónarhornum. 

Hvort og hversu mikið allir möguleikarnir eru nýttir veltur á gæðum rannsóknar-

gagnanna og möguleikum þeirra í úrvinnsluferlinu, það er gagnagreiningunni. 

Aðferðafræði Riessman til að greina frásögutexta gerir þannig mögulegt að nálgast 

hann frá þremur sjónarhornum samtímis í sjálfsrannsókn. Í samhengi stefnumótunar 

felst það í að greina innihald stefnumótunar, samspilið og samskiptin sem búa til það 

innihald og loks hver einstaklingsvirkni sjálfsverunnar er sem mótar þá stefnumótun 

sem verður til – og einnig þá stefnumótun sem ekki verður til. Rannsóknargögnin 

sjálf, textarnir, verða svo að leiða í ljós hvort þeir gefi nægilegar upplýsingar um öll 

þess atriði. Um þau verður þó fjallað nánar hér síðar en byggt er á þeim grunni að 

starfendarannsókn afli gagna sem gefi tækifæri til að skoða texta frá öllum þessum 

sjónarhornum sem Riessman telur möguleika á (samanber Langley, 2010). Frá 

sjónarhóli gagnrýninnar starfendarannsóknar eru öll þrjú sjónarhornin möguleg því 

gögnin hafa það víðfeðmt svið, til dæmis miðað við rannsóknargögn úr megindlegum 

spurningalista: Það færir möguleika á heildstæðri frásögulegri nálgun á rannsóknar-

gögn aðferðafræðilega séð og vísar þá leið áfram í sjálf rannsóknargögnin. 

3.3 Rannsóknin í samhengi greiningaferla 

Gæði rannsókna veltur á gildi rannsóknargagna, áreiðanleika þeirra á grunni 

réttmætis í því að að þau gefi „verðmætar“ og „viðeigandi“ upplýsingar. Frá sjónar-

hóli tilfellarannsóknar er þar mikilvægt að safna gögnum með mismunandi aðferðum 

sem styðja hver við aðra, til dæmis viðtöl, dagbækur og vettvangsathuganir (Thomas, 

2011). Frá sjónarhóli starfendarannsókna er mikilvægt að fá staðfestingu sömu 

upplýsinga frá fleiri en einni aðferð (McKernan, 1996). Kannski mætti hér tala um 

lárétta og lóðrétta margprófun, vissa aðferðafræði til að styrkja áreiðanleika 

rannsóknargagna, ekki síst í tilfellarannsókn þar sem rannsakandi er að rannsaka 

sjálfan sig. Lárétta í þeim skilningi að safna upplýsingum um sama atriði með meira 

en einni aðferð og lóðrétta með því að styðjast við fleiri en eina tegund af 

rannsóknargögnum sem upplýsingagjafa. Áreiðanleikinn styrkist þannig með marg-

þættum aðferðum, gildi rannsóknaraðferðanna en einnig aðferðum við greiningu 

þeirra og loks viðeigandi framsetningu á niðurstöðum í rannsóknarskýrslu. 
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3.3.1 Söfnunarferli rannsóknargagnanna 

Í þessari rannsókn er sótt í rannsóknargögn sem eru skráð af rannsakanda og urðu til 

á rannsóknartímanum, sum vegna rannsóknarinnar (starfs- og samskiptagögn) en 

önnur ekki (persónugögn). Sérstaða rannsóknargagnanna stafar af því að þetta er 

sjálfs-rannsókn og því aðeins gögn eins aðila að ræða líkt og algengt er í starf-

endarannsóknum. Gögnin geta ýmist verið tengd starfi þess sem gerir rannsókn á 

sjálfum sér eða persónuleg ritun, sem oft verður til vegna rannsóknarinnar sjálfrar. Í 

sjálfu sér takmarkar eigin rannsóknarþátttaka einhverja möguleika í gagnaöflun, til 

dæmis að rita vettvangsnótur, og möguleiki er sömuleiðis á skekkjum í rannsóknar-

gögnum (sem er þá hluti rannsóknar). En þar sem rannsóknargögn eru háð 

persónunni sem rannsakar sjálfa sig er það samt lykilatriði að gögnin séu hans og hafi 

verið unnin út frá heiðarleika.34 Hin persónulega ritun, til viðbótar við aðra sem 

tengist starfi hans, sem grunnur að fræðilegri rannsókn (aukin heldur í tengslum við 

háskólanám) veldur því að margir spyrja um alhæfingargildi slíkra rannsókna. Herr og 

Anderson (2005) horfa á umræðuna um alhæfingargildi starfendarannsókna út frá því 

sjónarhorni að þekking sé margvísleg og að starfendarannsóknir geti fært ákveðna 

tegund þekkingar sem hafi alhæfingargildi á því sviði líkt og aðrar rannsóknir hafi á 

sínu sviði sem ekki megi rugla saman eða krefjast yfirfærslu á. 

Í þessari sjálfs-rannsókn í samhengi opinbers verkefnis hér til þrenns konar gögn: 

(a) starfstengd gögn, (b) samskiptaleg gögn og (c) persónuleg gögn. Gögnin voru í 

öllum tilvikum skráð af rannsakanda sjálfum og kallast oft á innbyrðis, samskipta-

gögnin við starfsgögnin. En mest eru það samt samt persónulegu gögnin, dagbókar-

ritun, sem kallast á við bæði starfsgögnin og samskiptagögnin þar sem rannsakandi 

reyndi að skýra sjónarmið og afstöðu til þeirra gagna í gegnum dagbókarritunina. 

Gögnin urðu til samhliða rannsókninni og sum þeirra eingöngu vegna hennar 

(persónulegu gögnin) og kallast því framsæ rannsókn í skilningi tilfellarannsókna 

(Helgi Rúnar Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013). Rituð gögn, skjöl, sem eru 

gjarnan notuð í rannsóknum á skipulagsheildum, bæði formleg og óformleg skjöl, 

                                                      
34 Þar sem rannsóknargögnin eru mest megnis sjálfsritun rannsakanda sjálfs og ekki viðtöl eða vett-

vangsathuganir líkt og þekkt er í eigindlegum rannsóknum, er lítið rými til að skoða gögnin (sem 
frásagnir í formi texta) út frá framburðaráherslum, þögnum, hiki eða öðru sem einkennir munnlega 
tjáningu og talið er mikilvægt í eigindlegum rannsóknum. 
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nýtast oft vel sem rannsóknargögn (Bryman og Bell, 2007 og Simons, 2011). Nánar 

um einstök gögn. 

Með starfstengdum gögnum er átt við opinber gögn skipulagsheildar, formleg 

skjöl hennar eins og stefnuskjöl, áætlanir, minnisblöð, greinargerðir, fundargerðir, 

handbækur og önnur gögn sem verða til í skipulagsheildum vegna starfsemi hennar. Í 

samhengi þessarar rannsóknar eru það allt gögn sem unnin hafa verið af 

millistjórnandanum sem tengist stefnumótunarvinnunni við innleiðingu aðalnám-

skrárinnar. Hægt er að byggja rannsóknir á skipulagsheildum með slíkum gögnum 

eingöngu en nauðsynlegt er að meta vægi þeirra í rannsóknarlegu tilliti, svo sem 

trúverðugleika og mikilvægi. En einnig verður að hafa í huga hver sé ritandi 

starfstengdra gagna og að þau tengist þannig ákveðnum starfsmönnum við ákveðnar 

aðstæður sem geyma þá ákveðnar upplýsingar á þeim tímapunkti (Bryman og Bell, 

2007). Starfstengdu gögnin sem nýtt eru í rannsókninni er öll rituð af mér sem 

þróunarfulltrúa grunnskóla. 

Með samskiptalegum gögnum er átt við öll gögn sem þróunarfulltrúinn notaði í 

samskiptum við aðra í tengslum við innleiðingu stefnumótunarinnar og kalla mætti 

óformleg skjöl skipulagsheildar. Þetta eru gögn eins og tölvupóstar, pistlar í 

fréttabréfum (Skólavefritinu35) og kynningar/erindi sem hann hélt við ýmis tækifæri 

og tengdust verkefnum innleiðingar. Samskiptagögnin gefa þá til kynna aðferðir, 

tækni og myndir til að styðja við innleiðinguna og þær réttlætingar sem notaðar eru í 

stefnumótunarferlinu til að styðja við stefnumótunarinnleiðinguna. Þetta er orð-

ræðan í öllu sínu veldi. 

Persónulegu gögnin eru loks gögn sem skráð eru af mér sem þróunarfulltrúa og 

rannsakandanum í tengslum við stefnumótunarinnleiðinguna og rannsóknarvinnuna. 

Þessi gögn eru helst dagbókarritun sem staðið hefur yfir allan rannsóknartímann og 

önnur persónuleg gögn sem geta verið minnisblöð, skýringamyndir og önnur 

persónuleg ritun sem tengist rannsóknarverkefninu. Í allt eru þetta gögnin sem eiga 

að gefa til kynna ígrundunarvirkni og þá einstaklingsvirkni sem skýrir og miðlar 

merkingu á starfsháttunum sem eru til skoðunar. Persónuleg gögn geta gefið ítarlegri 

                                                      
35 Skólavefritið er rafrænt fréttabréf sem þróunarfulltrúi grunnskóla ritstýrir og skrifar og kemur 

þessi misserin út á 2ja vikna fresti og sent öllum grunnskólakennurum í Hafnarfirði í tölvupósti, alls 2 
A-4 bls. hverju sinni. 
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upplýsingar, og eru því jafnvel meira virði, en önnur gögn sem aflað er með 

eigindlegum aðferðum, eins og til dæmis viðtöl eða vettvangsathuganir. Þau eru þó 

þekktari í öðrum tegundum rannsókna en í rannsóknum innan eða á skipulags-

heildum (Bryman og Bell, 2007). Þá skyldi ekki horfa framhjá því að gögn sem verða 

til í rannsóknarferli, svo sem fræða- og rannsóknarkafli sem tengjast rannsókn, eru 

hluti persónulegra gagna og móta margvíslegan forskilning sem rannsakandi hefur til 

að nálgast úrvinnslu rannsóknargagna og kallast á við þau (Birks og Mills, 2011). 

Sömuleiðis eru þau sjónarmið einnig þekkt að sjálfsritun sé mikilvægt verkfæri í því 

að efla persónulega hæfni og starfsþróun (Holly, 1989), hér þróunarfulltrúa 

grunnskóla sem millistjórnanda í stefnumótunarferli í skipulagsheild. Sömuleiðis er 

persónuleg ritun mikilvæg gögn í rannsóknarferli í því að vinna úr rannsóknargögnum 

og þróa niðurstöður (Riley, 1990), meðal annars viðurkennt í ferlum grundaðrar 

kenningar sem nánar er kynnt hér áfram (Birks og Mills, 2011). 

Bryman og Bell (2007) gera í meginatriðum greinarmun á þremur aðferðum til að 

meta skráð gögn, (a) megindleg innihaldsgreining, (b) málfræðileg greining og (c) 

túlkunarleg greining. Það sjónarmið er í þessari rannsókn að gögnin séu skoðuð frá 

ýmsum sjónarhornum en mest frá sjónarhóli túlkunarfræði þar sem slíkt bjóði upp á 

möguleika til að fást við merkingu gagnanna en ekki eingöngu málfræði eða eigindi 

þeirra (sem þó er alls ekki neitað að geti líka skipt máli). Við greiningu á merkingunni 

gefist þó til viðbótar tækifæri til að skilja grunninn eða það sem hvetur til virkrar 

athafnasemi, starfshátta, í skipulagsheildum í samhengi þessarar rannsóknar. Ítarlegt 

yfirlit yfir öll gögnin sem aflað var og nýtt fyrir rannsóknina sem tengist þessu 

meistaraverkefni er að finna í viðauka. 

3.3.2 Greining rannsóknargagna í þríþættu samhengi 

Greining rannsóknargagna snýst um tvennt, ferlið í því að greina og greiningar-

aðferðin eða aðferðirnar. Hér er gert ráð fyrir einu ferli við greiningarvinnuna þótt 

fleiri en ein greiningaraðferð sé nýtt í því ferli eða alls þrjár. Aðferðirnar verða 

kynntar hér síðar en sjálft ferlið er unnið í meginatriðum eftir ferli grundaðrar 

kenningar. Í grundaðri kenningu eru tvær reglur meginatriði í greiningarferlinu, (a) að 

allt er í eðli sínu hugtak og (b) greiningarferlið þarf að vera í tengslum við rannsóknar-

spurningar. Með hugtaki er átt við „lýsandi eða skýrandi hugmynd, merkingu hennar 
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sem birtist í orði, merkimiða eða tákni“ (Birks og Mills, 2011, 89 með vísan í 

Holloway, 2008, 4). Greiningarferlið samkvæmt grundaðri kenningu snýst þannig um 

að „kóða“ gögn þar sem leitað er að flokkun, þemum, sem eru til staðar í gögnunum 

(Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Það er rætt um þrjú stig kóðunar (Birks og Mills, 

2011). (a) frumkóðun er fyrsta nálgun rannsakanda að gögnum þar sem hann er 

opinn fyrir öllum hugsanlegum mynstrum í þeim, eins konar „opin kóðun“ þar sem 

ígrundunarvirkni rannsakanda ræður talsvert för. Frumkóðunin er sérstaklega 

ígrundunarvirkt ferli þar sem rannsakandi leitar að efnisþáttum í rannsóknargögnum 

og skráir þá sem einskonar „opin kóðun“. (b) Miðkóðun felur í sér nánari skoðun á 

grunnkóðun þar sem hún er metin og er þar rætt bæði um öxulkóðun og valkóðun 

þar sem minnisblöð og skýringamyndir eru gjarnan notaðar við rannsóknarvinnuna. 

Miðkóðun lýkur þegar gögnin í heild sinni ná að mynda samhengi sem færir 

rannsakanda heildarmynd af rannsóknarefni sem nær utan um alla frumkóðunina. 

Miðkóðunin, sem gjarnan er skilgreind sem öxulkóðun eða valkóðun, felur í sér að 

leitað er að flokkun og tengslum á „opnu kóðuninni“, bæði yfirflokka og undirþætti 

sem eru eins konar eigindi hvers flokks. Loks er það (c) lokakóðun þegar kóðunin er 

tengd fræðilegu samhengi, áður þekktu sem staðfestist í gögnunum eða nýju sem 

sprettur af rannsóknargögnum, þar sem hugtök og kenningar eru samtengdar og 

inntak skýrt í samhengi söguþráðs og aðstæðna. Þessi lokaþáttur kóðunarferlisins er 

þá lokakóðunin sem felur í sér að rannsóknarniðurstöður eru tengdar fræðilegu 

samhengi, hvort sem er þekktu samhengi eða að rannsóknin leggur til nýtt samhengi 

sem sett er í fræðilegan búning, sem einnig mætti kalla „fræðilega kóðun“. Við 

gagnagreininguna, kóðunina, er horft til heildrænna sjónarmiða, heildarhyggju frekar 

en smættarhyggju, þegar rannsóknarefnið er skoðað og er í anda tilfellarannsókna 

(Thomas, 2011). Ferlinu er lokið og rannsóknarskýrsla er staðfesting þessa ferlis (Birks 

og Mills, 2011).  

Horft er til þriggja leiða í frásögulegri hugmyndafræði um greiningarleiðir sem 

mæta ólíkum nálgunum á rannsóknarefni; inntaksgreiningu, skipulags-/tengsla-

greiningu og gagnvirka frammistöðugreiningu (Riessman, 2008). Greiningaraðferðir 

eru kynntar nánar í tengslum rannsóknina sem hér um ræðir þar sem þessum þremur 

aðferðum verður öllum beitt á rannsóknargögnin á mismunandi tilgangi til að svara 

rannsóknarspurningunum þremur með sitt hverri aðferðinni. 
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3.3.2.1  Inntaksgreining á stefnumótuninni 

Sem inntaksgreining er þemagreining án efa ein algengasta greiningaraðferð sem 

notuð er innan eigindlegs rannsóknarviðtaks (Boje, 2001) og snýst um þetta „hvað“ í 

rannsóknum og er því það sem kalla mætti innihald frásögunnar (Riessman, 2008). 

Frá frásögulegu sjónarhorni er megineinkenni þemagreiningu flokkun og röðun þar 

sem leitað er að mynstrum og þeirra innbyrðis samhengi (Boje, 2008). Þema-

greiningin snýst um að finna „þemu“ eða „mynstur“ sem koma fyrir á kerfisbundinn 

hátt og innifela í sér „menningarbundna merkingu“ þar sem þversagnir og tengsl 

þema eru skoðuð uns finna má skýringar og samhangandi heild í gögnin (Spradley, 

1980). Lykilatriði þemagreiningar er því flokkun og samhengi í því er snýr að tengslum 

flokkanna með skýru fræðilegu samhengi á grunni skipulegra eininga sem skýra má 

kenningarlega (Boje, 2001). Margar leiðir eru til „að finna“ þetta inntak og þar er 

gjarnan kallað á ferli grundaðrar kenningar í því samhengi (til dæmis Alvesson og 

Skjöldberg, 2009). Í þessari rannsókn er þemagreiningin nýtt til að skoða inntak í 

starfsháttum rannsakanda sem millistjórnanda við innleiðingu á opinberu 

stefnumótunarverkefni í gegnum rannsóknarspurningu 1. Hún tengist áherslum innan 

starfsháttastefnumótunar að greina það sem raunverulega gerist þegar stefnumótun 

fer í framkvæmd frekar en það sem kenningar álíta eða ætlast til að gerist. Gögnin 

sem nýtt eru til inntaksgreiningar eru starfsgögnin, skipulagsgögnin og persónu-

gögnin áður nefnd. 

3.3.2.2  Skipulagsgreining á samskiptum og tengslum 

Boje (2008) segir þemagreiningu vera rannsóknaraðferð frásögunnar en hún dugi 

ekki til að skilja for-frásöguna sem sé í gangi því flokkun og þemu dugi ekki til „að 

sýna alla söguna“. Það er alltaf eitthvað í gangi „milli línanna“ í frásögunni, til dæmis 

hvernig sagan er sögð og frá hvaða sjónarhóli. Þá liggur líklega skýrast fyrir að skoða 

orðræðuna í frásögnunum eða það sem kalla mætti skipulagsgreiningu (Riessman, 

2008). Skipulags-/tengslagreiningin skýrist í orðræðunni, hvort sem hún snýr að 

strúktúr, málfræði, málsniði, tegund eða framsetningu, gefur þá til kynna nýjar 

frásögur, eiginlega for-frásögur í skilningi Boje (2001, 2008), sem sýna þá um tengsl 

sögumannsins (hér millistjórnandans/fulltrúans/rannsakandans) og birtist í orðræðu 

hans. Í samhengi rannsóknarinnar snýst orðræðan um fulltrúann og samskipti hans, 
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tengsl við aðra innan skipulagsheildar í samhengi við þá stefnumótun sem er í gangi. 

Greiningin felst í því að skoða orðræðuna, frá gagnrýnu sjónarhorni tengsla og valda, í 

því skyni að varpa ljósi á stefnumótunarferlið sem verkefni sem krefst samstarfs og 

samvinnu í gegnum orðræðu á einhvern hátt hjá starfsmönnum innan skipulags-

heildar. Í því samhengi ber að skoða stefnumótunarorðræðu sem „samsafn 

hugmynda og starfshátta sem móta á hvern hátt þeir tengjast og eru tengdir ákveðnu 

fyrirbæri“ (Allard-Poesi, 2010, 168 sem tilvitnun í Knight og Morgan, 1991, 254). 

Gagnrýnið sjónarhorn á skipulag stefnumótunar snýr að valdatengslum, þekkingar-

forsendum og innri sjálfsstjórn í þeim skilningi að ákveðin valdataka á sér stað (ein 

stefna er tekin fram fyrir aðra), upplýsingamiðlun tekur mið af ákveðinni stefnumiðun 

(sú stefnumótun sem valin er stýrir hvaða upplýsingar eru gefnar) og starfshættir 

einstaklinga mótast af umræddri stefnumótun (að fylgja eftir ákvörðunum með 

athöfnum sínum og birtast þá sem „innri sjálfsstjórn“). Greiningarvinnan, umfram 

flokkanir sem þemugreiningu á inntakinu, snýr að því (a) að finna umræðu sem snýr 

að tengslum og samskiptum, (b) tækni og aðferðum við þau samskipti, (c) hvað er 

sagt en einnig því sem er sleppt, (d) leitað er að mótstöðu og þversögnum, (e) greind 

eru áhrif orðræðunnar á framkvæmdina, (f) skoðað samhengi orðræðunnar varðandi 

(i) bakgrunnsþætti og (ii) samhengi orðræðunnar í afmörkuðum valdatengslum við 

ákveðnar sögulegar aðstæður og loks (g) að átta sig á takmörkunum rannsóknar og 

gagnanna sem liggja greiningunni til grundvallar – ef horft er til hugmynda Foucault í 

að greina orðræðuna þótt fleri aðferðir séu til að nálgast skipulagsgreiningu (Keller, 

2013). Í reynd snýst skipulagsgreiningin hér um hvernig tungumálinu er beitt sem afli 

til að ná fram áherslum í stefnumótunina. Varðandi ferlið við greininguna má telja að 

margt sé hér líkt því sem fyrr hefur verið nefnt um greiningarferli grundaðrar 

kenningar við inntaksgreiningu hér framar. Skipulagsgreiningin snýr að rannsóknar-

spurningu 2 um þau tengsl, áhrif, völd og eðli þeirrar orðræðu sem á sér stað við 

stefnumótun og birtist þá í meginatriðum í samskiptagögnum rannsakanda sem 

fulltrúa og millistjórnanda við skólaumhverfið í samhengi við eigin dagbókarritun. 

Gögnin sem nýtt eru til skipulagsgreiningar eru því samskiptagögnin og persónu-

gögnin áður nefnd.  
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3.3.2.3  Gagnvirk frammistöðugreining á fulltrúanum 

Riessman (2008) segir inntaksgreiningu svara spurningunni „hvað“ og skipulags-

greining spurningunni „hvernig“ en þá sé ýmsu samt ósvarað. Eins og „hver“ og þá 

„hvers vegna“ og snýst þá um merkinguna í heild sinni, hér tilganginn á bak við 

athafnasemi sem stefnumótun tilheyrir. Þar með er viðurkennd þátttaka „sjálfsins“ í 

frásögunni í því að sögumaðurinn hefur mótandi áhrif á framsetningu sögu, hvort 

sem sú rödd er „ein“ eða „margar“ (Boje, 2001). Einnig að líta verði á frásögur sem 

frammistöðu einstaklingsvirkninnar fremur en framsetningu á innra heimi sjálfsins 

(Riessman, 2008). Sérhver frásaga hefur eigin rödd og hefur að geyma eigin 

hugmyndafræði sem færir texta merkingu og sú merking er alltaf tengslaleg (félags-

leg) og háð aðstæðum. Frásaga sem birtingarmynd sjálfsins hefur þannig að geyma 

þætti eða eiginleika sem endurspegla sjálfsmynd. Í samhengi þessarar rannsóknar á 

„sjálfi“ þróunarfulltrúa sem er að stýra innleiðingu á stefnumótunarverkefni sem 

opinber fulltrúi og millistjórnandi en er um leið tengt sjálfsmynd hans sem sjálfsveru. 

Greiningaraðferðin til að skoða „sjálf“ fulltrúans/ millistjórnandans í innleiðingu 

stefnumótunar er sótt í túlkunar-fyrirbærafræðilega greiningu sem sækir röksemdir 

sínar bæði í fyrirbærafræði og túlkunarfræði (Keller, 2013). Túlkunar-fyrirbæra-

fræðileg greining beinir athygli að þeim skilningi sem lagður er í mannlega reynslu í 

þeim tilgangi að greina merkinguna sem lögð er í tilveruna. Greiningarvinnan miðar 

að þvi að nálgast reynslumiðaða upplifun frá gagnrýnu-raunsæju sjónarhorni um til-

vist veruleikans sem þó verður aldrei upplifaður beint heldur aðeins í gegnum reynslu 

og skynjun sjálfsins, í sínu félagslega, menningarlega, pólitíska og efnahagslega 

samhengi, sem einstaklingsvirkni á grunni ígrundunarvirkni (Shaw, 2010). Greiningar-

ferlið gerist í gegnum spurningar eins og: (a) Hvaða persónulegri reynslu er lýst?, (b) 

að hverju stefnir einstaklingur með athöfnum sínum?, (c) hver er skilningur 

einstaklings á athöfnum sínum sem eru til skoðunar og (d) hvaða merking er gefin og 

miðlað í mismunandi aðstæðum til skilnings á veruleikanum? Í meginatriðum er verið 

að horfa gagnrýnið á sjónarhorn hins rannsakaða til að átta sig á sjálfsskilningi hans 

og hvernig hægt sé að túlka hann (Smith og Osborn, 2008). Sjálfið er rannsóknarefni á 

vettvangi skipulagsheilda og þá sérstaklega hvernig það hefur verið stofnanavætt í 

skipulagsheildum nútímans (Czarniawska, 1997). Frammistöðugreiningin snýr að 

rannsóknarspurningu þrjú um millistjórnandann sem fulltrúa í stefnumótun og þá 
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þróun eða frammistöðu sem skýra má út frá áherslum hans við stefnumótunar-

vinnuna. Gögnin sem nýtt eru persónugögnin áður nefnd. Áherslan er á verufræðina í 

því hvernig athafnir fulltrúans sem lykilstefnumótanda birta frammistöðu til stefnu-

mótunar í samhengi einstaklingsvirkninnar. Þessu til viðbótar er sérstaklega horft á 

breytingaþáttinn í rannsóknarspurningunum, það hvort breytingar hafi gerst yfir 

rannsóknartímann og hafa þá tengingu við markmið starfsendarannsókna. Því er 

skoðað hvort greining rannsóknargagna geti sýnt fram á gæði sem vænst er í 

starfendarannsóknum, hvort sem þau gæði snúa að aukinni þekkingu á viðfangsefni 

(fagþróun), hafi leitt til jákvæðra breytinga í skipulagsheild (stofnanaþróun) eða hjá 

rannsakandanum sjálfum (starfsþróun). Breytingar yfir tíma eru þannig mælikvarði á 

gildi starfendarannsókna (Herr og Anderson, 2005). 

Hér framar hafa verið kynntar þrjár greiningaraðferðir, á inntaki (þemagreining), á 

skipulagi og tengslum (orðræðugreining) og frammistöðu (túlkunar-fyrirbærafræðileg 

greining), sem ætlað er að beita við að greina niðurstöður í stefnumótunarverkefni. 

Ferlið við þessar þrjár greiningarleiðir er að mörgu leyti líkt í því ferli hvernig unnið er 

með gögnin sjálf við að komast að niðurstöðu, ferli grundaðrar kenningar. Þar leggja 

fræðimenn áherslu á að rannsakandinn gerist kunnungur rannsóknargögnunum með 

lestri þeirra aftur og aftur, hugsi stöðugt um gögnin, skrifi hjá sér minnispunkta, beiti 

innsæi sínu og hugkvæmni til að móta niðurstöður úr greiningarvinnunni (Thomas, 

2011, Smith, Flowers og Larkin, 2009 og Birks og Mills, 2011). Í þessu ferli er sífellt að 

verða viðurkenndara að ígrundunarvirkni rannsakanda er áhrifaafl í greiningar-

vinnunni sem ekki er hægt að horfa fram hjá, sem einnig mætti kalla „pólitískt ferli“ 

og þá ekki síst þegar rannsakandi er að gera rannsókn á sjálfum sér þótt það eigi 

einnig við um allar rannsóknir (Marshall, 2001). Hugmyndin um margbreytilega 

nálgun að rannsóknargögnum er í eðli sínu að viðurkenna fjölbreytni gagnanna, að 

hægt sé að nálgast þau á marga vegu. Engin ein leið er endilega „betri“ eða 

„áreiðanlegri“ en önnur heldur er viðurkennt að margbreytileiki og fjölbreytni eigi við 

þegar verið er að rannsaka einstaklingsvirkni. Þær er hluti virkrar sköpunar til að 

nálgast rannsóknarefni út frá frásögulegu sjónarhorni því frásagan er mismunandi 

eftir því hver horfir og frá hvaða sjónarhorni er horft (Loots, Coppens og Serminj, 

2013). Það er einfaldlega viðurkennt að það er engin ein leið rétt til að afla þekkingar 

(Feyerabend, 1993). En um leið er beitt margvíslegum aðferðum til að afla þekkingar í 
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rannsóknargögnum. Riley (1996) kynnir 50 leiðir til að vinna með eigindleg gögn, 

skipt í fimm flokka og ég nýtti meðvitað tíu þessara aðferða í rannsókninni. 

Og þegar viðurkennt er að greiningarvinnunni er lokið eftir að hafa farið í gegnum 

allt greiningarferlið svo skýrar niðurstöður hafa orðið til, staðfestar og studdar af 

fræðilegum skýringum, er rétt að huga örlítið frekar að birtingu rannsóknarniður-

staðna á grunni tilfellarannsókna frá sjónarhorni starfendarannsókna. 

3.3.3 Framsetning rannsóknarniðurstaðna 

Lokaferlið í rannsóknarvinnunni er kynning rannsóknarniðurstaða sem fær þá 

birtingu í formi skýrslu, hér meistararitgerðar. Sökum sérstöðu starfendarannsókna, 

um þetta samspil þekkingaröflunar og breytinga, verður að telja að þær hafi nokkra 

sérstöðu í framsetningu niðurstaðna miðað við bæði eigindlegar og megindlegar 

rannsóknir (Herr og Anderson, 2005). En varðandi það að kynna það framlag í formi 

rannsóknarskýrslu skiptir fjölbreytni og sérstaða rannsóknar miklu sem og skapandi 

framsetning á niðurstöðum sem færir þeim aukið gildi (McKernan, 1996). Rannsóknin 

snúist um margt að sýna fram á þá þekkingaröflun sem hafi átt sér stað og áhrif 

hennar á eigin starfshætti svo ferillinn í gegnum rannsóknina verður oft veigamikill 

þáttur þeirra þar sem ýmislegt hefur gengið á hjá rannsakanda oft á tíðum (Herr og 

Anderson, 2005). En sem formlegt rannsóknarverkefni má ætla að í framsetningu, 

rannsóknarskýrslu, hafi tilfellarannsóknir áþekka uppbyggingu líkt og sýnt er í mynd 3 

þótt það færi einnig margvíslega möguleika og sveigjanleika (Thomas, 2011, 196): 

 

 

Mynd 3: Uppbygging rannsóknarskýrslu á grunni tilfellarannsóknar 
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Framsetning niðurstaðna rannsóknar, í formi rannsóknarskýrslu, snýst að lokum 

um trúverðugleika þar sem mörg sjónarmið þurfa að ná saman í skýru siðferðislegu 

samhengi. Að lokum verða niðurstöður lesnar sem „ein frásaga“, texti hefur ákveðna 

merkingu fram að færa en um leið eru það lesendur hennar sem þurfa sjálfir að finna 

merkingu rannsóknarinnar en ekki bara rannsakandinn (nema fyrir sjálfan sig). Herr 

og Anderson (2005) benda á það að gera starfendarannsókn sé alls ekki einfalt 

verkefni og sé því alls ekki fyrir alla. Maður þurfi að þola hversu flóknar þær séu, þær 

taki stöðugum breytingum allan rannsóknartímann svo jafnvel rannsóknarspurningar 

breytast meðan á rannsókn stendur og hafa þurfi þolinmæði gagnvart stöðugri óvissu 

sem er til staðar. En rannsakandi í starfendarannsókn geti þó vænst þess að við það 

að fara í gegnum stíft rannsóknarferli færi það honum að lokum reynslu og þekkingu 

sem hafi verið þess virði að afla þrátt fyrir að verkefnið reynist krefjandi og tímafrekt. 

Sem niðurstaða í rannsókn, á forsendum frásögunnar, verður að segja að niður-

staðan ein og sér er ekki aðalatriðið. Aðalatriðið er ekki síður ferlið, hvort heldur 

sögugerðarferlið eða rannsóknarferlið, sem búi til niðurstöðuna og birtist sem einn 

hluti af straumi mikils margbreytileika, aðgreiningar, ætlunar og tengsla. Sú niður-

staða er þannig í andstöðu við það að til sé ein frásaga, ein hugsun. Miklu frekar beri 

að líta á frásöguna sem jarðstöngul með flókið rótarkerfi sem spretti fram á mis-

munandi hátt og með margvíslega (mis sjáanlega) sprota, blóm og blöð; stundum 

margræða, illa samrýmanlega og jafnvel mótsagnarkennda (Loots, Coppens og 

Sermijn, 2013). Þannig skiptir máli hvernig nálgun er að rannsóknargögnum en hinn 

rússneski Bakthin benti á að ýmist sé hægt að mæta sögumanni með trausti eða 

tortryggni. Sullivan (2012) notar ofangreind sjónarmið Bakhtin og Parker (1994) sem 

ræðir um þrenns konar nálgun í rannsóknum á einstaklingsvirkni sem hann nefnir (i) 

óútfyllt með undirliggjandi stefnu, (ii) flókin og (iii) ófullkomnuð; þrjár tegundir 

greininga í samhengi við einstaklingsvirkni. Sullivan (2012) boðar þó einnig fjórðu 

leiðina. Þessi hugmynd Sullivan (2012, 30, 37 og 41) er hér kynnt í töflu 5. Tafla 5 er 

þá einhvers konar leiðarvísir fyrir rannsakanda til að nálgast rannsóknargögnin út frá 

hverri rannsóknarspurningu og hver meginhugmyndin er þegar gögnin er skoðuð frá 

umræddri rannsóknarspurningu. Hvernig gögnin ná svo að birta þessar tegundir 

einstaklingsvirkninnar er þá eitt meginverkefna rannsóknarúrvinnslunar. Henni er 

beitt í þessari rannsókn í samhengi við rannsóknarspurningarnar þrjár og er þá í 
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heildina ein frásögunálgun sem bæði treystir og tortryggir „sögumann“, það er 

rannsóknargögnin. 

Tafla 5: Rannsóknarspurningar í samhengi ólíkra tegunda einstaklingsvirkni 

Tegund ein-
staklingsvirkni 

(Parker) 

Túlkunarlegt 
viðhorf (Bakhtin) 

Tegund 
greiningar 

(rannsóknin) 

Gjá Kostir 

Óútfyllt með 
undirliggjandi 
stefnu. 

 

 

Traust. INNTAK 

Þemagreining. 

 

RANNSÓKNAR-
SPURNING 1 

Skortir athygli á 
orðræðuferlana. 
Ályktað að „sjálf“ sé 
að fullu þekkt og 
aðgengilegt. 

Fókus á meðvitund 
og starfshætti 
„sjálfsins“. 

Flókin. 

 

 

Tortryggni. SKIPULAG OG 
TENGSL 

(Gagnrýnin) 
orðræðugreining. 

 

RANNSÓKNAR-
SPURNING 2 

Tengsl valda við 
verkefni og þarfir 
„sjálfs“ vantar. 
Ályktanir um að 
vald komi í ljós í 
texta. 

Persóna er fljótandi 
frekar en mótuð. 
Einstaklingsvirkni í 
kjarna greiningar og 
tengd orðræðu. 

Ófullkomnuð. 

 

 

Traust og 
tortryggni. 

FRAMMISTAÐA 

Gagnrýnin túlk-
unar-fyrirbæra-
fræðileg greining. 
 

RANNSÓKNAR-
SPURNING 3 

Skortur á athygli á 
orðræðuferla. 
Ályktað að „sjálf“ sé 
að mestu þekkjan-
legt og aðgengilegt. 

Fókus á með-/und-
irvitund og lífs-
reynslu sem er 
möguleg til um-
breytinga sjálfsins 
með ígrundun og 
ígrundunarvirkni. 

 ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ 

Flókin og ófull-
komnuð með óút-
fyllta undirliggj-
andi stefnu sem 
þó er breytileg og 
getur tekið marg-
víslegar beygjur í 
stefnuleit sinni. 

Traust, tor-
tryggni og 
tortryggni og 
traust. 

Þrjár greiningar 
sem saman búa til 
„eina“ frásögulega 
greiningu af einu 
„sjálfi“ sem er í 
breytingaferli með 
starfshætti sína. 

Tilraun til að fylla 
upp í gjár sem felast í 
hverri einstakri 
greiningu og reyna 
að mynda eina „brú“ 
sem gefur heild-
stæðari mynd af 
„sjálfi“ en hver grein-
ing sér og því trú-
verðugri frásögu í 
lokin. 

Viðurkennt að „sjálf-
ið“ er margrætt og 
horft á þverstæður 
þess og mismunandi 
birtingarmyndir þess 
í margvíslegu sam-
hengi eftir tíma og 
aðstæðum sem 
hægt er að hafa 
áhrif á. 

Hér framar hefur verið lögð áhersla á að kynna þá rannsóknarfræði fyrir starfenda-

rannsókn á ítarlegan hátt. Það er gert í þeim tilgangi að skýra vel þau sjónarmið sem 

liggja þeim að baki og ekki síst að hafa þau vel kynnt því sjálfs-rannsókn, rannsókn á 

einum einstaklingi, þurfi að hafa skýra faglega undirstöðu líkt og aðrar rannsóknir. Að 

lokum er gerð tilraun til að setja að rannsóknarfræði þessarar rannsóknar sem hér 

hefur verið kynnt í eina skýringarmynd, mynd 4. Myndin er gerð til að skýra samhengi 

þeirrar umræðu sem hefur verið kynnt hér framar í rannsóknarkaflanum.  
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Mynd 4: Rannsóknarframkvæmdin í heild sinni 

Markmið myndarinnar er að draga saman meginþættina í umræðunni hér framar 

og setja í fræðilegt samhengi frásögunnar sem rannsóknarfræði sem leitast við að 

finna merkingu í rannsóknargögnum gegnum frásöguna á gildan hátt. Það er komið 

að kynna rannsóknarniðurstöður á grunni þessarar rannsóknarframkvæmdar. 
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4 Starfshættir stefnumótunar sýna sig í frásögu 

Starfshættir stefnumótunar eru það sem fræðimenn á sviði nýrra stefnumótunar-

fræða kalla eftir að sjáist og séu skýrðir (Golsorkhi, Rouleau, Seidl og Vaara, 2010). 

Það sé ekki nóg að beita ákveðnum stefnumótunarkenningum, aðferðum eða tækjum 

sem skilgreina stefnumótun heldur verður að horfa til þess sem gerist í hverju 

stefnumótunarverkefni. Það eru starfshættir stefnumótunar sem eru athafnir 

stefnumótenda sem gerst á grunni hugsunar þeirra og fær birtingu í orðunum, 

sögðum eða rituðum. Í rituninni, textanum sem frásögu, felst sýn á veruleikann í því 

að þar er hann skilgreindur af höfundi sínum i tengslum við það samhengi sem hann 

er hluti af. Niðurstöðurnar hér áfram eru því ritstýrð frásaga um veruleika 

innleiðingar aðalnámskrár grunnskóla frá sjónarhóli eins aðila af mörgum í einu 

stefnumótunarverkefni. Niðurstöðurnar eru því val í starfshættina sem koma í ljós við 

úrvinnslu á gögnunum í þeim tilgangi að koma á framfæri trúverðugri frásögn af því 

sem gerðist við innleiðingu aðalnámskrár í Hafnarfirði árin 2011-2014. Niður-

stöðurnar koma hér sem rannsóknarfrásaga: 

 

0 (aðstæðurnar) 

Lög um grunnskóla (2008), aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti (2011) og 

greinahluti (2013) marka upphaf rannsóknar og skilgreina grunn að aðstæðum. 

Aðalnámskrá (2011, 2013) tók miklum breytingum, hvort sem frá fyrstu drögum til 

lokaútgáfu (milli 2011 og 2013) eða frá fyrri aðalnámskrá (1999). Ég skilgreindi 

breytingarnar svona og áhrif þeirra á meginplagg skólanna, skólanámskrána. 

Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2011 og greinasvið 21013, er 
talsvert minni að umfangi en eldri aðalnámskrá 1999. Sú námskrá var um 
900-1000 bls. og því fjórum sinnum ítarlegri en sú nýja. Ætla verður að 
munurinn á þessum útgáfum sé sá að aðalnámskráin 1999 hafi falið í sér 
„öll“ kennslufræðimarkmið grunnskólans sem honum voru „nauðsynleg“. 
Í útgáfunni núna er „kennslufræðileg útfærsla“ eftir og hún á væntanlega 
að koma fram í skólanámskrám skólanna en ekki í aðalnámskránni. Í því á 
að felast „aukið sjálfræði og sjálfsákvörðunarréttur“ til skóla. (Skóla-
vefritið 5. apríl 2013.) 
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Aðalnámskrá grunnskóla er yfirlýsing eða stefnuskrá ríkisvaldsins um 
framkvæmd skólastarfs á grunni grunnskólalaganna. Skólanámskrá er 
aftur á móti plagg einstakra skóla... sem útfærir almenna stefnu aðalnám-
skrár í samræmi við aðstæður á hverjum stað. Þar er mikilvægt að skólar 
marki sér sérstöðu. Meginmarkmiðið er að þau gæði sem lögin boða fái 
skilgreiningu í aðalnámskrá og sýnileika í skólanámskrá. (Skólavefritið 25. 
október 2013.) 

Að þessu leyti hefur afstaða mín til innleiðingar aðalnámskrár nú verið sú að hún 

væri flókið viðfangsefni og flóknari en við fyrri útgáfur hennar. Um leið væri aukin 

ábyrgð sett í hendur kennurum af því að þeim sé treyst til að ráða við viðfangsefnið. 

Aðalnámskrá setti stefnumótunarverkefni ramma þar sem ég sem opinber fulltrúi 

þurfti að takast á við á margvíslegan hátt allan innleiðingartímann og jafnframt var 

rannsóknartími þessarar rannsóknar. Og það setti mig í stöðu, fleiri en eina. Sú fyrsta 

var að mér fannst aðalnámskrá ekki alveg samkvæm sjálfri sér eða alla vega tapa 

möguleikum. Vandi hafi verið að átta sig á aðalnámskránni og öllum þáttum hennar. 

Dæmi um það var eftirfarandi hjá mér. 

Mesta vafaatriðið í mínum huga er þetta með matsviðmið á námshæfni 
sem í aðalnámskrá er skilgreind á A-D matskvarða (og er fínt í sjálfu sér). 
En þar sem hann er ekki skylda fyrr en í 10. bekk og skólar taka ákvörðun 
um að nota hann ekki fyrr en þá, hvað gerist þá með matsviðmið yfirleitt 
fyrir aðra árganga í skólanámskrám skólanna? Eiga skólar að setja fram 
matsviðmið í námshæfni í öllum námsgreinum í öllum árgöngum þótt þeir 
noti ekki A-D kvarðann? Og gefa upp A-D kvarða þótt þeir notist ekki við 
hann? Eða ef þeir nota annan matskvarða, t.d 0-10, á þá að gefa mats-
viðmiðin á þeim kvarða í stað A-D kvarðans? (Skólavefritið 10. október 
2013.) 

Sem opinber fulltrúi að stjórna verkáætlun um innleiðingu aðalnámskrár velti ég 

fyrir mér stöðu minni, sífellt og það ekki á einn veg. Því innleiðingin lenti á mínu borði 

sem þróunarfulltrúi grunnskóla og starfsmanns sveitarfélags en lítil sem engin hefð er 

fyrir þátttöku sveitarfélaga í innleiðingu aðalnámskráa á Íslandi. Einhvern veginn var 

það í mínu valdi hvernig innleiðingin átti að vera eða gæti verið. 

...velti fyrir mér stöðunni í stefnumótun við innleiðingu aðalnámskrár og 
þætti mínum, stöðu sem lykilstefnumótanda sem þó er hvergi skil-
greindur í lögum um skólastarf líkt og kennarar, skólastjórar, skólaráð... Í 
mínu tilviki er þetta ákvörðun sveitarfélags en þó óljós þar sem það er 
nánast í mínum höndum hver sú skilgreining er á mínum þætti í inn-
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leiðingu, staðfest þó í skjölum um innleiðinguna þar sem ég, „þróunar-
fulltrúi“, hef nokkuð afmörkuð verkefni innan innleiðingar. (Dagbók 17. 
júní 2012). 

Ég einn held utan um sjónarmið heildarinnar, aðrir hafa sitt sjónarhorn til 
að skoða út frá, held ég. Eða er ég að verja mitt sjónarhorn, sjónarhorn 
stjórnsýslu um kerfisstjórnun? Þannig sé ég mig sem lykilstefnumótanda 
en spurning er ennþá hvaða „hagsmuna“ ég er að gæta. (Dagbók 16. 
september 2012.) 

Það var komin út aðalnámskrá og innleiðing hennar var hafin. En það áttu sér 

sömuleiðis stað ríkisstjórnarskipti meðan á innleiðingarferlinu stóð. Að vilja nýs ráð-

herra breyttust áherslu í miðju ferli sem enn er óljóst með áhrifin af. Þau höfðu eftir 

sem áður áhrif á framgang innleiðingarinnar og breyta þurfti verkáætlun á miðri leið. 

Þá hefur mennta- og menningarmálaráðherra ákveðið að taka til endur-
skoðunar lykilhæfnina og setja starfshóp í gang í vetur. Þess vegna höfum 
við sett lykilhæfniumræðuna aðeins í bið hér á meðan sömuleiðis. Það 
merkir meðal annars að við ætlum EKKI að krefja skólana um að þeir 
kynni leiðir/aðferðir til að meta lykilhæfni undir NÁMSMAT OG NÁMS-
MATSAÐLÖGUN í formið undir einstaka námsgreinalýsingum eins og 
formið er núna (heldur aðeins um námshæfnina í vetur). Það getur þá 
dregist um eitt ár að við vinnum þann þátt í formið meðan beðið er hvort 
breytingar verði hjá ráðuneytinu. (Tölvupóstur til skólastjórnenda 11. 
mars 2014.) 

Aðalnámskrá var plagg sem taka þarf afstöðu til og vinna út frá. Ýmis sjónarmið 

komu fram hjá mér meðan á þessu innleiðingarferli stóð, mis gefandi fyrir verkefnið á 

hverjum tíma að mér fannst. Aðalnámskráin kallaði þannig á fagvinnu mína og ég 

velti fyrir mér hvaða sjónarhorn ég ætti að hafa á þá vinnu.  

Hvers konar vinna er í gangi hjá mér? Ég met hana sem samhæfingu á 
fagvinnu, til að einfalda vinnu fyrir skólana og um leið er verið að 
„skilgreina“ fagvinnuna á ákveðinn hátt – væntanlega á þann hátt sem 
aðalnámskrá ætlast til. Spurningin er þá hvort slíkt hefti skóla, setji þeim 
of þröngan ramma. Á ekki að gera það en mun það gera það? (Dagbók 27. 
október 2012.) 

Aðalnámskrá færði mörg verkefni til skóla, ný og aukin eins og áætlanagerðin sem 

birtist þar. Fyrir mér var óljóst hvað fælist í allri „áætlanagerðinni“ sem boðað var í 

aðalnámskrá og hvernig henni væri yrði. 

Það má nefnilega velta fyrir sér hvort áætlanir, hvort sem þær eru í 
skólanámskrá eða starfsáætlun skv. skilningi aðalnámskrár sé stundum 
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verið að tala um „áætlanir“ og stundum um „ferla“... Þannig virðist óljóst 
með „áætlunarhluta“ í skólanámskrá og starfsáætlun sem þarf að svara: 
Er áætlun ýmist „áætlun“ eða „ferill“? Er það ákvörðun skóla og/eða 
sveitarfélags hvernig „áætlanir“ birtast hjá skólunum? Hvað uppfyllir 
kröfur aðalnámskrár? (Skólavefritið 25. janúar 2013.) 

Þannig var það hluti aðstæðnanna sem ég var að fást við í innleiðingunni hvernig 

ætti að skilja fyrirmæli um áætlanagerð , hér hvaða kröfur væru um þá áætlanagerð. 

En það var margt annað sem leitað var svara við og byggðist á túlkun á aðalnámskrá. 

Einn mikilvægasti þáttur að vinna með aðalnámskrá var að vinna með viðmiðunar-

stundaskrá (aðalnámskrá 2011, 52) sem þyrfti að útfæra í hverjum skóla. Jafnvel 

viðmiðunarstundaskráin var ekki einföld til skilnings og ég velti ýmsu fyrir mér. 

Viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár grunnskóla er mesta stýritækið um 
nám og kennslu í grunnskólunum. Hún felur í sér skýrar áherslur um 
mikilvægi einstakra námssviða (sem yfirheiti fyrir flokkun á tengdum 
námsgreinum) og eru skilgreind átta í núverandi aðalnámskrá. 
Viðmiðunarstundaskráin felur í sér að skilgreina tímamagn til kennslu auk 
þess að gera ráð fyrir sveigjanleika. Ef viðmiðunarstundaskráin er skoðuð 
má sjá nokkrar áherslur um hana í nýrri aðalnámskrá (2011): 

 Hvert námssvið skal fá tiltekinn hluta kennslumagns yfir allan grunn-
skólann (sjá bls. 52). 

 Tiltekið kennslutímamagn er skilgreint innan hvers kennslustigs (1.-
4., 5.-7. og 8.-10. bk.). 

 Val er til staðar um að nýta ákveðið kennslutímamagn, sem hver 
skóli hefur til ráðstöfunar í 1.-7. bekk og nemendur í 8.-10. bekk. Við 
skipulag á vali skal hafa jafnvægi milli bóklegra og verklegra greina 
og það “„halli ekki á verklegt nám“ (bls. 53). Þá er sagt að „að allt að 
helmingur valstunda sé bundinn í list- og verktengdu námi” (bls. 53). 

 „Skólastjóri ber faglega ábyrgð á skipan kennslu”. (Bls. 51.) 

 „Að öllu jöfnu er gert ráð fyrir því að námsgreinar og námssvið 
grunnskóla dreifist eðlilega yfir námstímann og samkvæmt fag-
legum sjónarmiðum.“ (Bls. 51.) 

 Þó skal viðmiðunarstundaskráin veita „sveigjanleika innan náms-
sviða og á milli áfanga en útfærslu á því skal birta í starfsáætlun.“ 
(Bls. 51.) (Skólavefritið 28. febrúar 2014.) 

Sömuleiðis var ég upptekinn af uppbyggingu skólanámskrár og hvernig hún væri 

endurskoðuð með tilliti til nýrrar aðalnámskrár. Það var ekki eins auðvelt verkefni og 

það virtist í fyrstu. 
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Innleiðing aðalnámskrár grunnskóla er í lokaferli (nema hvað ráðherra 
seinkaði A-D námsmatskvarðanum þar um eitt ár). Ég á samt í erfiðleikum 
með að skilja aðalnámskrá til fulls og þá sérstaklega þann hluta hennar 
sem snýr að hæfniviðmiðum. Þegar drög að aðalnámskrá kom út (2010) 
skiptust hæfniviðmið í þrennt, þekkingu, leikni og viðhorf eða þrískiptingu 
sem gjarnan er kennd við fræðimanninn Bloom (stærðfræðilega er jafnan 
svona: 1+1+1=3). Þegar aðalnámskrá kom út í lokaútgáfu (2011) hafði 
áherslan færst frá Bloom, sem þó er „á vappi“ á ýmsum stöðum í 
útgefinni aðalnámskrá, yfir á nýlega evrópska útgáfu á hæfniviðmið 
(nefnd þar “learning outcomes”). Hún skiptist einnig í þrennt (?), þekk-
ingu, leikni » hæfni (sjá bls. 39 og 41 í aðalnámskrá). Stærðfræðilega er 
hægt að útfæra þetta á fleiri en einn veg, t.d. 1+1=2 eða 1+1+3=3 og ég á 
í erfiðleikum með sjá vitræna útfærslu sem gengur upp (sem er 
merkingarvandi minn af því að alltaf á sér stað túlkun lesanda þegar hann 
mætir sérhverjum texta því orð hafa ekki fasta merkingu óháð lesendum). 
Þegar svo er horft á aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið (2013), og 
skoðað hvernig hún nálgast hæfniviðmiðin í einstökum námssviðum 
virðist þetta vera sýnilegt: Námssviðið samfélagsgreinar tekur mið af 
Bloom í flokkun sinni á hæfniviðmiðum. Hin námssviðin sjö taka hvorki 
mið af Bloom eða evrópsku “learning outcomes” heldur vinna með 
hefðbundna efnisflokkun sem tekur mið af sérstöðu þeirra sjálfra. 
 Vandinn sem þá er í stöðunni er: Hvernig eiga kennarar að skilja og vinna 
með hæfniviðmið í anda aðalnámskrárinnar og birta þau í skólastarfi, þ.e. 
í skólanámskrám? Hafnfirska leiðin, sem ég hef átt ríkan þátt í að móta, er 
að velja eina leið til að útfæra hæfniviðmið með ákveðna framsetningu í 
skólanámskrám grunnskólanna í Hafnarfirði sem nú eru í endurskoðun og 
endurritun. Það er sú leið að velja aðferðafræði Bloom sem samhæfða 
leið hjá öllum til að fylgja - að vísu með tveimur útfærslumöguleikum sem 
skólar og kennarar geta valið á milli. Þ.e. hrein flokkun eftir hæfnivið-
miðum Bloom eða efnisflokkun hvers námssviðs sem „merkja“ skal í 
hverju tilviki út frá flokkun Bloom. Svo vandinn sem staðið er frammi fyrir 
er: Skiptir engu máli hvaða leið af þessum þremur, sem sjáanlegar eru í 
aðalnámskrá, er farin? Er það val skóla með slíkt? Eða er þetta 
handvömm í aðalnámskrá sem veldur því að ekki er hægt að framfylgja 
leiðinni sem aðalnámskrá „ætlast til“? Að lifa er að velja! (Skólavefritið 8. 
nóvember 2013.) 

Hef í kvöld setið við tölvuna, á milli þess að horfa á sjónvarpsþætti, ritað í 
Skólavefritið (sent út á morgun) um vangaveltur mínar um hæfniviðmið í 
aðalnámskrá grunnskóla. Þar hef ég sett fram frekar þverstæðukennd 
sjónarmið aðalnámskrár (eiginlega þrjú) og þann vanda sem skólar standa 
frammi fyrir þegar vinna á eftir aðalnámskrá. Hafnarfjörður valdi eina leið 
sem átti stóran hlut í að setja fram og vinna fylgis fyrir. Ég er efins um 
þessa leið okkar hvort að hún sé í „anda“ aðalnámskrár (sem ein aðalleið 
– hin „evrópska“). En um leið er ég að verja þá leið sem ég átti þátt í að 
velja, réttlæta þá leið sem ég átti þátt í að taka. Það er í sjálfu sér dæmi 
um valdaréttlætingu þar sem orðræðu er beitt til að rökstyðja ákvörðun. 
Jafnvel þótt sú leið sem ég valdi hafi verið röng þá fékk ég svo misvísandi 
upplýsingar að það hefði ekki átt að koma á óvart. Eða er ekki munur á 
þessum leiðum því líkar eru þær? Fræðin segja samt að þær séu ekki 
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„eins þótt líkar séu“. Hvað skal gera í slíkri stöðu? Halda sig við „röngu“ 
leiðina eða skipta í miðju ferli? Ég hallast að því að halda sig við fyrri 
ákvörðun en hópurinn verður að ákveða. (Dagbók 7. nóvember 2013.) 

Aðstæðurnar voru þannig stöðug umræða um túlkun á aðalnámskrá og hvað væri 

þá heimilt að gera á grunni hennar og hvað ekki. 

Í dag var haldinn vinnufundur vegna aðalnámskrár að ósk skólastjóra. 
Hann sátu skólastjórar og aðstoðarskólastjórar auk mín, fræðslustjóra og 
rekstrarstjóra og nema hjá mér. Viðmiðunarstundaskráin var helst til 
umræðu, hvernig ætti að TÚLKA hana og þá sérstaklega um valið í 8.-10. 
bekk. Röksemd mín, og ráðuneytið hefur samþykkt, er að valið er „val 
nemenda“ og getur skólinn þá skyldað nemanda í námsgrein eða skóli 
minnkað val til að geta fjallað um ákveðna hluti sem það telur sig ekki 
hafa tíma til annars staðar, t.d. Olwewusarverkefnið. Eða má jafnvel líta 
svo á að hægt sé að binda valið, þ.e. velja á milli gangi ofangreint ekki. Og 
sé þetta yfirleitt ekki hægt spyrja skólastjórar um lengri aðlögun. Ég 
hallast að þesari túlkun að nemendur hafi valið hér og ekki skólastjóri. En 
má fækka valtímum eða fresta um eitt ár? Það er spurning. 
 Þá er ofangreindum rökum beitt á mig um að ég túlki að nemendur þurfi 
EKKI að taka helming val í „list- og verklegum greinum“ heldur aðeins í 
boði (því valið er VAL nemenda). Þar með sé ég farinn að túlka aðalnám-
skrá öðru vísi en hún, mín túlkun sé ekki augljós út frá aðalnámskrá. Eftir 
stendur þetta með TÚLKUNINA og aðstæður, þ.e. hvenær er aðalnámskrá 
brotin? (Dagbók 6. maí 2014.) 

 Aðstæður mínar voru sömuleiðis þær að ég ákvað að gera innleiðingu aðal-

námskrár að starfstengdu verkefni í meistaranámi. Það var gert í þeim tilgangi að 

gera betur í starfi sínu frekar en eitthvað annað. Það reyndist mér mikið verkefni og 

talsvert umfangsmeira en ég hafði ætlað mér. 

Sjálf mitt er í stöðugri leit, bæði persónulega og í rannsókninni sjálfri. 
Rannsóknin er á vissan hátt að trufla sjálfið því fyrir vikið fær það fleiri 
áreiti sem það þarf að vinna úr., meiri óvissu, meiri efa, meiri vantrú á sig 
sjálft en ella. Er þó að telja sjálfum mér trú á að þegar ferlinu er lokið 
verði til öruggara sjálf, styrkara gagnvart aðstæðum sínum... brjótist út úr 
þessum aðstæðum, þroskist, öðlist réttan skilning, læri nýja hluti, velji 
mér eigin lífssögu ... Ég ætla mér að velja mér eigin lífssögu. Það er hluti 
þess að ég vinna þessa rannsókn. ÉG ÆTLA að læra og þroskast. (Dagbók 
9. júní 2013.) 

 

1 (stefna hugsuð) 

Meginsjónarmið mitt í innleiðingunni var að leita leiða til að vinnan væri sem 

þægilegust fyrir skólana, stjórnendur og kennara, og því væri ákveðin „samhæfingar-
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vinna“ í gangi með innleiðingu aðalnámskrár í Hafnarfirði. Sú samhæfingarvinna væri 

á minni hendi. En þrátt fyrir hana væri ekki allt leyst. Þátttaka annarra í samhæfingar-

vinnunni með mér var ekki sjálfgefin þrátt fyrir góðan ásetning. 

Þá velta þeir [aðstoðarskólastjórar á samráðsfundi með mér] fyrir sér 
„vanda“ sínum, „finna ekki tíma“ til að sinna þessu verkefni [innleiðingu 
aðalnámskrár] í dagsins önn þrátt fyrir góðan vilja til slíks öllu jafna... Þá 
veltu stjórnendur fyrir sér eigin tíma og annir við verkefni, ekki hefði verið 
í umræðunni að auka hlut stjórnunar í skólunum. (Dagbók 4. febrúar 
2013.) 

Verkáætlun var snemma búin til, eða fyrst í janúar 2012 og fyrir hvert skólaár 

endurskoðuð og útfærð frekar fyrir það skólaár. Þrátt fyrir það var ekki alltaf sjálfsagt 

hvernig að innleiðingu skyldi staðið. Hún tók stöðugum breytingum og verkáætlunin 

eftir því. Breytingar á stefnunni gerðust reglulega en þó held ég ekki í mótsögn við 

fyrri stefnu, var frekar ítarlegri útfærsla og þróun á fyrri áætlunum. Einhvern veginn 

varð verkáætlunin með „mínum“ tillögum. 

Er stöðugt að bæta inn nýjum atriðum og breyta nákvæmum útfærslum á 
einstaka verkþáttum eftir því sem tíminn líður. Eftir því sem ég hugsa 
meira um verkefnið, skil hlutina betur, get teiknað þá betur upp sem 
skýrir hugsunina finnst mér. (Dagbók 16. september 2012.) 

Verkáætlun innleiðingar fól í sér að stefna var búin til. En það var langur vegur frá 

því að þá væri stefna ljós eða fullhugsuð og margt ógert þegar sú staða var komin 

upp, til dæmis þessi: 

...form skólanámskrár ...er jafnframt tillaga mín að stefnumörkun fyrir 
skólakerfið í Hafnarfirði og einhver sú ítarlegasta sem ég hef unnið. Og 
mikilvægasta. Þetta er um leið „sköpun“ sem ég hef ekki haft neina 
fyrirmynd að. (Dagbók 13. júlí 2012.) 

 

Því innleiðingin fól í sér að þróa hugmyndir og hafa trú á þeim um leið og þær birtu 

sýn á þá stefnumótun sem ég var að stýra eða halda utan um, leiða. Þessi sköpun 

birtist á fleiri en einn veg en meðal annars í að búa til form sem umgjörð til að móta 

faglegt starf skólanna á grunni nýrrar aðalnámskrár. Stefnan varð til með eigin 

sköpun. 
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[þetta er] ... um leið eitthvað nýtt, eitthvað sem enginn hefur reynt áður. 
Ég þarf fyrst og fremst að öðlast öryggi gagnvart þessum tillögum og 
nýsköpun sem þarna á sér stað. Hafa trú á eigin hugmyndum. (Dagbók 17. 
júlí 2012.) 

Stefnumótun er það líka að vera skapandi finnst mér, finna nýjar leiðir til 
að komast á áfangastað þar sem persónuleg áhrif (tilfinningar) skipa stórt 
hlutverk því þar kemur löngunin og viljinn til að gera breytingar sem 
stefnumótun óhjákvæmilega hefur í för með sér. Lífið felst í sköpun og ég 
vil skapa með stefnumótun. (Dagbók 31. desember 2012.) 

Þannig varð megináhersla mín á það að ég væri að búa til eitthvað nýtt og öðru-

vísi, að skapa. Það að skapa fól í sér að búið var til inn í rými sem var tómt og þurfti 

að fylla upp í. Að því leyti var stefnumótunin stöðugt leit, ferðalag sem fyrirfram er 

ekki vitað hvert það leiddi mann. 

Stefnumótun er ferðalag fyrir mér, „Ódysseifskviða“ mín í óvissuferð þar 
sem ég get ekki vitað hvernig til tekst fyrr en búið er að fara ferðina. 
Mikilvægt er þó að „landakortið“ sé sem best en það verður stöðugt að 
vera endurskrifað, lagfært, bætt. Mikilvægt er að fara ferðina, bæði til að 
komast á einhvern áfangastað en einnig til að takast á við ferðina sjálfa og 
leita leiða til að „þroskast“ á ferðalaginu sjálfu. Takast á við hindranir og 
sigrast á þeim án þess að örvænta, standa á fætur ef barátta tapast því 
það er í lagi að tapa bardögum ef stríðið vinnst. Halda áfram þótt eitthvað 
takist ekki, gefast ekki upp. Stefnumótun er á vissan hátt lífið sjálft, finna 
sjálfan sig, setja sér stefnu og halda henni í sátt við umhverfið. (Dagbók 
18. desember 2010.) 

Það virtist þó þannig vera að ánægja mín hafði áhrif á það hve vel mér fannst mér 

ganga að koma innleiðingunni áfram en stundum tækist það ekki. Það virtist vera 

mismunandi eftir tímum ársins, gengi betur á haustin og fram á veturinn en verr á 

vorin og fram á sumarið, að búa til stefnu og verða ekki stefnuleysinu að bráð. 

Ég finn að ég er bjartsýnni er oft áður, meiri orka í gangi í mér í haust en 
áður og jákvæðari... Sjálfsagt sáttari við mig persónulega svo það er minni 
streita í gangi en oft áður. (Dagbók 4. september 2012.) 

Er ekki einmitt tími til að taka ákvörðun núna og eltast ekki við eigin efa 
gagnvart ákvörðunum mínum? Ganga gegn eigin efa og láta hann ekki 
stýra ákvörðunum mínum eða öllu heldur frestun þeirra til haustsins? 
(Dagbók 9. júní 2014.) 

Stefnan varð til undir „minni“ stjórn þegar ég fékk umboðið til þess í gegnum 

verkáætlun innleiðingar en öðrum var boðin þátttaka i mótun hennar, en þó með 

skilyrðum á öllum tímum. 
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Þetta er ráðgerður síðasti samráðsfundur okkar um skólanámskrána 
(viðmið, form og inntak) svo þeir sem missa af fundinum missa af 
þátttöku í umræðu og ákvarðanatöku... (Tölvupóstur til skólastjórnenda 
13. júlí 2013.) 

Í þessu ferli að hugsa stefnuna og leiða stefnumótun sveitarfélags í innleiðingu 

aðalnámskrár var ég einnig upptekinn af sjálfinu og þætti þess í öllu verkefninu og 

allan tímann sem jafnframt var gerð rannsókn um þessa stefnumótun. 

Finnst samt að sjálfið sé það sem ég er að fást við. Mig sjálfan í stefnu-
mótuninni, sjálf sem fast, á ferð, gengur illa að ná utan um rannsókn, 
stöðugt að ná betur utan um stefnumótunarverkefnið. Stöðugt að finna 
mitt sjálf? Endurskapa það? Finna samhljóminn við umhverfi mitt, það er 
tengsl míns sjálfs við önnur sjálf... Skapa eitthvað nýtt? Komast úr viðjum 
vanans! Endurskapa mig, endurmóta, endurnýja! Finna mig sem sjálf, 
vinnusjálf, fagsjálf, persónu, takast á við eigin þroskaferil. (Dagbók 10. 
desember 2012.) 

Og það að setja mér stefnu í meistararannsókn reyndist verkefni sem stöðugt var 

gert upp á nýtt í hverjum þætti hennar, til dæmis einstaka köflum meistararit-

gerðarinnar. Það var ekki einfalt mál að hugsa stefnuna þar heldur. 

Stend upp til að hvíla mig og hugsa, finna eitthvað nýtt sem ég geti skrifað 
um. Velti fyrir mér viðhorfum mínum, aðallega gagnvirkni milli jákvæðni 
og neikvæðni. Finnst ég vera jákvæður gagnvart innleiðingunni en 
neikvæður gagnvart meistararitgerðinni – held að það sé mest sökum 
óvissunnar, efans, óöryggisins, yfirþyrmanleika ritgerðar og erfiðleika að 
finna sér sjónarhorn. Veit samt að þetta er hluti ferlisins – en hvenær nær 
jákvæðnin að stíga fram? (Dagbók 13. apríl 2013.) 

 

2 (stefna verður til) 

Þegar stefna varð til virtust verkfæri skipta miklu máli til að finna hana og að nýta 

þau til sköpunar. Verkfærin urðu til eftir því hvaða stefnu var þörf á hverjum tíma. 

Verkfærin voru margs konar. Skýringarmyndir var ein tegund verkfæra og hjálpuðu til 

að móta stefnu og halda sig við hana. 

Myndirnar eru svo greinandi, skýra þá greinandi hugsun sem ég legg í 
verkefnið. Þar held ég að sé að mörgu leyti styrkur minn, í greiningunni. 
(Dagbók 16. september 2012.) 

Hef áttað mig á því að teikningar sem ég vinn stundum eru hluti 
stefnumótunar sem er í gangi, sérstök stefnumótunaraðferð og ein þeirra 
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sem ég nýti þessu stefnumótunarverkefni. Þessar „teikningar“ hjálpa mér 
einnig til að skilja og sjá heildarmynd, hjálpa mér að hugsa skýrar og sjá 
hvers er þörf. (Dagbók 26. febrúar 2012.) 

Til að búa til stefnuna voru því margs konar aðferðir nýttar. Á samráðsfundunum 

með skólastjórnendum lagði ég yfirleitt fram efni, mismikið eftir atvikum, þar sem 

þurfti að taka afstöðu til þess, leggja til breytingar eða hafna þeim. Þáttur bæjarins í 

innleiðingunni sömuleiðis var í umræðunni. Sjónarmið mitt hefur allan tímann verið 

að sveitarfélagið ætti að taka þátt í verkefninu út frá viðmiðum, um það hvort 

...vantar frekari viðmið frá bænum, til dæmis um hlut námsgreina innan 
námssviða. Hvort sveitarfélagið eigi ekki að hafa lágmark sem hver skóli 
getur svo útfært í eigin sérstöðu. Með því að hafa lágmark sé tryggt að 
allir nemendur fái „jafnrétti til náms“ og með viðbótaráherslum getur 
skóli markað sér ákveðna sérstöðu. (Dagbók 20. janúar 2013.) 

Þannig varð það hluti af stefnunni að bæði sveitarfélagið og einstakir skólar þyrftu 

að móta sér stefnu. Sérstök stefna sveitarfélagsins var ný umræða og metin af mér 

sem nauðsyn út frá þeirri sýn sem aðalnámskráin lagði fram, sérstaklega varðandi 

skólanámskrána og jafnvel starfsáætlunina. Það byggði á lögum um grunnskóla um 

að skólanámskrá og starfsáætlun hvers skóla þyrfti staðfestingar í skólanefnd við-

komandi sveitarfélags og réð það miklu um innleiðinguna og mín verkefni þar. 

Í heildina séð má sömuleiðis telja að þessi framkvæmd sem hér hefur 
verið lýst, ásamt fylgigögnum, sé tilraun til að gera skólanámskrána og 
starfsáætlunina að stjórnsýslulegu viðfangsefni ekki síður en faglegu (sem 
það hefur verið fram að þessu). Með stjórnsýslulega ferli til viðbótar taka 
fræðsluyfirvöld (fræðsluráð og Skólaskrifstofan) ábyrgð á skólanámskrár-
vinnu með skólunum. (Greinargerð til fræðsluráðs Hafnarfjarðar 20. 
september 2013.) 

Hluti stefnu sveitarfélagsins við stefnumótunarverkefnið var sömuleiðis að fag-

fólkið í skólunum hefði mikilvægt hlutverk í innleiðingunni. 

Mitt sjónarmið í öllu þessu ferli er að fagfólkið þurfi bæði að hafa 
sjálfræði til að útfæra aðalnámskrá út frá aðstæðum og eigin starfshæfni 
(og kröfur um slíkt eru miklar núna og talsvert umfram aðalnámskrána frá 
1999/2006/2007) að mínu mati. En sömuleiðis þarf það að vera tilbúið í 
aukna samhæfingarvinnu þar sem sjónarmið einstakra fagmanna þurfa að 
spila saman við heildina (skólamenningu hvers skóla og skólastefnu 
sveitarfélags). (Greinargerð til fræðsluráðs Hafnarfjarðar 20. september 
2013.) 
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Í því samhengi var búið til sérstakt töflureikniskjal til að hjálpa skólum að útfæra 

viðmiðunarstundaskrána. Skjalið var lengi í vinnslu en það var ákveðið form til 

inntaks sem stefnumótun í innleiðingunni um leið og það var verkfæri til að skilgreina 

í stefnu skólanna. Það var grunnur að formi skólanámskrár. Form eða snið að 

framsetningu einstakra stefnuþátta sem snéru að innleiðingu aðalnámskrár urðu 

þannig einn veigamesti þátturinn í stefnumörkun sveitarfélagsins. Það var einnig hluti 

af stefnunni að skilgreina verkferli fyrir skólana, tímasetja þau og afmarka einstök 

fagviðfangsefni í gegnum „form“ sem skólar gátu skilgreint stefnu sína í.  

Réttlæting fyrir því að hver skóli hefði eigið form að skólanámskrá er 
„sjálfstæði skóla“ en rökin fyrir samhæfðu formi er að verkefni 
grunnskólanna á Íslandi er hið sama (óháð aðstæðum). Með samhæfðu 
formi megi þvi frekar sjá hvort „gæði“ skólastarfsins séu sýnileg og það 
auðveldar eftirlit (t.d. hjálpar fast efnisyfirlit að sjá hvort efni sé komið 
eða hvaða vantar) og „eftirfylgni“ (viðmið um inntak hjálpar til að fylgja 
eftir að gæði séu fullnægjandi við ritun frekar en við eftirlit) að hafa 
samhæft form. Samhæfða formið verður þó að gefa nægjanlegt rými 
(„vídd“) til að hver skóli komi sérstöðu sinni á framfæri. (Greinargerð til 
fræðsluráðs Hafnarfjarðar þann 20. september 2013.) 

Formið bjó til stefnumörkun sveitarfélagsins en ekki skólanna en það færði 

skólunum tæki eða verkfæri til að skilgreina í það stefnu sína. Formið sjálft var til 

umræðu um það hvort það nýtist nægilega vel í að móta stefnu skóla í samræmi við 

aðalnámskrá. Þetta ítrekaði ég í samskiptum mínum við skólastjórnendur.  

Þá hef ég lagt fram mín sjónarmið og form inn í vinnuna með nýtt form 
skólanámskrár sem við erum að vinna í vetur. Nú er komið að ykkur að 
bregðast við. Ég lít á þetta sem verkefni okkar allra að komast að 
niðurstöðu um sameiginlegt form sem uppfylli kröfur aðalnámskrár 
grunnskóla þótt hver skóli verði að lokum að skilgreina og skrá sínar 
áherslur í þessum þáttum því það kemur ekki frá mér eða skóla-
skrifstofunni. (Tölvupóstur til skólastjórnenda 21. október 2012.) 

Nú er það ykkar að skoða þetta [form skólanámskrár] því þetta er MJÖG 
fag-pólitískt efni (að mínum skilningi) sem við þurfum að ná samstöðu um 
áður en þetta verður kynnt í fræðsluráði sem gerist í framhaldi af 
samráðsfundi okkar. Því þurfa öll sjónarmið YKKAR að koma fram á 
fundinum á mánudag og því er nauðsynlegt að þið kynnið ykkur formið 
vel fyrir fundinn. (Tölvupóstur til skólastjórnenda 7. ágúst 2013.) 

Ég stefni ekki á að sannfæra skólastjórnendur á morgun þær hugmyndir 
sem ég hef þegar lagt fram. Hugmyndirnar (útsend gögn fyrir fundinn) 
verða sjálfar að sannfæra þá en kannski þarf ég að kynna þær betur... Til 
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þess að samstaða náist er mikilvægt að allir átti sig á verkefnunum 
framundan og því þarf ég að leiða fram í dagsljósið öll álitamál sem snúa 
að vinnunni í vetur. (Dagbók 11. ágúst 2013.) 

Formið breyttist ekki í meginatriðum í umræðu skólastjórnenda en einstök atriði 

þess gerðu það og sumt í því var ákveðið að taka ekki endanlega afstöðu til strax. 

Formið hafði að leiðarljósi nokkur sjónarmið og voru þau þessi sem ég lagði fram í 

rökræðu minni við kennarana grunnskólanna í framhaldinu: 

Ég vil þá leggja áherslu á að (eitt í stað sjö) samhæft form skólanámskrár 
fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar hefur eftirfarandi markmið: 
 Að formið sé í samræmi við aðalnámskrá og því sameiginleg 

útfærsla sem skólasamfélagið í Hafnarfirði telur að standist 
aðalnámskrá. 

 Að formið skal vera sveigjanlegt og því aðeins umgjörð fyrir 
kennara/skóla til að koma sínum áherslum og sérstöðu fram á 
skýran hátt. 

 Að formið skal tryggja ákveðna samhæfni í framsetningu náms-
greina sem leiðbeinandi þáttur í framsetningu gæðanna sem stefnt 
er að í skólastarfinu. 

 Að formið hefur fast skipulag á framsetningu skólanámskráa fyrir 
Hafnarfjörð sem hjálpi til við lestur þeirra að sjá sérstöðu einstakra 
skóla auk hins sameiginlega. 

 Að formið einfaldi kennurum skipulagsvinnu svo þeir geti lagt 
áherslu á fagvinnuna við að vinna inn í skólanámskrárformið en ekki 
að hanna formið sem slíkt. (Tölvupóstur til kennara grunnskólanna 
26. september 2013 og endurbirt í Skólavefritinu daginn eftir, 27. 
september.) 
 

Þetta sjónarmið um þátt bæjarins í innleiðingu aðalnámskrár hélt út innleiðingar-

tímann en minni umræða var um þann þátt eftir því sem á leið. En samhliða því kom 

fram umræða um að innleiðingarferlið bæri merki miðstýringar. Ég brást ævinlega við 

með því að hafna því að þetta væri miðstýring á fagvinnu í skólum heldur væri þetta 

stýring á tíma til fagvinnu og í umgjörð fagvinnunnar en ekki fagvinnan sjálf sem alltaf 

væri skólanna að leysa (í samræmi við 3ja ára innleiðingartíma að ákvörðun ráð-

herra). 

Umræðan um miðstýringu kom fram [í fræðsluráði] en sammála um að 
ekki sé um miðstýringu að ræða heldur form sem hjálpi skólunum að skil-
greina eigin starfsemi og setja eigin sérstöðu inn í það. (Dagbók 23. 
september 2013.) 

Aðalnámskrá grunnskóla er stefna ríkisins um framkvæmd grunnskólastarfs og 

voru gefin þrjú ár til innleiðingar. Það gaf mér, skólum eða einstaka starfsmönnum 
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þeirra fáa valkosti. Stefnunni skyldi komið í framkvæmd óháð vilja og ákvörðunum 

okkar en kannski var valið samt til staðar. Valið um að innleiða ekki stefnuna. Það var 

stöðugt viðfangsefni á innleiðingartímanum. Það var alltaf einhver fyrirstaða. 

Það var aðstoðarskólastjórafundur á mánudaginn var – man ekki eftir að 
hafa minnst á hann í dagbókinni [fyrr] eða upplifun mína af honum. Hef á 
tilfinningunni að skólastjórnendur komist ekki í sína vinnu sem snýr að 
innleiðingunni, þ.e. að skilgreina viðmiðunarstundaskrá skólans og áhrif 
hennar á skólanámskrána. Opnaði fyrir vangaveltur mínar og þeir á móti 
kvörtuðu yfir vinnuálagi, kæmust einfaldlega ekki í þessa vinnu. (Dagbók 
10. nóvember 2013.) 

Samhliða innleiðingunni var rannsóknin sjálf mér stöðugt verkefni í því að marka 

stefnu, endurskilgreina hana og taka afstöðu til einstakra þátta í rannsókninni. 

September er búinn og mér finnst ég ekki hafa gert neitt í ritgerðinni. Það 
sé ekki nógu gott (viðhorf mín eru neikvæð). Það þarf að gera eitthvað í 
því, vinna betur í rannsóknarmálefnum og lesa mér til áður en ég fer að 
rita of mikið – eða samhliða. Ég vil komast lengra í rannsóknarfræðunum 
en áður en hvert veit ég ekki nákvæmlega. Eitthvað lengra, öðru vísi, nýtt 
– fyrir mér og þrýstir minni hæfni lengra. Ég vil ljúka þessu verkefni næsta 
haust en á erfitt með að segja „ég skal“ núna. Það sé ekki tímabært og ég 
trúi ekki að ég geti staðið við það. En það er hægt. (Dagbók 30. 
september 2013.) 

Rannsóknin var þannig flóknara verkefni fyrir mig en ég ætlaði henni að vera. 

 

3 (stefnunni fylgt eftir) 

Stefna var orðin til. Það var í sjálfu sér staðfesting á því að næsti þáttur í ferlinu 

væri framundan og er það verkefni að undirbúa að stefnan komist í framkvæmd. 

Aðalnámskrá er stefna ríkisvalds og eftirfylgnin var verkáætlun um innleiðingu 

aðalnámskrár í grunnskóla í Hafnarfirði. Ég hóf það ferli á að kynna fagfólkinu í 

bænum það verkefni og það mættu mér margvísleg sjónarmið því litið var á mig sem 

fulltrúa aðalnámskrárinnar. Það var enginn annar sem kennarar hittu til að ræða inn-

leiðinguna og því var ég sjálfkjörinn til að taka á móti ýmsum viðhorfum og gagnrýni. 

Þessi viðhorf birtust á ýmsum tímum og voru meðal annars þessi: 

...óánægja [er] með nýju aðalnámskrána yfir því að það þurfti yfirleitt að 
breyta. . (Dagbók 6. september 2012.) 
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... sveitarfélagið veitir ekki nóg til skólanna (tæki, tölvur og tímar til 
verkgreinakennslu). (Dagbók 6. september 2012.) 

... Það er ekki hægt að skilja aðalnámskrána. (Dagbók 6. september 2012.) 

... Fyrstu viðbrögð eru spenna og tilhlökkun með jákvæðni gagnvart þeirri 
samhæfingu og ritstýringu sem er framundan. Önnur viðbrögð eru kvíði 
og ótti um að þetta sé faglega erfitt verkefni sem kennari ráði ekki við, 
óvissa og óöryggi. Þriðja viðhorfið einkennist af óánægju og kvörtunum 
yfir að þurfa að vinna þessa vinnu og hvenær eigi að vinna þetta og fleira. 
(Dagbók 6. september 2012.) 

Ég fór og hitti kennara í skólum og kynnti innleiðinguna og það skipulag sem unnið 

væri eftir og fékk stundum jákvæð viðbrögð og stundum neikvæð, ólíkt eftir skólum. 

Eftir fundinn leið mér ágætlega, fannst ekkert hefði getað orðið öðru vísi 
eða þurft lengri eða skemmri tíma í kynninguna og það sem ég þurfti að 
segja. Af hverju gekk kynningin vel og henni vel tekið? Kennarar sætta sig 
einfaldlega við þessa vinnu og telja fyrirkomulag hennar vera þeim til 
góðs miðað við þær aðstæður sem þeir eru í. Þeir vita ábyrgð sína um 
vinnuna og virðast telja þetta skipulag gangi upp, sé hagkvæmt, heppilegt 
og taki mið af aðstæðum. (Dagbók 30. ágúst 2013.) 

Þrenn viðbrögð voru ný sem ég mætti: - Ég talaði niður til kennara um 
skólanámskrá eins og hún væri eitthvað nýtt... – Hættan er á miklum 
endurtekningum... – Fólki nenni ekki að lesa langar skólanámskrár svo 
fyrir hverja eru þær?... Allt önnur upplifun en í síðasta starfsmannahópi 
(og gerðist líka í fyrra). Sýnir kannski hve aðstæður í einstaka skólum eru 
persónulegar, háðar viðhorfum eða sjónarmiðum í hverjum starfsmanna-
hópi fyrir sig. Sýnir að ég þarf alltaf að aðlaga erindi mitt að hverjum hópi 
og mæta sérhæfðum spurningum sem þar koma. (Dagbók 3. september 
2013.) 

Kennararnir [á fundi í einum skóla] spurðu mig í lokin hvort þeir væru 
erfiðasti kennarahópurinn. Ég sagði einfaldlega: No comment. Einn 
kennari sagði svo við mig persónulega eftir fundinn að þótt þeir virtust 
erfiðir þá myndu þeir vinna þessa vinnu. (Dagbók 9. september 2013.) 

Fór í sjöunda og næst síðasta skólann í dag. Fékk hörð viðbrögð, sagður 
vera með miðstýringu og taka allt frumkvæði og fagmennsku frá 
kennurum. Þetta snérist meðal annars um form skólanámskrár, skipulag 
námsgreina og hlutfall þeirra í heildarnáminu. Ég varðist með rökum sem 
ég taldi mig eiga. Gagnrýnt að skólastarfið ráðist af foreldrum og stjórn-
málamönnum en ekki kennurum sem fagfólki. (Dagbók 17. september 
2013.) 

Var á ráðstefnu á föstudag og hitti kennara úr Hafnarfirði... Heyrði 
skoðanir eins þeirra á innleiðingunni, meðal annars taldi hann (reyndar 
kona) að ég hefði kynnt vinnuna óheppilega (eða kannski rangt) í haust. 
Ég hefði þurft að nota aðra orðræðu, ræða um stuðningsferli við kennara 
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frekar en það sem ég gerði – sem var að ræða um „samhæfingu en ekki 
samræmingu“. Það sé umræða innan kennarasamfélagsins í Hafnarfirði 
um samræmingu á öllu, of mikla miðstýringu á öllu. Bent á SMT, form í 
sérfræðiþjónustunni en ekki endilega skólanámskrána, hún hafi einfald-
lega bæst við. Þessi kennari taldi reyndar sjónarmið kennara misskilin, 
þeir myndu síðar sætta sig við þennan stuðning og kunna að meta þessa 
vinnu sem verið er að gera fyrir þá í tengslum við innleiðinguna. Þeir væru 
of pirraðir vegna aðalnámskrárinnar sjálfrar því þeir skildu ekki allt og 
jafnvel misskildu, næðu ekki að tengja aðalnámskrána nýju við þá vinnu 
sem þegar er í gangi. Að sú vinna færðist einfaldlega inn í nýju skólanám-
skrána en þeir þyrftu ekki að vinna þetta upp á nýtt. (Dagbók 10. 
nóvember 2013.) 

Svo viðbrögð kennara við samhæfðri verkáætlun um endurskoðun skólanámskráa 

og starfsáætlunar samkvæmt nýrri aðalnámskrá voru margvísleg. Á móti þeim reyndi 

ég að halda stefnunni og fylgja henni eftir í samræðum við kennarana. Þess vegna 

hitti ég haustin 2012 og 2013 alla kennarahópa í bænum til að útskýra innleiðinguna, 

kynna stefnuna, fá viðbrögð á framkvæmdina og taka við tillögum um breytingar. 

Margvíslegar breytingar voru gerðar á innleiðingarferlinu í ljósi sjónarmiða kennara 

og þá aðallega faglegar um inntakið og uppbygginguna frekar en skipulagið sjálft. 

Stærsti þátturinn í verkskipulaginu var að taka upp sameiginlegt snið að skóla-

námskrá og sameiginlegt námskeið um fagvinnuna og skólanámskrárgerðina fyrir alla 

grunnskóla bæjarins í stað þess að hver skóli væri með eigið snið og sér námskeið 

fyrir sig. Þetta var gagnrýnt og ég svaraði gagnrýninni á þennan veg í tengslum við 

námskeið fyrir kennara bæjarins um einstök námssvið (átta alls og hver kennari sótt 

eitt námskeið „í sínu fagi“) og allir áttu að sækja þvert á skóla 

Námskrárvinnan er bæði sameiginleg og sérstök. Hún er sameiginleg í því 
að ALLIR hafi sömu aðalnámskrá sem hefur sömu meginhugmyndir fyrir 
allar námsgreinar og í þeim skilningi hentar alveg eitt form skólanámskrár 
(sem gæðahandbókarsnið sama fagkerfis). En hún er líka sérstök í því að 
hvert námssvið/námsgrein hefur sínar sérstöðu og þess vegna eru nám-
skeiðin átta til að hvert námsssvið geti tekist á við eigin sérstöðu (og 
einnig milli skóla eins og vilji er til í skipulaginu þótt það sé VAL 
kennaranna í hverjum skóla að vinna með öðrum kennurum í öðrum 
skólum). Hvert einstakt námskeið um einstök námssvið sé þannig sérstök 
hjálp með aðlögun einstakra námssviða að „gæðahandbókinni“ sé til 
staðar þótt ALLIR verði að geta sett sínar áherslur inn í eitt form. Enda hef 
ég ekki séð að skólanámskrár einstakra skóla eða aðalnámskrá styðji það 
sjónarmið að hvert námssvið hafi eigið form – það er innihaldið sem 
skapar fagið en ekki sérumgjörð því ein fagumgjörð á að vera nægileg 
fyrir alla. Ef gagnrýni er á sniðmátið sjálft, að það sé ekki nógu faglegt 
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miðað við kröfur aðalnámskrár og einstök námssvið, væri gott að fá fram 
tillögur um breytingar, t.d. hvað mætti gera við formið sem gerði það 
betra? (Tölvupóstur til leiðbeinenda á námskeiði og skólastjórnenda 11. 
febrúar 2014.) 

En þrátt fyrir að vinnan væri hafin á fullu og mikið lagt á sig var frekari stefnu frá 

ríkinu krafist því aðeins hluti hennar kom út árið 2011. Þannig var ákveðin bið eftir 

stefnu ríkisins óþreyjufull nærri tveimur árum síðar. Til að þriggja ára innleiðing með 

ákveðinni verkáætlun gengi upp þurfti nauðsynlegt að öll stefna ríkisins væri ljós. 

Stefnt er að þvi að ljúka vinnu við samhæfingu þessara þátta [mennta-
stefna, grunnþættir menntunar og lykilhæfni] á þessu skólaári. Þannig 
hefur í allan vetur farið fram fræðsla og vinna við grunnþættina í hverjum 
skóla. Það byggir þó líka á því að gögn ráðuneytisins hafi komið út eins og 
vænst var. Enn eru til dæmis ekki komin aðalnámskrá fyrir lykilhæfni sem 
getur tafið vinnu okkar. Sömuleiðis eru ekki öll hefti um grunnþætti 
menntunar komin út eins og ráðgert var. Skipulag okkar við innleiðingu 
tók mið af því. (Skólavefritið 15. mars 2013.) 

En einhvern veginn var það þannig að það tókst að halda verkáætlun í samhengi 

við útgefnar áætlanir ríkisvaldins. 

Þá kom ný aðalnámskrá (greinanámskrár með lykilhæfni er hún kölluð) og 
kominn tími. Mátti ekki koma seinna nú þegar vinnan um lykilhæfni er að 
komast á lokaskrið hjá okkur. (Dagbók 23. mars 2013.) 

Forgangsröðun var í gangi allan tímann þar sem stöðugt var verið að ákvarða 

hvaða verkefni þyrftu að komast í gang hverju sinni. Meginsjónarmiðið var að 

innleiðing aðalnámskrár væri tekin í skrefum. Sú vinna þyrfti að gerast í samráði við 

skólastjórnendur og kennara. Það kom fyrir að ég upplifði gjá á milli okkar. 

Sé að ég þarf að ræða þetta en finnst stundum að skólarnir skilji ekki hvað 
við [Skólaskrifstofan, ég sem fulltrúi hennar] erum að gera og hafi sinn 
„eiginn hraða og verkefni“ sem eru stundum á skjön við áherslur okkar... 
Velti fyrir mér andstöðu við planið [verkáætlunina], kannski meira einstök 
efnistök og hvað ég geri þá. Ég ákveð hlutina ekki einn og verð alltaf að fá 
skólastjórnendur til samstarfs og fylgja sameiginlegu áætluninni eftir, 
bæði efnislega og tímalega. (Dagbók 12. janúar 2013.) 

Hitti aðstoðarskólastjórana á mánudaginn. Skynjaði að þeir eru ekki upp-
teknir af innleiðingunni og sinni vinnu. Finnst þeir uppteknir við dagleg 
verkefni og það er svo „mikil hvíld“ að koma og hitta mig og komast út úr 
skólanum í tvær klukkustundir... Minnti samt á möguleikann til að hittast 
og ræða saman þann 15. nóvember sem stefnt er að. Enginn hafði skráð 
það hjá sér en ég hafði áður sent tölvupóst um slíkt. Það er einhvern 
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veginn of langt bil milli mín og skólanna sem ég skýri svolítið vegna þeirra 
anna sem eru daglega, aðallega við að leysa forföll skynja ég. Verkefna-
stjórnunarhluti skólastjórnenda virðist hamla áframhaldi verkefnis frá 
mér til kennaranna þar sem óljóst er með hvernig skólastjórnendur þar á 
milli sinna sínum hluta, t.d. að skilgreina menntastefnu, skilgreina 
viðmiðunarstundaskrá, áhersluþætti grunnþátta menntunar, áherslur 
forvarna. Ég held að það týnist. Það er vandi í minni verkefnastjórnun. 
(Dagbók 6. nóvember 2013.) 

Fyrir mér var það eins og það tæki langan tíma til að skólastjórnendur tækju fullan 

þátt í innleiðingunni í því að fylgja verkáætluninni eftir. Mér fannst eins og það gengi 

ekki hjá öllum skólum að halda áætlun á tímaskipulaginu. Það var mér umhugsunar-

efni. 

Komst að því að skólinn var ekki að vinna alveg eftir áætlun í vetur eins og 
stefnt var að... Er ég að bregðast einhvers staðar í vinnunni? Er ég ekki að 
útskýra málið nóg? Fylgi ég verkáætluninni ekki nægilega vel eftir? Hef ég 
kannski ekki vald til að knýja framkvæmd verkáætlunar? Verð ég að 
treysta á vilja og áhuga stjórnenda skólanna til að áætlun í framkvæmd 
því ég „ráði“ engu. Eða hef ég einhver verkfæri sem ég hef ekki notað? 
(Dagbók 12. mars 2013.) 

Ég skynjaði svolítið að vandi innleiðingar væri sá að ég einn væri að vinna að 

innleiðingunni frá sjónarhóli stjórnsýslunnar en allir aðrir störfuðu út frá sjónarhóli 

skólanna og starfseminnar þar með önnur forgangsverkefni. Samt taldi ég mikilvægt 

að halda mínum sjónarmiðum á lofti og ég tjáði mig um þau. 

Var í dag að vinna í erindum um innleiðinguna sem ég held 8. og 9. 
janúar nk. í Reykjavík og Mosfellsbæ. Framsetningin tekur mið af stjórn-
kerfislegri nálgun á innleiðingunni og einhverjir myndu sjálfsagt segja að 
það stýri neikvæðum viðbrögðum skólasamfélagsins við þessari nálgun 
(alla vega í byrjun). En fyrir mér þarf starfsfólk skólanna að skilja að þeir 
eru ekki eyland og það skiptir máli með ákveðna samhæfingu. Þarf ég að 
setja málið fram frá öðru sjónarhorni, þ.e. skólanna og kennaranna? 
Hver eru rökin þar?  
 Tímasparnaður – þurfa ekki að nota tímann í að finna út hvert 

formið á að vera. 
 Fagvitund – boðar ákveðna faglega framsetningu sem geti verið 

faglegur stuðningur 
 Gæðastaðall – hjálpar kennurum að vinna störf sín að meiri gæðum 

en áður. 
Þarf að setja þessi rök í glærukynninguna sem ég er að vinna og jafnvel 
ítarlegar. (Dagbók 30. desember 2013.) 

En á einum tímapunkti fannst mér að staðan breyttist, eftir að ég hélt erindi á 

ráðstefnu þar sem margir sátu frá Hafnarfirði og ég kynnti það sem verið væri að gera 
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í Hafnarfirði. Það kom einhver jákvæðni í umræðuna eftir þetta eins og ég skildi hana, 

rúmu ári eftir að innleiðingarferlið hófst formlega með verkáætluninni fyrstu. 

Ég held að loksins hafi skólastjórnendur skilið vinnuna sem er í gangi og 
hvernig hún nýtist þeim, hjálpar þeim og einfaldar líka vinnu þeirra. Við 
erum í sama liði núna og vinnum saman. Mér fannst það lærdómurinn í 
dag. Ég held að vinnan verði einfaldari eftir þetta. (Dagbók 13. febrúar 
2013.) 

Að koma nýjum áherslum aðalnámskrár í framkvæmd hlaut að fela í sér 

breytingar. Sú áhersla var hjá mér að lykillinn í því að koma breytingum í framkvæmd 

væri að vera með fræðslu og stuðning fyrir kennara. Þess vegna hafa öll innleiðingar-

árin verið haldin námskeið fyrir alla kennara í Hafnarfirði sem markvisst var litið svo á 

að væri stuðningsferli við innleiðinguna. 

Með þessum námskeiðum er verið að styðja við kennara grunnskólanna 
og skólana sjálfa við að endurskoða eigið kennsluskipulag til að uppfæra 
skólanámskrár einstakra skóla svo þær taki mið af breyttum áherslum 
sem ný [aðal]námskrá boðar. (Tölvupóstur til kennara 3. september 
2013.) 

Og í öllu þessu innleiðingarferli var talið mikilvægt að styðja við skóla og kennara 

að innleiða nýja aðalnámskrá því annir við dagleg verkefni í skólum ylli því að skólum 

væri nauðsynlegur sérstakur, ytri stuðningur. 

Þess vegna leggur Skólaskrifstofan mikla áherslu á að styðja við kennara í 
þessu innleiðingarferli og vonast til að hann komi kennurum að gagni. 
Markmið Skólaskrifstofunnar í öllu þessu er fyrst og fremst að hver skóli 
fái skýrar leiðbeiningar og bjargir til að aðlaga sig að nýrri aðalnámskrá og 
geti sýnt fram á þau gæði sem þar er farið fram á. Því á sér stað 
samhæfing og tímastillt verkáætlun í Hafnarfirði en ekki samræming í 
bænum. (Skólavefritið 13. september 2013.) 

Er að sýna fram á nauðsyn samhæfni sem tegund fagmennsku í skóla-
kerfinu sem allir nemendur njóti góðs af, gott heildarskipulag með skýrri 
fagmennsku sem virki í kerfinu öllu. Þannig sýnist mér ég virka og virki þá 
að ég sé að gefa skólunum góðan stuðning við innleiðingarverkefni aðal-
námskrár þar sem saman fari skipulag og sköpun. (Dagbók 15. september 
2013.) 

En það var einnig umræða um að námskeiðin væru kvöð fyrir kennara og þeir 

hefðu mismikinn áhuga á innleiðingunni því skylda væri óheppileg. Betri árangur 

næðist með að velja sig inn á námskeið á grunni áhuga. Ég brást við því þannig: 
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Mér er það fullvel ljóst að mismikill „vilji“ og „áhugi“ birtist í þátttökunni 
hjá kennurunum á námskeiðinu (m.a. rökstutt með því að talið var að 
Skólaskrifstofan hefði ekki rétt til að setja þá í þessu vinnu eða á þessum 
tíma en þetta stenst alveg samkvæmt kjarasamningum og er því hluti 
starfsskyldna kennaranna í bænum). Þá er það þetta með „sjálfviljug-
leikann“ (að þurfa að fara en láta það ekki vera val) þá tel ég að aðalnám-
skráin og innleiðing hennar bjóði ekki upp á val að aðeins þeir sem hafi 
„áhuga á að innleiða hana“ geri það en aðrir ekki. Það er málefni allra í 
skólaumhverfinu og þess vegna voru „allir settir“ á námskeið og er hluti 
samfélagslegrar ábyrgðar kennara í stöðunni sem fagfólk. En vandi 
kennara sem faghóps er að þeir vilja gjarnan líta á sig sem „einangraða 
starfsmenn“ og ef þá langar ekki í þessa endurskoðunarvinnu þurfi þeir 
ekkert að gera það eða hvað? Það er of mikil einstaklingshyggja í þeirri 
afstöðu og því er framkvæmdin hér miðuð við samfélagslega ábyrgð 
kennara frekar en „val“ út frá einstaklingshyggju. Það er ansi hart ef 
vinnuveitandi getur ekki ætlast til að starfsfólk sinni ekki daglegum 
starfsskyldum af því að þeir „hafa ekki áhuga“? Getum við byggt upp 
fagkerfi eins og skólastarf á slíku?  
 Varðandi áhuga þá má alltaf velta fyrir sér hver beri ábyrgð á áhuga 
kennaranna á námskeiðunum, þ.e. þeir sjálfir eða yfirmenn þeirra - líkt og 
kennurum finnist oft að foreldrar beri ábygð á áhuga nemenda í skóla en 
ekki þeir sjálfir? eða er það kennslan sjálf sem stýri áhuganum, þ.e. 
kennslan á námskeiðunum hafi eitthvað að færa kennurum (og ég veit 
ekki af hverju fækkaði stöðugt á námskeiðunum á haustönn og hvort sú 
þróun heldur áfram til vors en vonandi ekki). En áhugi er flókið hugtak og 
það er vissulega vandi í stöðunni þegar fagfólk (eins og kennarar í þessu 
tilviki sem fá nýjar faglegar skyldur) hefur ekki áhuga á því að innleiða 
þær (ýmsar ástæður geta legið að baki: nenna ekki að breyta til, telja 
þetta vera kjaramál, telja að nýr ráðherra breyti námskránni, of mikil 
vinna sem „rúmist ekki innan“ vinnutímaramma o.s.frv.). Hvaða máli á 
„áhugi“ starfsmanns að vega á móti „starfsskyldum“ hans? (Tölvupóstur 
til leiðbeinenda á námskeiðum og skólastjórnenda 11. febrúar 2014.) 

En hluti af innleiðingunni voru jafnframt breytingar, líkt og ég nefndi við leið-

beinendur á námskeiði til stuðnings innleiðingunni og var eftirfarandi. 

Í heildina séð verður að álíta að þessi orðræða mín hér ofar sýni að 
endurskoðun á skólanámskrá samkvæmt nýrri aðalnámskrá grunnskóla 
(2011/2013) er ekki einfalt verk eða augljóst. Þetta séu miklar breytingar 
á aðalnámskrá sem séu grundvallarbreytingar („paradigm shift“?) frá 
núverandi/fyrri aðalnámskrá (1999). Þess vegna sé ekki óeðlilegt að 
einhverjar breytingar gerist á framkvæmdinni þegar á hólminn er komið 
(sérstaklega varðandi inntak og uppbyggingu skólanámskráa). Námskeiðin 
sem þið eruð leiðbeinendur á endurspegla að þið vinnið í þessu óvissa 
umhverfi þar sem þið þurfið að aðlaga ykkur að flóknu starfsumhverfi 
(vera með námskeið fyrir kennara sem kenna samkvæmt núverandi 
aðalnámskrá en eiga jafnframt að vinna í því að búa til nýja skólanámskrá 
til að starfa eftir nýrri aðalnámskrá næsta haust sem enginn skilur 
fullkomnlega, eða kannski misjafnlega, og eru kannski missáttir við að 
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þurfa að vinna eftir). Einhver flækjustig fylgja því þessu námskeiðahaldi 
og ég vona að þið sýnið slíkum aðstæðum þolinmæði og haldið áfram 
skipulagi ykkar og kennslu til vors. (Tölvupóstur til leiðbeinenda á nám-
skeiðum og skólastjórnenda 11. febrúar 2014.) 

Stefnan átti að vera skýr og ég reyndi að halda því sjónarmiði á lofti og víkja ekki 

frá meginatriðum innleiðingarinnar, skýrri stefnumörkun um nauðsyn innleiðingar 

sem næði til allra kennara bæjarins með viðeigandi stuðningi til þeirra. 

 

4 (stefnan í framkvæmd) 

Samvinna átti að vera lykilþáttur í öllu innleiðingarferlinu. Í því fólst að ég taldi mig 

vinna út frá því meginsjónarmiði að innleiðing aðalnámskrár væri samvinnuverkefni. 

Tilgangur samvinnu kom fram á ýmsum stöðum og tímum. Í einu tilviki var 

stefnumörkun um sameiginlegt inntak fyrir alla grunnskóla bæjarins, lykilhæfni, sem 

var nýjung í aðalnámskránni. 

Með þessari vinnu um lykilhæfni væntum við að samvinnan leiði til þess 
að við nýtum fagmennsku kennara betur með því að vinna þvert yfir 
bæinn. Sem nýtt viðfangsefni í kennslufræði aðalnámskrár (en þó ekki 
alveg ókunnugt í skólastarfi þótt það hafi ekki verið tengt hugtakinu 
lykilhæfni) þurfa kennarar að fá tíma til að ræða saman, spegla sig og 
kennslu sína í ljósi þessa nýja viðfangsefnis. (Skólavefritið 19. apríl 2013.) 

En það var ekki allt unnið þótt samvinnan og skilningurinn væru til staðar. 

Daglegar annir við verkefni héldu samvinnunni til hlés en ábyrgð var falin einstaka 

skólum. 

Annars geri ég ráð fyrir að boltinn sé hjá ykkur við að skipuleggja og 
útfæra skólanámskrárvinnuna. Ég vildi stundum að við hefðum meiri tíma 
til að hittast og ræða nánar saman um þessa vinnu – sem mér finnst ekki 
vera til staðar í daglegum önnum hjá ykkur. Vona að það komi ekki að sök 
og þið hafið fengið gögn sem nýtist ykkur og styðji við þessa vinnu. Það er 
aðalatriðið. (Tölvupóstur til skólastjórnenda 17. október 2013.) 

Það er álag við dagleg verkefni, bæði starfsmannamál og nemendamál, 
sem leggjast misþungt auðvitað á skóla eftir árum. En samt alltaf 
eitthvað. Einn skólastjóri segist þurfa að fást mikið við agamál í ár miðað 
við í fyrra, vegna nemenda með sérhæfða vanda í flestum tilvikum. En 
tekur samt tíma frá fólki.... Það eru tveir nýir skólastjórar (sem betur fer 
áður aðstoðarskólastjórar hér og þekktu því mikið til mála) og það er álag 
og lærdómstími líka fyrir þá núna. Nóg að gera og að fást við. Ég öfunda 
þá ekki við vinnuna en ég á víst ekki að vorkenna þeim heldur að vera 
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skilningsríkur og ætlast til vinnunnar sem innleiðingarferlið krefst. 
(Dagbók 17. október 2013.) 

Sendi einnig póst í dag á skólastjórnendur og boðaði til samráðsfundar á 
föstudaginn kemur vegna innleiðingarinnar. Þá er tækifæri fyrir 
skólastjórnendur að ræða innleiðinguna og fá stuðning hver af öðrum. 
Jafnframt fyrir mig að fylgja málum eftir og vera viss um að verið sé að 
vinna þá hluti sem við vorum sammála um [að framkvæma samkvæmt 
verkáætlun innleiðingar]. Svo þetta er tékk og samráð, til að styðja við að 
innleiðingarferlið haldi. Það kemur svo í ljós á föstudaginn eftir fundinn 
hvort hann hafi verið nauðsynlegur þáttur í ferlinu. En hlutverk hans er 
greinilega að fylgja eftir leikniþættinum í stefnumótunarhæfninni – að sjá 
til að breytingar gerist eins og að var stefnt. Það er eðli og hlutverk 
innleiðingar frá sjónarhóli skipulagsheildarfræða. (Dagbók 12. nóvember 
2013.) 

Hluti af þessari eftirfylgni á stefnunni jókst sem eigið eftirlit og birtist þannig í 

ofangreindri dagbókarritun. Þar jókst áhersla mín á að draga úr minni ábyrgð og 

hugsa meira um þátt skólastjórnendanna sjálfra. Ég hafði það á tilfinningunni að mér 

tækist ekki að koma nægri ábyrgð á innleiðingunni á skólastjórnendur. Á endanum 

væri innleiðingin þeirra verkefni. 

Varðandi stefnumótunarverkefnið (innleiðing aðalnámskrár) er svo sem 
ekki mikið að gerast. Vinnan er á ábyrgð skólanna. Á morgun er þó 
boðaður samráðsfundur mín og fulltrúa skólanna til að fara yfir stöðuna. 
Gengur allt samkvæmt áætlun? Hefur nokkuð gleymst? Þarf að hvetja og 
minna á? Þarf að gera breytingar í stöðunni til að aðlagast aðstæðum? 
Þetta eru spurningar sem ég ætla að fást við á morgun og finnst ekki mikil 
nauðsyn að hugsa mikið meira um það í bili. Ég ætla ekki að vera með 
mikla kynningu á morgun eða inngang. Umræðan á að ráðast af þeim sem 
koma og hvað þeir leggja til umræðunnar – eða ekki. Reyna að átta mig á 
hvað þeir eru uppteknir af og vilja fá að miðla. Reyna að draga mig í hlé 
(með kröfur) og fá þá til að taka meiri ábyrgð. Finnst ég ekki hafa sinnt því 
nægilega að láta þá taka ábyrgðina. Eða er það rétt hjá mér? Það kemur 
vonandi í ljós á morgun hver sú staða er. Þetta er krítískur tími á margan 
hátt núna að fá skólastjórnendur að sinna sínum hluta vinnunnar. Gott 
um það í bili. Hugsa meira um þetta á morgun. (Dagbók 14. nóvember 
2013.) 

Varðandi innleiðinguna sjálfa er þetta að segja. Hitti stjórnendur eins 
grunnskóla þann 2. janúar sem vildu aðstoð við að skipuleggja vinnuna til 
vors. Þeir eru að fara í vinnu sem stefnt að á haustönn og „skilja“ enn ekki 
nægilega allt ferlið. Sem sýnir fyrir mér að ég hef ekki lagt næga rækt í 
samvinnu og samræðu um innleiðingarferlið þrátt fyrir að ég hafi alltaf 
verið að auka þann þátt í ferlinu. Hef alltaf haldið að skólastjórnendur 
skildu það sem ætti að gera með þeim fundum og verkfærum sem hafa 
verið tekin í notkun. Ég virðist stöðugt vanmeta þörfina fyrir meiri sam-
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ræðu og umræðu um innleiðinguna. Svo ég virðist stöðugt bæta við meiri 
samræðu um verkefnið sem er í gangi en það sem þarf að gerast, þ.e. 
verkefnið dregst ef eitthvað er. (Dagbók 11. janúar 2014.) 

Samráðsfundur með skólastjórnendum í dag vegna innleiðingarinnar... 
Hver skóli sagði aðeins frá stöðunni hjá sér núna við skólanámskrár-
vinnuna. Komið mismunandi langt í einstaka skólum. Það hefði verið mikil 
„frústasjón“ í haust en þegar hafi tekist að setja vinnuna í skipulag í 
hverjum skóla hefði hún minnkað og væri farin vel af stað, kennarar 
skildu þá betur um hvað málið snérist. Aðrir voru varla lagðir af stað en 
sáu að hlutirnir voru að ganga upp hjá hinum sem voru lagðir af stað. Í lok 
fundarins voru fundarmenn jákvæðir og töldu að fundurinn hefði verið 
þeim gagnlegur...  
  Hvað mig sjálfan varðar var þessi fundur lífsnauðsynlegur til að halda 
„öllum á tánum“. Sumir voru þó búnir að taka ábyrgð sína alvarlega og 
skipuleggja vinnuna í skóla, farnir í vinnufundi og ritun hafin með góðu 
skipulagi. Aðrir voru í startholunum og höfðu gott af því að því að heyra 
frá hinum. Held að það hafi verið betra að hafa umræðuna um skóla-
námskrána, sem val, frekar en að skylda alla í umræðuna um starfs-
áætlunina núna. Það var ekki tímabært. Þetta var hins vegar tímabært 
núna. Bauðst þó ekki til að aðstoða neinn skóla. Lít á það sem hlut þeirra 
og mitt er að vera ráðgjafi á hliðarlínunni. 
 Ég held sjálfur að fundurinn hafi heppnast í þeim skilningi að hann var 
stuðningur og hentaði til þess sem nú var í stöðunni. Þannig hafi leikni 
mín í innleiðingu stefnumótunar komið fram í verki með þessum fundi og 
því sem gerðist á fundinum. Ég má vera sáttur hvernig til tókst. Ég er það 
líka. (Dagbók 15. nóvember 2013.) 

Þá sömuleiðis var leið framkvæmdarinnar hvorki bein né greiðfær. Meðal kennara 

kom andstaða við námskeiðahaldið sem átti að styðja við innleiðinguna og það talið 

brjóta á góðri stjórnsýslu skólastarfsins, og niðurstaðan var að það skorti á til-

kynningu um námskeiðahaldið eftir formlegum leiðum (í ritaðri símenntunaráætlun 

hvers skóla). Fundur var haldinn um málið og niðurstaðan var að skortur á formleg-

heitum gat ekki stöðvað námskeiðahaldið. Andstaðan hafði áhrif á mig þann stutta 

tíma sem hún stóð yfir. 

Finn að þetta hefur ekki góð áhrif á mig, velti fyrir mér hvort ég eigi að 
halda áfram starfi mínu sem þróunarfulltrúi, finna mér annað starf. Finn 
samt að þettta er starf sem hentar mér vel og reyni að leggja mig fram. 
Þegar svo andstaðan kemur við það sem ég legg mig fram við faglega um 
að gera velti ég fyrir mér af hverju ég ætti að vera að sinna þessu og 
leggja þetta á mig. Svo það eru viðhorf mín sem ég er að kljást við, 
neikvæðni gagnvart störfum mínum. (Dagbók 28. september 2013.) 

En viðhorf mín voru líka fljót að breytast. 
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Þannig að ég er nokkuð bjartsýnn núna miðað við neikvæðnina sem ég 
hafði um helgina. Viðhorfin hafa þannig færst til jákvæðni úr neikvæðni 
óháð því hvað gerist á fundinum á morgun. Ég fer rólegri til fundarins. 
(Dagbók 30. september 2013.) 

En í kjölfar þessara áherslna um námskeiðsstuðning fyrir kennara fór ég að heyra 

eina sögu um mig og taldi ég að henni hafi verið komið á framfæri þegar andstaðan 

birtist hjá kennurum og hún sé því hluti stefnumótunarsamræðu. 

Finn að það er spenna í mér, streita og er merki um neikvæði (jákvæðni 
færir gleði og ánægju) þótt ég reyni að taka umræðuna með kaldhæðni 
og gríni um fréttirnar sem heyrast úr skólakerfinu um mig. Ég er að dúlla í 
doktorsnámi og er að láta kennnara vinna fyrir mig, setja þá á námskeið 
um innleiðingu aðalnámskrár vegna þess að ég er í náminu. Komst svo að 
því að sumir á Skólaskrifstofunni héldu líka að ég væri í doktorsnámi en ég 
hélt alltaf að þeir væru að vísa í annan starfsmann Skólaskrifstofunnar en 
mig þegar það mál kom upp (og var í því námi). Hlæ að þessu og 
vitleysunni en þetta pirrar mig líka. (Dagbók 8. október 2013.) 

Jafnvel pólitískusar í bænum senda okkur póst og spyrja hvort ekki sé 
ánægja með innleiðinguna. Eru farnir að heyra orðróminn og velta fyrir 
sér pólitískum notum af honum eins og ég skil umræðuna... Umræðan 
snýst um að þetta sé „top-down“ stjórnun hjá Skólaskrifstofunni (og ég 
stýri fyrir hönd hennar). Þá segi ég á móti: Er eitthvað vit annað en að 
hafa innleiðingu „top down“ því aðalnámskrá er það í fyrsta lagi og er 
þetta nokkuð annað en samhæfing á störfum og nýta samvinnu í 
stjórnun? Skil ekki orðræðuna um „miðstýringu“ eða „stefnuleysi“ Skóla-
skrifstofunnar í umræðunni. Þegar hún er ekki að miðstýra er hún 
stefnulaus og þegar hún miðstýrir er hún með óþarfa inngrip í starfsemi 
skólanna er viðkvæðið.... Ég á hins vegar í erfiðleikum með að skilja að 
það sé verið að taka öll völd af skólunum (sem skólastjórnendur álíta 
ekki), að verið sé að búa til eina „skólanámskrá“ fyrir Hafnarfjörð, „að 
verið sé að steypa alla í sama mót“ og eitthvað í þeim dúr. Mér finnst 
þetta algjör della. (Dagbók 16. október 2013.) 

Líkt og fyrr var kynnt var settur á stuðningur fyrir alla kennara í formi námskeiða-

halds allan innleiðingartímann. Ég setti fram rök fyrir nauðsyn þess. 

Aðalnámskrá grunnskóla, og reglugerðir henni tengdar, boða ýmsar 
nýjungar, bæði í orðræðu og verkefnum. Þess vegna er innleiðingarferli 
hluti þess viðfangsefnis að undirbúa að koma henni í framkvæmd þar sem 
einhvern tíma tekur að koma breytingum í raunhæfa framkvæmd. Þessi 
tími er skilgreindur sem þrjú ár eða frá 2011-2014 varðandi aðalnámskrá 
grunnskóla… Já, það er rætt um tvenns konar hæfniviðmið í aðalnámskrá 
sem er hluti hinnar nýju orðræðu og er stundum villandi þótt viðfangs-
efnið sé þekkt í skólastarfi. Þ.e. að meta nám nemenda út frá ákveðnum 
forsendum, nú viðmiðum í stað markmiða áður þótt sumpart sé óljóst 
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samhengið á milli markmiða og viðmiða. Svo það er sanngjarnt að 
kennarar og skólar fái tíma til að aðlaga sig að þessum nýju kröfum. Þess 
vegna er stuðningsferlið í gangi í Hafnarfirði til að veita kennurum leið-
sögn og ráðgjöf við að innleiða nýja aðalnámskrá. Innleiðingarferlið getur 
á köflum verið flókið og erfitt að að greina „skóginn“ fyrir einstaka 
„trjám“. (Skólavefritið 22. nóvember 2013.) 

Umræðan um stuðninginn snérist einnig um að hann væri ekki nógu góður og það 

væri neikvæðni í ákveðnum skólum gagnvart stuðningnum sem fólst í fræðslunni. 

Man núna eftir smá umræðu frá fundinum [með skólastjórnendum] á 
föstudag um neikvæðni kennara á námskeiði. Allir skólastjórnendur hafa 
sömu sögu að segja. Það er neikvæði í gangi en allir skólar segja að það 
komi frá öðrum skólum. Við hlógum svolítið að þessu á fundinum. 
Sömuleiðis höfðu heyrst mismunandi skoðanir í einstaka skólum varðandi 
einstök námssvið[snámskeið] og það sem gerðist þar. En það skrýtna var 
að það sem ánægja var með í einum skóla var ekki í öðrum og öfugt. Erfitt 
að finna eina línu sem þá er í gangi. Það sjónarmið heyrðist þó hjá sumum 
að kennsla á námskeiðum miðaðist ekki alls staðar við það að verið væri 
að kenna námskrárfræði heldur frekar kennslufræði. En hvar skilin eru 
þar á milli er frekar óljóst. (Dagbók 17. nóvember 2013.) 

Framkvæmdin er athafnasemi en sem slík byggir hún alltaf á hugsun og af því var 

ég upptekinn allan tímann, þetta var rannsókn á stefnumótun sem sýnir sig í starfs-

háttum, athafnasemi því þar sé stefnumótunin í framkvæmd. 

Gerðist með því að vinna í stað þess að hugsa, sýna athafnasemi. 
Athafnasemin vinnur bug á álaginu og róar hugann. Það er athafnamiðuð 
starfsemi. Starfsemin, starfshættirnir, skapa róna og vinna á álaginu þar 
sem hugsunin er sívirk og í mótun. Hugsunin kallast á við athafnir mínar, 
óhugsandi að ekki fari saman hugsun og athafnir. En samhengið milli 
þeirra, hvort er á undan hinu eða eru þau jafnvíg? Stundum held ég að 
hugsunin ráði mestu en þó veit maður að það að gleyma sér í 
athafnasemi leiðir til þess að hugurinn róast og verður upptekinn af 
athöfnunum. (Dagbók 17. október 2013.) 

Sennilega er verkefnaálag „í hausnum“ á mér núna, mörg verkefni 
framundan, við innleiðingu (sem er eftirá) og önnur verkefni (skólastefna, 
valgreinar og fleira sem fræðsluráð vill að ég vinni – en ekki síst núna 
verkefni um 3ja ára átak í uppbyggingu upplýsingatækni í skólastarfinu). 
Svo það hefur áhrif á möguleika mína til að sinna innleiðingunni. Ég þarf 
að finna tíma fyrir rannsóknarúrvinnsluna samhliða þessu. Þarf því að 
finna gleðina í að vinna þessi verkefni (jákvæðnina) og losa mig undan 
álaginu sem getur auðveldlega sagst vera til staðar. Hvíla mig á þessu í bili 
meðan ég ákveð hvað ég geri áfram í dag. (Dagbók 11. janúar 2014.) 
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Framkvæmdin byggðist á að vinna afmarkaða þætti í verkáætluninni hverju sinni, 

skilgreina „vörður“ sem þyrfti að ná og tímasetja þær. Það var verkáætlunin í fram-

kvæmd. En þrátt fyrir það var erfitt að halda áætlun. 

Hef einhvern veginn á tilfinningunni að ekki nái að ljúka innleiðingar-
verkefnum í vetur þegar ég sé hvað skólarnir eru „á eftir“ nú þegar og 
skila fæstir gögnum sem beðið er um á „skilgreindum tíma“. Ég fer í 
„vorkenningarástand“ með þeim frekar en „skilningsástand“. Hitti einn 
aðstoðarskólastjóra í morgun. Fórum yfir málin því hann vildi vera viss um 
að hann skildi málið rétt. Viðurkenndi líka að skólarnir þyrftu að taka 
meiri ábyrgð á verkefninu af mér, sérstaklega stjórnendur... Velti samt 
fyrir í ljósi haustsins hvort mér hafi ekki tekist að koma hlutunum rétt frá 
mér fyrst skólarnir hafa ekki tekið nægilega sína ábyrgð. Er ég að 
vorkenna þeim of mikið? Höfum við viðurkennt of mikið „seinkunarþátt“ 
þeirra? Erum við of lin, í skilningi vorkunnsemdar í stað skilnings en um 
leið krafna? Er eitthvað sem ég ber ábyrgð hér á? (Dagbók 16. október 
2013.) 

 

5 (stefnan metin) 

Þrátt fyrir verkáætlun, margvíslega vinnu við innleiðinguna var ég stöðugt að velta 

fyrir mér hvort ég stæði rétt að þessu skipulagi og verklagi á innleiðingunni. Á ýmsum 

tímum var ég með vangaveltur, meðal annars vegna andófsins sem ég mætti, og um 

sjálfan mig í þessu stefnumótunarferli. 

Hræðsla mín við innleiðingarferlið snýr talsvert að skipulagi mínu og hvort 
í því felist eintóm skynsemi, rökfesta, einsleitni, einhæfni, stöðlun skóla-
starfs, kerfishugsun, starfsemisbinding. En á móti tapist þá sköpun, skóla-
þróun, sveigjanleiki, þarfir nemenda, þroskatækifæri. Hvernig ætla ég að 
koma á framfæri sköpun, sveigjanleika, fjölbreytni og fjölhæfni í gegnum 
snið skólanámskrár? Er það formið sjálft eða notkun kennaranna á 
forminu? Hvernig á ég að leggja áherslu á að hið nýja form snýst um að að 
koma á skuldbindingu um að við séum að mæta þörfum nemenda en ekki 
að koma faginu í sjálfu sér á framfæri? (Dagbók 7. september 2013.) 

Mér finnst ég þurfa meira „sjálfstraust“ en á móti velti ég fyrir mér hvort 
„of mikið sjálfstraust“ leiðir til of mikillar einstefnu og lítils samráðs, leiði 
til of lítillar sjálfsgagnrýni og efa um eigin sjónarmið (því það getur verið 
að ég hafi ekki alltaf rétt fyrir mér). (Dagbók 30. september 2012.)  

Við mat á hverju sem er hefur tungumálið alltaf vægi og allan rannsóknartímann 

var ég upptekinn af því og hvernig það væri notað til að skýra veruleikann eða ekki. 

Þar var áherslan á að meta hvort verkefnin, sem starfstengt verkefni og rannsóknin á 
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því sem meistaraverkefni, væru nógu vel útfærð hjá mér. Það var flókið verkefni sem 

ég velti fyrir mér allan rannsóknartímann. 

Veruleikanum verður alltaf miðlað í gegnum tungumálið og verður því 
„veruleiki tungumálsins“ frekar en eitthvað annað, er því „sýndarveru-
leiki“ á sinn hátt. Enginn hefur aðgang að veruleikanum eins og hann er. 
Tungumálið miðlar broti hans og rannsókn mín á sjálfum mér er háð 
takmörkunum tungumálsins, þessum texta sem „athafnir“ í þessum 
sýndarveruleika. Ég þarf að nota veturinn framundan til þess að koma 
þessum veruleika tungumálsins til skila í rannsóknarniðurstöðum. 
(Dagbók 28. júlí 2013.) 

Reglulega var ég upptekinn af því í dagbókinni af fara yfir stöðu mála, framkvæmd 

stefnumótunarinnar, eins og þessi færsla benti til. 

Var í kvöld að lesa yfir gögn nóvembermánaðar 2012. Þetta var anna-
mánuður og margt að gerast þótt það sjáist ekki mjög í dagbókinni... 
Þetta var mikill verkefnamánuður og ég að sinna mörgum verkefnum. 
Sjálfið virðist hafa verið nokkuð stöðugt þótt það fyndi fyrir álagi, andlegu 
sem líkamlegu og leitaði einnig leiða til að hvílast. Stefnumótun snýst um 
að átta sig á stefnu, skilgreina forgangsverkefni og bregðast við 
aðstæðum. Stefnumótun er að taka nýjar ákvarðanir og aðlaga sig að 
aðstæðum. (Dagbók 13. mars 2014.) 

Mikilvægt var líka að finna leiðir til þroska. 

Jafnframt vil ég nálgast hlutina út frá möguleika á valdeflingu og þroska... 
Slíkt getur einnig falið í sér sér „vanda“ í sjálfu sér að að horfa út frá 
gagnrýnu sjónarhorni á „sjálfið“ og leitt mann í ógöngur (skekkjur, 
takmarkanir og jafnvel valdbeitingu) ef maður gáir ekki að sér. Gagnrýnin 
getur orðið að valdbeitingu gegn manni sjálfum, komið í veg fyrir að horft 
sé nægjanlega á aðra hluti í ferlinu. Áherslan verður þá of mikið á að 
reyna að finna takmarkanir eigin einstaklingsvirkni að aðrir þættir (stefnu-
mótunarverkefnið, félagslegu samskiptin) fái ekki nægilega athygli og sýn. 
Það þarf að vera eitthvert jafnvægi þarna á milli. (Dagbók 18. ágúst 2013.) 

Ég var því á ýmsum stöðum í innleiðingarferlinu að meta hvernig ég stóð mig og 

hvað ég gæti gert betur. 

Velti fyrir mér deginum og viðhorfum mínum. Eiginlega frekar aðgerðum 
mínum og hvort ég sé of einn að skipuleggja og ákveða þetta 
innleiðingarferli. Finnst þó að allan tímann hafi verkefnið verið sett á mig. 
Eða ég kannski „tekið það“? Er alla vega með efa í huga með mig og þetta 
verkefni. Hvort það hafi vantað meira samráð. Hvort ég hafi þvingað 
verkefnið inn á skólana, þ.e. útfærsluna. Á móti er að ég hafði hugsjónir 
til að vinna svona að innleiðingu með heildarsamvinnu í huga. En á móti 
að það er andstaða við þessa tilraun til að vinna verkefnið sameiginlega, á 
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sama tíma, með vinnulagi sem ég lagði til og stjórnendur samþykktu. En 
samt er eins og þeir viti ekki alveg hvað þeir samþykktu. Viti hvernig á að 
vinna verkið. Er það skortur á verkstjórn? Annir við dagleg verkefni? 
Skortur á samvinnu minni við þá? Er þetta óeðlilegur efi minn „í minn 
garð“? Eða er þetta sjálfsögð hugsun vegna þess að ég hafi ekki stýrt 
breytingarferli nægilega vel? Vanrækt samráðs-/samskiptahlutann á 
kostnað verkstjórnunarhlutans? Ég veit það ekki alveg. Það kemur ekki 
eiginlega í ljós fyrr en síðar þegar hægt verður að meta framkvæmdina. 
Það er ákveðin streita í gangi núna og ég veit ekki alveg hvort eða hvernig 
stjórnendur skólanna eru að fást við hana. (Dagbók 17. október 2013.) 

Ósáttur við sjálfan mig hefur einnig áhrif á fagmanninn í mér, gefur merki 
um óánægju með hann – en í þessu felst einnig tækifæri til að læra eða 
breyta, skapa en einnig að viðurkenna mistök, læra nýja hluti, þroskast. 
Velti einnig fyrir mér hvort ritunin hér um þessa sjálfsóánægju breytist 
hraðar til hins betra við að tjá mig um það frekar en að tjá mig ekki um 
það. Felur þetta í sér merki um viðurkenningu á mistökum, leiðréttingu og 
breytingu á starfsháttum? Hvaða afleiðingar á þetta að hafa á mig? Þörf 
fyrir að taka á mig nýja ábyrgð?! Þörf fyrir nýja starfshætti, persónulega 
og faglega, gagnvart þessari sjálfsóánægju og jafnvel óánægju um-
hverfisins? Á hvern hátt er þetta hluti af ígrundunarvirkni einstaklingsins? 
(Dagbók 5. nóvember 2013.) 

Á endanum varð mat á rannsókninni að liggja fyrir og ég færi að lokum undir 

mæliker, bæði mitt og annarra. 

Sem rannsakandi vil ég að ígrundunarvirknin sjáist í ígrundaðri greiningu á 
sjálfum mér þar sem ég get „horft utanfrá“ á sjálfan mig og séð 
takmarkanir mínar og möguleika og frekari en fullkomnun og ánægju í 
stöðunni... Hvað sjálfið varðar (sem afleiðing ígrundunarvirkninnar?) verð 
ég stöðugt sáttari með þessa vinnu þótt ég viti ekki enn hvernig henni 
lýkur og hvað verði þá klárt. Óvissan minnkar samt stöðugt og ég er ekki 
eins óviss um hvað er að gerast. Ég veit betur nú að hverju er stefnt og 
óvissa (sjálfsins) hefur minnkað. (Dagbók 12. júlí 2012.) 

Hef í allan vetur verið í efa með rannsóknina og fundist þetta hálf 
misheppnað...Núna finnst mér ég sáttari, skil hvað gerðist. (Dagbók 30. 
júlí 2012.) 

Rannsóknin hafði samt aðeins gildi í samhengi innleiðingarinnar sjálfrar og var það 

merkingarbundin samhengi fyrir mér. 

Metnaður minn í verkefninu í heildina er að skólanámskrár og 
starfsáætlanir í Hafnarfirði verði til fyrirmyndar og stuðningur og eftirlit 
Skólaskrifstofunnar við það undir minni ábyrgð sem þróunarfulltrúi. 
Metnaður minn er verkefnið en ekki rannsóknin að öðru leyti en því að 
hún hjálpi mér að gera verkefnið betur en ella, það er rannsóknin er gerð 
til að styðja verkefnið. Ef rannsóknin tekst vel, og það verður náms- og 
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starfsþróunarverkefni sem (gagnrýnar) starfendarannsóknir ætla sér að 
að vera, hefur það verið þess virði að gera rannsóknina... Ég skil betur 
hvað ég er að gera og er öruggari með það frekar en að ég hafi þurft að 
gera nýja eða aðra hluti. Held að rannsóknin hjálpi til að gera þá betur, 
hafa betri yfirvegun og yfirsýn á verkefnið sem hjálpi mér að halda mínu 
striki. (Dagbók 11. ágúst 2013.) 

Á endanum snérist matið á mér sjálfum sem fulltrúa í innleiðingu opinbers 

verkefnis. Þar sem það er unnið af mér sjálfum varð það alltaf „mitt sjálf“ sem stýrði 

mati nú þótt ég sem slíkur skipti litlu mati heldur verkefnið sem slíkt. En ég komst 

ekki framhjá sjálfum mér í matinu, sem varð jákvæðar eftir því sem leið á inn-

leiðinguna, og rannsóknina á henni. 

Sjálfsveran er í sviðsljósinu á vissan hátt þótt hún skipti ekki máli í sjálfu 
sér, frekar til hvers hún leiðir í stefnumótun. Ég veit ekki alveg hvort 
rannsóknin sem slík hefur áhrif á sjálfsveruna í því hvernig hún 
framkvæmir stefnumótunina – til betri eða verri vegar. Það er 
rannsóknarefni í sjálfu sér hvort rannsóknin hafi þau áhrif á sjálfsveru 
mína að stefnumótunarvinnan takist betur fyrir vikið. Það væri gott að sjá 
einhverja niðurstöðu á því í lokin. (Dagbók 13. október 2013.) 

Það sem mér finnst áberandi í þessari vinnu er stefnumótun sem áhersla 
á verkefnastjórnun og þau mörgu verkfæri og aðgerðir verkefna-
stjórnunar sem þar koma fram til að koma stefnumótun í framkvæmd í 
gegnum „for-frásögur“. Sjálfið er í sjálfsskoðun og togstreitu milli ánægju 
og óánægju, leitar leiða til þroska í gegnum einstök verkefni í 
stefnumótuninni. Það er þótt leitast sé við að viðurkenna rétt ánægjunnar 
og það sé ekki slæmt. Það er í stöðugri baráttu og leitar leiða til að styrkja 
jákvæð viðhorf og sættast við sjálft sig, þroskast... Í heildina séð er 
þekkingarvaldi mínu ekki hafnað þótt það mæti bæði jákvæðni og 
andstöðu en andstaðan er meira persónuleg en gagnvart mínu valdi – þá 
sem kvíði gagnvart verkefninu og lítill vilji til að vinna það sem falið er í 
faglegri óánægju gagnvart nauðsyn (eða öllu heldur „ekki-nauðsyn“) 
innleiðingar. Sjálf mitt er farið að horfa á þessa andstöðu sem tækifæri til 
þroska, að kunna að taka á móti andstöðu og nýta hana til að þroska sjálf 
sitt. (Dagbók 6. mars 2014.) 

Þetta fannst mér þetta vera staðan þegar lok þessa rannsóknarleiðangurs var að 

nálgast og það eina sem eftir var að leggja mat á stefnumótunarverkefnið: 

Nú er lokið yfir þriggja ára vinnuferli á innleiðingu aðalnámskrár grunn-
skóla. Miðað við upphaflega áætlun hefur ekki allt komist í framkvæmd 
líkt og ég tel að verkáætlunin hafi stefnt að. Þó finnst mér ótrúlega miklu 
hafa verið afkastað á þessum tíma þótt enn sé ólokið nokkrum verkefnum 
sem ætlunin var að yrðu tilbúin haustið 2014 en verða það ekki. Ég held 
að það sé líkt og með mörg ef ekki flest verkefni að þau taka lengri tíma 
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en ætlunin var en það gerir þau samt ekki ómerkilegri eða léttvægari fyrir 
vikið. Verkefni reynast einfaldlega umfangsmeiri þegar á hólminn er 
komið og mun meiri vinna lögð í verkið en stefnt var að. Sömuleiðis virðist 
mér að ytri aðstæður, t.d. ný verkefni og tilfallandi verkefni sem stöðugt 
koma, séu vanmetin í áætlunum og varla hægt annað. Áætlun var samt 
nauðsynleg til að setja sér stefnumiðun. 
 Hvað sjálfan mig varðar finnst mér að rannsóknin á innleiðingar-
verkefninu hafa fært mér meiri hæfni á sviði stefnumótunar vegna 
hennar. Sömuleiðis finnst ég hafa lært meira um sjálfan mig og 
vinnubrögð mín og starfshætti. Samt finnst mér erfitt að sýna það ferli í 
gegnum rannsóknargögnin og hef einhvern veginn núna litla þörf fyrir að 
sýna fram á það. Samt er það hluti þess að gera starfendarannsókn að 
sýna fram á eigin framfarir – á einhvern hátt. Mér finnst ég hafa tekið 
margvíslegum framförum en hef ég sýnt fram á það í rannsóknar-
gögnunum finnst mér meiri spurning! 
 Mér finnst ég hafa lært það helst í þessu ferli að skilja stefnumótun og 
öðlast innsæi í ferli stefnumótunar með þeim áhrifum sem það hefur á 
starfshætti manns í stefnumótunarvinnu, þ.e. hvað séu viðeigandi 
verkefni að vinna á hverjum tíma og hver skuli forgangur þeirra vera. 
Stefnumótun snýst mikið um að velja rétt forgangsverkefni á hverjum 
tíma. Stefnumótunin var ekki síður fólgin í notkun þeirra verkfæra sem 
nýtt voru í ferlinu. 
 Fyrir nokkru hef ég verið sáttur við þau efnistök sem ég hef haft á 
stefnumótuninni við innleiðingu aðalnámskrár og verið ljós fyrir mér sú 
framkvæmd um allt nokkurt skeið. En það hefur ekki verið nóg að hún 
hafi verið ljós fyrir mér, hún hefur einnig þurft að vera það fyrir allt 
grunnskólakerfið í Hafnarfirði. Það hefur reynt á það en ég trúi að það 
hafi tekist eða muni takast. Einnig hef ég skilið að það er vinnuframlag 
mitt sem býr til stefnumótunina við að búa til inntak hennar og inntakið 
er á þann hátt starfshættirnir mínir. Starfshættir mínir eru stefnumótunin 
því hún verður ekki annað en það sem ég geri. Og sú framkvæmd fær 
framsetningu í frásögu. (Dagbók 11. júlí 2014.) 

Matsumræðan snérist einnig um rannsóknina allan tímann samhliða matinu á 

innleiðingunni. Á einum stað tjáði ég mig svona um rannsóknina þegar vinnsla hennar 

var komin að einu síðasta skrefinu, gagnaúrvinnslunni. 

Sjálfur er ég ögn órólegur um hvort þessi vinnubrögð mín leiði til 
trúverðugra niðurstaðna. Sjálfið þarf að róa sig sjálft og treysta að 
„niðurstöður“ komi eða finnist með því að leggja fram vinnuframlagið 
sem framundan er og gefast ekki upp. Verð að trúa á sjálfan mig og vinnu-
framlag mitt. Þó geri ég mér grein fyrir að ég hef lagt út í viðamikið 
verkefni og ætlast til mikils af mér. Og einnig að ég tel mig hafa mótað 
úrvinnsluna á frumlegan, skipulagðan og skapandi hátt sem færir vonandi 
trúverðug gögn. Það er verkefnið og ég ætla að ljúka þessu í sumar. Ég 
ætla að leggja hart að mér til þess. (Dagbók 7. apríl 2014.) 
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Eftirmáli 

Á ákveðnum tímapunkti varð stefnumótunarferlið ljóst fyrir mér. 

Fimm hluta skilgreining mín á stefnumótunarferlinu (stefnuskilningur, -
mörkun, -miðun, -innleiðing og -mat) reynist mér hagkvæm og veitir mér 
skilning á verkefni mínu að ég tel. Það var ekki fyrr en 2012 sem ég skildi 
þetta verkefni og veitir mér loks fró (fram að þessu hafði óvissa verið í 
gangi). (Dagbók 29. júlí 2012.) 

Á þeirri vegferð urðu samlíkingar á vegi mínum.  

Taldi stefnumótun vera ferðalag, ætlum á áfangastað og hvað gerist á 
leiðinni. Ég væri eins og Hans og Gréta að skilja eftir mig „brauðmola“ 
(rannsóknargögn, dagbókarskrif, stefnumótunarplöggg) sem ég muni 
síðar skoða til að sjá hvaða leið ég fór í gegnum „skóginn“. Á leiðinni væru 
einhverjar „vörður“ til að hjálpa til að komast í lokum gegnum „skóginn“ 
sem ekki væri vitað um leiðina í gegnum þótt fyrirfram væri talið vitað 
hvað væri handan „skógarins“ (ný gæði skólanámskrár og starfsáætlunar í 
hverjum skóla í anda nýrrar aðalnámskrá). (Dagbók 3. desember 2012.) 

Samlíkingin á þessari vinnu okkar í Hafnarfirði við Hómerskviðu um ferð 
Odysseifs til að ná til Troju að kröfu konungs (menntamálaráðsherra um 
að grasið væri grænna hinum megin) þar sem við værum í sjósiglingu 
núna og ég væri á siglingaskipinu á undan til að reyna að átta mig á 
leiðinni og koma í veg fyrir óþarfa öngstræti. Troja væri markið árið 2014 
en síðan gæti tekið nokkur ár að finna „Penelópu“ aftur (líða vel með 
þessar breytingar). Þetta er langt ferli og hvað kemur út í lokin á eftir að 
koma í ljós. Það eru kennararnir sem sjá um það, ég reyni fyrst og fremst 
að tryggja að gæðin af ferðinni verði nógu góð. (Dagbók 7. febrúar 2013.) 

Leikhússamlíkingin hefur verið mér ofarlega í huga ... Lít á sjálfan mig sem 
„ritstjóra handritsins“ sem óskað er breytingu á (aðalnámskráin) þar sem 
skólastjórnendur eru leikstjórar og leggja til leikmunina sem ráðstafað er í 
gegnum fjármagnið (Skólaskrifstofan og fræðsluráð). Aðalleikararnir eru 
kennararnir sem fá ákveðið grunnhandrit sem þeir þurfa að spinna frekar 
og í ákveðnar áttir (og því ekki hvert sem er). Ritstjórn mín er að sjá til 
þess að handritið verði nægileg hjálp fyrir frekari spuna og það sé í anda 
þeirra breytinga sem kallað er eftir. Í framhaldinu fer leiksýningin í gang 
(kennslan samkvæmt nýja aðalnámskránni haustið 2014) og „leik-
dómurinn“ (mat á skólastarfi) kemur. Þannig erum við öll í hlutverkum og 
mikilvægt að við leikum hlutverk okkar hvert á sínum stað – höfum 
umboð samfélagsins til að leysa þetta samfélagslega verkefni sem skóla-
starf er. Er að skrifa mig frá þessari samlíkingu svo ég geti haldið áfram og 
festist ekki í henni, sem einhvers konar þráhyggju um „skólastarfið sem 
leikhús“. Huga frekar að verkefnum sem þarf að fást við og leiða til 
þróunar. (Dagbók 16. júlí 2013.) 
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5 Umræða um sjálf, skipulagsheildir og stefnumótun 

Hlutverk umræðukaflans er að taka til nánari skoðunar niðurstöður rannsóknar-

frásögunnar, fara frekar í saumana á þeirri orðræðu sem þar kemur fram og eiga við 

hana samræðu. Sú samræða verður þó alltaf kenningarbundin, sérstaklega á 

forsendum fræðikaflans sem leggur til sína eigin orðræðuhefð til að nálgast frekar 

rannsóknargögnin, vega þau og meta. Á þeim grunni er lagst í greiningu, rýni, á áður 

kynntum niðurstöðum. Fyrst verður umræða um rannsóknina í heild sinni, þá um 

rannsóknarspurningarnar þrjár og loks er greining á þeim, með áherslu á starfshátta-

stefnumótun. 

5.1 Umræða um rannsóknina í heild sinni 

Þau gögn sem birtast í rannsóknarfrásögunni hér að framan eru val úr miklu safni 

gagna og eru tengd saman á grundvelli ritstýringar. Útkoman varð sú að setja gögnin 

fram í sem heildstæðasta frásögu út frá stefnumótun sem ferli sem væri þá grunn-

greining gagnanna. Gögnin í rannsóknarfrásöguna eru rituð á fjórum árum, frá 2010 

til miðs árs 2014 eins og sést á skráningum við einstaka tilvitnanir í rannsóknar-

frásögunni. Textinn, sem tengir tilvísanirnar, er ritaður sumarið 2014 og er sömuleiðis 

hluti rannsóknarfrásögunnar þar sem í honum felst líka túlkun sem taka verður 

afstöðu til, til dæmis út frá frammistöðugreiningu (þriðju rannsóknarspurningu). Sú 

ritstýrða rannsóknarfrásaga sem birtist gefur til kynna bæði línulega frásögu í köflum 

0, 1-5 og eftirmála með mörgum smærri frásögnum og sem hringferli. Hringferlið sést 

þegar skoðaðar eru tilvísanirnar sem byggja upp frásöguna að þær lúta ekki neinni 

tímaröð. Í meginatriðum var það hluti ritstýringarinnar að hafa rannsóknarfrásöguna 

sem mest uppbyggða af tilvísunum og láta þann texta sem tengir tilvísanirnar saman 

vera sem minnstan af umfangi. Það var reynt að setja textann sem heldur saman til-

vísunum þannig fram að hann tengdi þær saman en túlkaði sem minnst og setti sem 

best í samhengi þó að ljóst sé að í tengitextanum sjálfum felist einnig túlkun.  

Sú ákvörðun að setja rannsóknargögnin sem mest fram í eina frásögu með 

nokkrum samtengdum frásögnum, frekar en að skipta efninu í nokkur þemu líkt og 
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þekkist mjög, varð ákvörðun mín eftir mikla umhugsun og langt greiningarferli. Ég 

taldi ekki mögulegt að taka hverja rannsóknarspurningu fyrir sig án þess að 

rannsóknarfrásagan yrðu of ítarleg eða endurtekningar yrðu of miklar. Því varð þetta 

niðurstaðan þótt það hafi ekki verið ætlunin í upphafi og greiningarvinnan miðaði að 

því að kalla fram aðgreindar frásögur, alla vega þrjár. Útkoman varð sem sagt ein 

frásaga þar sem stefnumótunarhugtakið sem ferli (sjá nánari umfjöllun hér síðar í 

kafla 5.2.1.1) varð leiðarljósið í samhengi við aðstæðurnar. Sú frásaga sem birtist 

virðist þó á margan hátt gefa sig út fyrir að vera einradda frekar en margradda af 

sögumanninum þótt margvísleg sjónarmið heyrist. Sjónarmiðin sem eru sett á aðra 

þátttakendur í stefnumótunarverkefninu en mig sýna sig í gegnum mín orð (dag-

bókarritun) og eru því háðir mínum forsendum. Framsetningin þróaðist því eftir því 

sem leið á gagnagreininguna og mér fannst þessi framsetning vera í samræmi við 

töflu 5 (sjá kafla 3.3.3) og hugmyndir Sullivan (2012) þótt hann fari sjálfur aðra leið í 

framsetningu rannsóknarniðurstaðna á grundvelli frásögugreiningaraðferðar sinnar. Í 

þessari framsetningu minni eru rannsóknarspurningarnar þrjár „faldar“ eða 

„innifaldar“ því aðeins er um eina frásögu að ræða sem ætlað er að svara þremur 

rannsóknarspurningum samtímis. Hvort það sé ekki óþarflega flókið mál má það 

alveg til sanns vegar færa en á móti má halda því fram að mannlífið sé aldrei einfalt 

og rannsóknir á því hafi alltaf tilhneigingu til að smætta það því annað sé of flókið. Að 

setja rannsóknarniðurstöður fram í einni frásögu er því leið til að skýra betur þá 

meginstefnu sem var í gangi án þess að fara of mikið í smáatriði og halda heildar-

mynd á lofti frekar en afmörkuðum þáttum hennar í smættuðum þemum. Það var 

einhvern veginn tilraun til að fanga betur þá staðreynd að allar rannsóknir eru 

frásögur í sjálfu sér hvort sem slíkt er viðurkennt eða ekki. Með því að leggja fram 

rannsóknarniðurstöður sem frásögu er gengist undir frásögusjónarhornið sem grunn-

þátt í rannsóknum (samanber Loytard 2008 [1979]) og ekki síður í rannsóknum á 

skipulagsheildum og starfsemi innan þeirra eins og stefnumótun (samanber Boje, 

2008). Fræðikaflinn (2. kafli) og rannsóknarkaflinn (3. kafli) bera báðir þess merki að 

réttlætt sé framsetning frásögunnar sem grunnþáttar til að skilja stefnumótun 

skipulagsheildar. Þeir eru þá um leið réttlæting á framsetningu rannsóknarniður-

staðna á þeim grunni sem hér birtist, í samhengi við áherslur á ígrundunarvirkni rann-

sakenda (samanber Etherington, 2004) og gagnrýnin sjónarmið til rannsókna undir 
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talverðum áhrifum frá sjónarmiðum J. Habermas og M. Foucault (samanber Packer, 

2011). Framsetningin er því umdeilanleg, mín túlkun og mitt val á gögnum til 

kynningar. Að því leyti finnst mér að mér hafi tekist af komast lengra gegn 

smættuninni í rannsókn núna miðað við fyrri meistararannsókn mína (Vigfús 

Hallgrímsson, 2000). Það er að komast úr þemagreiningunni eingöngu í heildstæðari 

frásögunálgun sem þó er hægt að útfæra á fleiri en einn hátt (samanber útfærslu 

Sullivan, 2012) en útfærsla mín er samt tengd sjónarmiðum ýmissa fræðinga. 

Útfærslan hér er þó sérstaklega undir áhrifum frá Riessman (2008) um að 

rannsóknaráherslur á frásögu sem texta séu í meginatriðum þrjár, inntak, skipulag og 

frammistaða (samanber töflu 5 í kafla 3.3.3) Það að útfæra slíkt í einni og sömu 

rannsókn er tilraun mín hér. Líklega verður að telja að ég sé hér einnig undir áhrifum 

frá bæði Habermas um þríþætta þekkingu, það er tæknilega, félagslega og persónu-

lega, og telja verður að sé að mörgu leyti hliðstætt hjá Foucault um þrjá ása mannlegs 

lífs, það er sannleiksleikina, tengslaþættina og sjálfsverndina í því samhengi 

(samanber Packer, 2011). En Habermas hefur hefur lagt talsvert til starfenda-

rannsókna og Foucault framlag til stefnumótunarfræðanna og þá sérstaklega 

starfsháttastefnumótun þótt hann teljist þar „vera á jaðrinum“ (Allard-Poesi, 2010). 

Þetta eru því þær rannsóknaraðstæður sem hafa haft áhrif á mig og mótað þá 

rannsókn og rannsóknarniðurstöður sem hér eru komnar fram, vonandi til að setja 

fram trúverðuga frásögu en ekki til að takmarka mig á grundvelli kenninga annarra. 

Þríþætt nálgun er þannig kenningarleg nálgun á rannsóknargögnin þar sem sjálf mitt 

tekur á stefnumótun út frá aðstæðum mínum. 

Aðstæðurnar eru í rannsóknarfrásögunni settar fram sem frumaflið í stefnu-

mótunarvinnunni. Þær eru þannig settar fram fyrir fulltrúann eða athafnir hans sem 

frumafl stefnumótunar líkt og sjá má í samhengi við töflu 1 (kafli 2.2) og sótt var í 

smiðju Czarniawski (1997). Aðstæðurnar kalla fram hugsun fulltrúans og athafnir í 

starfshætti hans og setja þær í samhengi. Mikilvægi aðstæðnanna virðist því frekar 

dregið fram í þessari rannsókn umfram fulltrúann og starfshættina. Það er í samræmi 

við áherslur ýmissa um mikilvægi aðstæðna sem grundvöll allrar stefnumótunar 

(samanber Gomez, 2010). Van Dijk (2008) telur aðstæðurnar ekki aðeins vera utan 

mannsins þar sem þær séu alltaf metnar af hugsun hans og búi því líka innra með 

honum ekki síður en að vera utan hans. Aðstæðurnar voru hér grundvöllur að þeirri 
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stefnumótun sem kynnt er í rannsókninni og voru fyrst og fremst félagslegar en ekki 

efnislegar eða persónulegar (samanber kafla 2.2.1.5 hér framar). Þessar félagslegu 

aðstæður voru útgáfa aðalnámskrár grunnskóla sem hvata að vinnu minni sem 

fulltrúa í stefnumótunarferli, það er bæði hugsun minni og athöfnum. Það þarf þó 

ekki að fela í sér að ég sem fulltrúi hafi verið viljalaust verkfæri í stefnumótun sem 

hafði engan sjálfstæða hugsun. Aðstæðurnar geta leitt til mismunandi stefnumótunar 

þótt þær marki þeim einhvern farveg er ein niðurstaða mín af þessari sjálfsrannsókn. 

Það er því ákveðinn vandi við þátt aðstæðnanna og margvíslegur því hann er 

persónubundinn eins og Van Dijk útskýrir, aðstæðurnar er alltaf háðar túlkun 

einstaklings á þeim. Rannsóknarfrásagan bendir því til þess að sú stefnumótun sem 

varð til, inntakið, var háð „minni persónu“, sjálfi, og þeim skilningi sem ég hafði í 

þessum aðstæðum sem „túlkandi mannvera“, grundvallað á hugsun minni.  

5.2. Umræða um rannsóknarspurningarnar 

Meginatriði rannsóknar eru niðurstöður hennar. Í samhengi þessarar ritgerðar hafa 

þrjár rannsóknarspurningar legið til grundvallar og það ólíkar. Þetta eru tiltölulega 

opnar rannsóknarspurningar og gefa fyrirfram ekki mikla möguleika til afmörkunar 

eða skýrrar þekkingaröflunar. Á þann hátt er nálgun að þeim frá sjónarhorni tilleiðslu, 

leitað er að þáttum sem geta haft innbyrðis áhrif, tengsl eða skýringar og geta verið 

grunnur að niðurstöðum, staðfesta kenningu eða setja fram nýja. Á móti kemur að ég 

sem fræðimaður nálgast rannsóknina frá sjónarhóli kenninga (samanber fræði-

kaflann) og hef því að einhverju leyti ákveðin sjónarmið sem ég horfi til þegar ég 

skoða gögnin og eru þar kannski nær sjónarhorni afleiðslunnar þar en tilleiðslunnar. 

Loks held ég þvi fram að þetta sjónarmið um samspil á milli afleiðslu og tilleiðslu 

dragi mig að fráleiðslunni. En jafnframt tel ég mig með þessari áherslu á þrjár ólíkar 

rannsóknarspurningar með mismunandi úrvinnslu eigi að vera merki um fjölhugsun 

því margt geti verið að gerast í einni rannsókn sem næst ekki með því að viðhafa 

einstefnuhugsun. Hver rannsókn hafi marga anga sem þurfi að grípa en kannski sé 

erfitt að koma þeim saman í eina heild nema þá sem mjög víðtæka og lítið tengda.  

5.2.1 Rannsóknarspurning 1: Inntak stefnumótunar 

Rannsóknarspurning 1: Hvert er inntak stefnumótunar/starfshátta opinbers fulltrúa í 

innleiðingu opinberrar stefnu? Inntak stefnumótunar er á margan hátt sá þáttur 
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stefnumótunar sem skal vera mest áberandi og þá gjarnan í samhengi við ferli. Hér 

verður að telja að þemagreining sé sú aðferð sem hjálpi til við að greina inntakið eða 

þetta „hvað“ sem er að finna í rannsóknargögnum. En það tengist einnig stefnu-

mótunarferlinu sem stýrði inntakinu á margan hátt. 

5.2.1.1  Stefnumótun sem fimmþætt ferli 

Í rannsóknarfrásögunni er áherslan á að stefnumótunin greindist í fimm þætti sem þó 

fólu ekki í sér neina tímaröð heldur frekar stöðuga endurtekningu. Þannig má horfa á 

þennan þriggja ára stefnumótunartíma við að undirbúa innleiðingu nýrrar aðalnám-

skrár grunnskóla (sem jafnframt er tími þessarar rannsóknar) sem afmarkaðan hluta 

stefnumótunarferlis. Þetta samhengi innleiðingar aðalnámskrár grunnskóla í fimm-

þætt ferli stefnumótunar er sett hér fram í töflu 6, í samhengi við grunnskólalög og 

aðalnámskrá grunnskóla sem þætti í opinberu regluverki. 

Tafla 6: Fimm þættir stefnumótunarferlisins í samhengi aðalnámskrár grunnskóla 

STEFNUMÓTUN aðalnámskrár 

1. 
Stefnuskilningur 

2. 
Stefnumörkun 

3. 
Stefnumiðun 

4. 
Stefnuinnleiðing 

5. 
Stefnumat 

Sú hugsun sem 
kemur fram í 
lögum um skipu-
lag og inntak 
grunnskólastarfs, 
aðallega lög um 
grunnskóla (2008) 
og ýmsar 
reglugerðir 
afleiddar af 
lögunum. 

Sá þáttur sem 
markar stefnu, í 
þessu tilviki 
aðalnámskrá 
grunnskóla, 
almennur hluti 
(2011) og 
greinahluti 
(2013). 

Það ferli sem er 
meginatriði þess-
arar rannsóknar, 
ferli stefnumiðunar 
við að undirbúa 
innleiðingu aðal-
námskrár í þrjú ár, 
2011-2014.  

Sá tími sem tekur 
við í framhaldi 
þessar rannsókn-
ar, aðalnámskráin 
tekur gildi haustið 
2014 og farið 
verður að vinna 
eftir henni. Þetta 
er þáttur fram-
kvæmdar í 
stefnumótun. 

Sá hluti ferlis sem 
snýst um að meta 
hvort innleiðingin 
hafi tekist eða 
hversu vel. Hvort 
þörf sé frekari 
eftirfylgniaðgerða 
til að tryggja að 
innleiðing heppn-
ist vel. Mat á 
skólastarfi. 

 

Hér er því sett fram sú tilgáta, kenning, að sem ferli sé stefnumótun fimmþætt 

ferli til viðbótar áður þekktum þríþættu eða fjórþættu (sjá kafla 2.1.1.2) sem fái 

stuðning í stefnumótunarferlinu sem ég gekk í gegnum í stefnumótunarverkefninu 

yfir rannsóknartímann. Samkvæmt því er stefnumótun allt frá því (1) að hugsa upp 

stefnu í (2) að útbúa hana, (3) að undirbúa innleiðingu hennar, (4) koma stefnu í 

framkvæmd og (5) loks eftirfylgni í að meta hvernig tókst. Með þessari fimmskiptingu 

stefnumótunarferlisins má samhæfa allar fyrri skilgreiningar um ferli stefnumótunar 

þar sem hver þeirra hefur fengið rými og samhæfni innan fimmskiptingar og allar 
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tengjast inn í ferlið á viðeigandi stað án þess þó að rekja það samspil hér frekar. Þessi 

fimmskipting stefnumótunarferlisins er afmörkuð hér almennt í töflu 7. 

Tafla 7: Stefnumótun sem fimmþætt ferli 

STEFNUMÓTUN: 

1. » 

Stefnuskilningur 

2. » 

Stefnumörkun 

3. » 

Stefnumiðun 

4. » 

Stefnuinnleiðing 

5. 

Stefnumat 

Felur í sér skiln-

ing á því hvað 

felist í stefnu-

mótun, eðli 

hennar, inntaki, 

verkfærum sem 

grunn að eigin 

athöfnum í 

stefnumótun. 

Felur á sér 

ákvörðun um 

stefnu sem 

skipulagsheild 

skilgreinir, 

gjarnan 

afmörkuð í texta 

á grunni 

ákveðins 

stefnuskilnings. 

Felur í sér áætl-

ana- og ferla-

gerð ásamt 

nauðsynlegum 

breytingum á 

skipulagi til að 

undirbúa að 

koma stefnu í 

framkvæmd. 

Felur í sér að 

stefnu er komið 

í framkvæmd 

með nýjum 

aðferðum og 

skipulags-

breytingum 

komið á. 

Felur í sér mat á 

því hvort stefna 

hafi náðst og 

eftirfylgni 

hennar sem 

grunn að frekari 

stefnumótun. 

 

Rannsóknarfrásagan setur þannig fram stefnumótun sem fimmþætt ferli í 

lykilstöðu. Í rannsókn minni tel ég að þessir fimm þættir hafi bæði komið fram í 

stefnumótunarverkefninu sem var til rannsóknar og við rannsóknarferlið sjálft á því. 

En þetta er ekki bara fimmþætt ferli heldur að í hverjum þessara fimm þátta eigi sér 

líka stað allt ferlið. Sömuleiðis hafi sú stefnumótunarvinna sem ég hef unnið að tengd 

innleiðingunni jafnframt verið i stefnumiðunarhluta hins línulega stefnu-

mótunarferlis. Það er útskýrt nánar í mynd 5.  

 

Mynd 5: Stefnumótunar sem fimmþætt línulegt ferli og hringferli 
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Mynd 5 tel ég lýsa vel því stefnumótunarferli sem ég gekk í gegnum, bæði við 

innleiðingu aðalnámskrár og við sjálfsrannsókn á henni. Í myndinni lýsir ferli 

stefnumótunar sér bæði sem línu (eitt ferli frá upphafi til enda) og sem hring (að í 

hverjum þætti línulega ferlisins þurfi allt stefnumótunarferlið sömuleiðis að eiga sér 

stað). Samkvæmt mynd 5 má telja að stefnumótun feli í sér skýran strúktúr sem 

línulegt ferli en einnig ákveðið strúktúrsleysi þegar hringferlið bætist við að því er 

virðist. Þannig megi ræða um stefnumótunarferlið sem einfalt og flókið ferli í senn. Ég 

ætla hér áfram að ræða frekar um einstaka þætti stefnumótunarferlisins eins og þeir 

birtust í stefnumótunarathöfnum mínum, sem starfshættir mínir í stefnumótun. 

Stefnu-HUGSUNIN. Í rannsóknargögnum sést að þessi þáttur var áberandi í ritun 

minni, sem snéri bæði að stefnumótunarverkefninu sjálfu og við rannsókn á því. Ég 

var einna uppteknastur af þessum hluta stefnumótunarinnar að því er séð verður á 

rannsóknargögnunum. Á þessu skeiði stefnumótunar var mesta óvissan í gangi og á 

stundum talsverður efi36 (jafnvel sjálfsóánægja, vanlíðan) sem tók yfirhöndina meðan 

reynt var að komast að niðurstöðu um þá hugsun sem væri grundvöllur stefnu-

mótunar og ég var allan rannsóknartímann að takast á við á einhvern hátt. Samhliða 

því var þetta helsta tímabil sköpunar í innleiðingu stefnumótunar og nálgast kannski 

þá hugmynd að sköpun er vinna við að forma hugsanir sínar (samanber Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2014). Með sköpunarþættinum í mótun stefnuhugsunar er haldið fram 

möguleikum stefnumótandans að hafa áhrif á framgang stefnumótunar. Með skoðun 

á rannsóknargögnum sést að ég, bæði sem millistjórnandi og rannsakandi, var mjög 

oft að fást við stefnuhugsun mína og var það á margan hátt lykilþáttur í stefnumótun 

minni, bæði stefnumótunarverkefnis og rannsóknar á því. Þetta er því tímabil 

sjálfstæðis fulltrúans þar sem stefnuhugsunin felur í sér sköpunarþátt þar sem frelsi 

fulltrúans virðist vera mest í ferlinu. Ég fæ ekki séð annað en að ég sem 

millistjórnandi tæki margar ákvarðanir í stefnumótunarverkefninu sem voru ekki 

sjálfgefnar eða augljósar út frá aðalnámskrá grunnskóla og ég þurfti að koma sköpun 

minni að. Það gat leikið vafi á hvort þær ákvarðanir sem ég tók væru í samræmi við 

aðalnámskrá eða einfaldlega að aðalnámskrá gæfi fleiri en einn möguleika til útfærslu 

                                                      
36 Hafa ber í huga að efi þarf ekki að vera slæmur því hann getur verði verkfæri gagnrýninnar 

hugsunar, að efast um alla hluti uns aðeins sannleikurinn stendur eftir, líkt og Decartes benti á í 
heimspeki sinni. 
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og ég nýtti mér þá möguleika. Eftir því sem leið á rannsóknina var efa- og 

óvissuþátturinn stöðugt umfangsminni þegar að stefnuhugsun kom og kannski tók 

styttri tíma að skilgreina hugsun mína eftir því sem leið á stefnumótunarferlið, ekki 

síst við lokaúrvinnslu rannsókninnar. 

Stefnu-MÖRKUNIN. Sá þáttur stefnumótunar sem vekur gleði og von, ánægju 

þegar tekst að afmarka hugsun og koma henni í gott skipulag. Þótt útgáfa aðalnám-

skrár væri stefnumörkunarþáttur í stefnumótunarferlinu (línan) þurfi ég sem opinber 

fulltrúi hjá sveitarfélagi að átta mig á hvað fælist í því að innleiða stefnumörkunina 

(aðalnámskrána). Það fól einnig í sér eigin stefnumótun (hringferlið) þar sem 

skilgreina þurfti áherslur í innleiðingunni, bæði ferli (tímasett verkefni innleiðingar) 

og inntak (form vegna viðmiðunarstundaskrár og skólanámskrár). Það var tími 

jákvæðni í stefnumótunarferli mínu þegar tókst að skilgreina stefnumörkun.  

Stefnu-MIÐUNIN. Útgáfu aðalnámskrár grunnskóla skilgreini ég sem stefnu-

mörkunarhluta í línulega ferli þessa stefnumótunarverkefnis. Við tekur stefnu-

miðunarhlutinn sem er þá undirbúningur innleiðingar og þar kom að mínum þætti 

sem millistjórnanda í ferlinu. Í stefnumiðunarhlutanum var hvað virkastur 

tengslaþáttur minn í þessu ferlinu þar sem samskiptin við skólafólkið, kennara og 

skólastjórnendur voru í forgrunni. Í stefnumiðunarþætti birtist skýrast virkni 

andstöðu við stefnumörkun, hvort sem það var aðalnámskráin eða verkáætlanir, með 

viðeigandi aðgerðum sem ég vann í tengslum við stefnumiðunarhlutann. Þannig 

mættu bæði aðalnámskráin og verkáætlanir um innleiðingu hennar andstöðu með 

ýmsum rökum svo á margan hátt var skipulags-/tengslaþáttur virkastur í þessum 

þætti stefnumótunar, upphaf breytingastjórnunarinnar. Það var alla vega reynsla mín 

í þessu stefnumótunarverkefni. (Sjá frekari umræðu um rannsóknarspurningu 2 í 

kafla 5.2.2 hér aftar varðandi þennan þátt.) 

Stefnu-INNLEIÐINGIN. Stefnuinnleiðing snýst um framkvæmd, þegar öllum 

undirbúningi er lokið og „leikur hefst“ svo vísað sé til samlíkingar í heim íþróttanna. 

Stefnuinnleiðingarhlutinn er frekar tæknilegur og kannski áreynsluminnsti hluti 

ferlisins. Hér er áherslan á framkvæmdina og fyrri ágreiningur, ytri sem innri, er 

settur til hliðar meðan reynt er að komast sem lengst og ná sem bestum árangri. 
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Stefnu-MATIÐ. Stefnumat felur loks í sér að meta hvernig til tekst, framkvæmd á 

grundvelli stefnu sem lá til grundvallar. Í matshlutanum fer því fram mikilvægur 

þáttur, tækifærið til betrumbóta á stefnumótuninni í heild sinni sé slíkur möguleiki 

talinn fyrir hendi. Matsþátturinn er einnig persónulegur og ræðst talsvert af vilja 

stefnumótenda til að gegnumrýna, rýna sér til gagns, í því að gera betur og leggja á 

sig frekari vinnu ef þörf er á henni, út frá innri eða ytri viðmiðum. Ég var stöðugt að 

meta einstaka aðgerðir mínar allan innleiðingartímann. 

Ég velti fyrir mér þeirri tilgátu að þetta fimmþætta ferli stefnumótunar sem settur 

er hér fram tengist verkefnum ígrundunarvirkninnar í því að ferlið sé í reynd inntak 

ígrundunarvirkninnar. Sú tilgáta er lögð fram til frekari rannsókna á stefnumótun í 

gegnum athafnir lykilstefnumótenda til að sannreyna það hvort vinnuferli mitt við 

stefnumótun sé einnig vinnuferli annarra, sem kenning í stefnumótun. Þessi tilgáta 

mín er byggð á einu tilfelli, sjálfum mér, og því væri eðlilegt að fleiri tilfelli séu skoðuð 

og hvort þau eigi einnig við í öðrum tilvikum. Þó vil ég einnig líta svo á að þótt 

umræddir fimm þættir komi ekki fram í öllum tilvikum í rannsóknum á athöfnum 

annarra stefnumótenda útiloki það ekki sjálfkrafa þættina fimm. Frekar geti verið sá 

möguleiki að stundum sé „hoppað sé yfir“ þætti í stefnumótun og þeir komi því ekki 

alltaf fram í hverju stefnumótunarverkefni. Það gæti til dæmis verið vegna þess að 

einhverjir þættir væru svo augljósir eða sjálfgefnir að horft væri framhjá þeim, til 

dæmis stefnuhugsunin sjálf. Í því samhengi er kannski einnig vert að skoða stefnu-

mótun sem fimmþætt ferli tel ég að sem slíkt eigi það tengingar við lærdómsferli 

Engeström (sjá til dæmis Inga Jóna Jónsdóttir, 2014) og þá sömuleiðis við rannsóknar-

ferli starfendarannsókna (sjá til dæmis McKernan, 1996 og McNiff, 2002), jafnvel þótt 

þar séu þættirnir ekki endilega fimm (reyndir fjórir til sjö). Þannig er ég að halda fram 

samspili stefnumótunarferlis við önnur ferli, hér lærdómsferli og rannsóknarferli, og 

að kannski sé það ígrundunarvirknin sem sé mest grundvallandi þáttur og aðrir 

þættir, svo sem stefnumótun, lærdómur og rannsóknir, geti verið nátengdir og 

munurinn á þeim snúist að mörgu leyti um sjónarhorn á ígrundunarvirknina. Í 

grunninn mætti kannski halda því fram að lærdómsferli sé hér ákveðin viðmið, 

eiginleiki mannsins til að læra sem sé að aðlaga umhverfi sitt að sér og samlaga sig að 

umhverfinu, sem sé í kjarna ígrundunarvirkninnar. Þessu er haldið fram á grunni þess 

að ígrundunarvirkni, sem vissulega er kenningarlegur þáttur, sé sjálfstæður eiginleiki í 
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manneskjunni, starfsinntak sjálfsins og kjarni í verufræði hennar líkt og ýmsir 

kenningasmiðir hafa haldið fram og var kynnt í kafla 2.2 hér framar. 

5.2.1.2  Inntakið sem samhæfing gæða 

Sú stefnumótunarvinna sem átti sér stað verður líklega skýrast lýst í því að sam-

hæfing gæða hafi verið meginverkefnið í stefnumótuninni þessi þrjú til fjögur ár. Öll 

verkáætlunin snerist um það. Það má í meginatriðum skýra út frá því að innleiðing 

aðalnámskrár, frá útgáfu hennar og þar til hún tekur gildi 2014, sé tími 

stefnumiðunar. Sá tími er undirbúningstími í skilningi stefnumótunar, stefna er komin 

fram en hún er ekki komin til framkvæmda og verkefnið þar á milli því að vinna að því 

að stefna komist í þá virkni sem henni er ætlað. Finna réttu bjargirnar á þessum 

undirbúningstíma. Það er því stefnumótunarverkefnið, í þessu samhengi að vinna að 

því að gæði aðalnámskrárinnar nái að koma fram í skólastarfinu en gæði eru megin-

atriði í regluverki grunnskólastarfsins sé horft til grunnskólalaganna (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008, greinar 4, 29, 35-36,). Það er þekkt í setningu regluverks að 

leggja áherslu á gæði opinberrar starfsemi á grundvelli allmannahagsmuna (Baldvin, 

Cave og Lodge, 2012), sem í þessu tilfelli skal birtast í hverri skipulagsheild, hér 

hverjum grunnskóla fyrir sig (því ekki er um verkaskiptingu að ræða milli þeirra). 

Meginefni í stefnumiðunarhlutanum var því samhæfing gæðanna í ferlinu og voru 

tvö verkefni mest sýnileg á þessum þremur árum. Annars vegar er það áherslan á 

fræðslu og námskeiðahald fyrir kennara þar sem talið var að fræða þyrfti um ný 

verkefni laganna og aðalnámskrár í því að þau yrðu sjálfsagðir þættir í skólastarfinu, 

til dæmis nýjar menntaáherslur grunnþátta menntunar og að kennsluhættir tækju 

mið af nýju hæfnihugtaki. Það var einfaldlega vegna þess að breytingar sem aðalnám-

skrá ætlast til gerast einfaldlega ekki nema að kennarar framkvæmi þær. Til þess 

þurftu þeir stuðning og svarið var fræðsla. Fræðsla var í gangi öll innleiðingarárin þrjú 

og jókst eftir því sem leið á innleiðingartímann. Hins vegar var það gerð forms, sniðs, 

að skólanámskrá þar sem „skráning gæðanna“ skyldi eiga sér stað. Ákveðið var að 

koma sér saman um eitt, í stað eins í hverjum skóla eða sjö alls, samhæft snið 

skólanámskrár fyrir alla grunnskóla Hafnarfjarðar sem stæðist viðmið nýrrar aðal-

námskrár grunnskóla, sem væri þá að tryggja að gæði sem aðalnámskráin setti fram 

kæmu þar fram. Formið skyldi þannig skilgreint fyrirfram með ákveðna uppbyggingu 
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á framsetningu einstakra efnisþátta en inntak þeirra var alltaf ákvörðun í hverjum 

skóla (svo framarlega sem slíkt var ekki ákveðið í aðalnámskránni sjálfri líkt og 

viðmiðin fyrir einstök námssvið og lykilhæfni í 4., 7. og 10 bekk). Stefnumiðunar-

hlutinn snérist þannig mest um fagvinnu í því að finna leiðir til að nýjar fagkröfur 

aðalnámskrár næðu fram að ganga og koma sér saman um það hvaða aðgerðir gerðu 

slíkt. Fagumræðan snerist þannig um hvaða viðfangsefni og fræðsla þyrftu að eiga sér 

stað til að innleiðingin gengi eftir. Sú umræða var ekki síst á „takmarkandi hátt“, nóg 

væri að gera í skólunum við dagleg verkefni svo ekki þyrfti að bæta nýrri vinnu á 

starfsfólk, ónógar bjargir fylgdu nýjum kröfum aðalnámskrár, nýjar kröfur væru 

heftandi á þá starfsemi sem fyrir var í skólum og ekki væri nein samstaða um að nýjar 

áherslur væru til batnaðar. Í þessum skilningi voru sjónarmið stjórnenda, sem voru 

hinir millistjórnendurnir í innleiðingarferlinu, uppteknir af hinum hagnýta þætti 

innleiðingarinnar. Það birtist þá í því að gera það sem væri faglega raunhæft að 

framkvæma og að finna yrði stefnunni, aðalnámskrá grunnskóla, hagkvæmar 

útfærslur. Á þann hátt má segja að skólastjórnendur voru uppteknir af fagstarfinu 

sjálfu í því hvernig innleiðing stefnu væri möguleg. Það er í samræmi við rannsókn 

Hoon (2007) á störfum millistjórnenda í þýskum háskóla um að stefnumótunarsam-

ræða millistjórnenda snúist um fagþátt stefnumótunar frekar en eitthvað annað (sjá 

kafla 2.2.2.1). Inntak stefnumótunarferlisins hér, sem stefnumiðunarhluti, snerist því 

mikið um að skilgreina þau gæði sem stefnt var að kæmu í framkvæmdinni þegar 

aðalnámskráin tæki gildi. Skólanámskrárvinnan átti að stuðla að því svo megininntak 

stefnumótunarinnar í þessu stefnumótunarverkefni var samhæfing og sýnileiki 

gæðanna sem átti að koma í kjölfar innleiðingar nýrrar aðalnámskrár. 

5.2.1.3  Hlutverk verkfæranna í innleiðingarferlinu. 

Verkfæri ýmiss konar eru hluti stefnumótunar og almennt hluti af tækjanotkun í 

hverju samfélagi.37 Í innleiðingarvinnu aðalnámskrárinnar sáust merki um margvís-

lega og mismunandi notkun tækni og aðferða, til dæmis skýringarmyndir, notkun 

                                                      
37 Tækjanotkun sem samfélagslegt viðfangsefni og túlkun á þætti þeirra almennt séð verður höfð 

utan umræðu í þessari ritgerð þótt áhugaverð sé og margt sé þar til umræðu (sjá til dæmis 
Matthewman, 2011). Það er ekki síst þáttur tölvunnar í stefnumótun, til dæmis tölvuhönnun skýringa-
mynda og forma sem kynna stefnumótun, sem verður hér útundan þar sem áherslan verður á virkni 
tækja frekar en hlutverk þeirra. Í kafla 2.2.2.2 framar í ritgerðinni var því haldið fram að öll 
tækjanotkun sé í eðli sínu félagsleg og tækin ráði litlu um notkunina, hún ráðist af mannlegri hugsun. 
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gæðahandbókarforma, töflureiknisskjöl (viðmiðunarstundaskrárform), tölvupóst-

sendingar, kynningar- og samráðsfundir og jafnvel myndlíkinganotkun (sjá kafla 

5.2.1.4 hér áfram). Af notkun verkfæranna var helst séð að þau væru notuð til að 

koma stefnu á framfæri frekar en að þau væru til þess að undirbúa stefnu. Þannig 

verður að telja að verkfæri eins og form að skólanámskrár og töflureiknisskjal um 

útreikninga á kennslutímum til námssviða/-greina hafi í raun verið stefnuskjöl, verið 

til að hýsa sjálfa stefnuna frekar en að undirbúa hana. Verkfæri eins og skýringa-

myndir hafi verið til að útskýra og ná samstöðu um skilning. Tölvupóstur sem 

verkfæri hafi verið til að kynna og ná fram samræðu líkt og samráðsfundir. Þannig 

hafi verkfærin í stefnumótun við innleiðingu aðalnámskrár verið margvísleg og verið 

fundin til eftir því sem talin hafi verið þörf fyrir notkun þeirra hverju sinni, það er nýtt 

á grunni félagslegrar nauðsynjar. Engin sýnileg stefna hafi verið í notkun verkfæranna 

að öðru leyti. Þó sýnist mér að ákveðin verkfæri hafi verið mikilvægari en önnur og þá 

sérstaklega form skólanámskrár og viðmiðunarstundaskrárskjalið. Sem verkfæri hlutu 

þau mikla umræðu og jafnvel andstöðu (sjá nánar kafla 5.2.2 hér áfram) og var það 

vegna þess að þau áttu að innihalda stefnu í sjálfu sér, vera sjálf stefnan þótt 

kennarar/skólar ættu að vinna hana. Það er líklega svolítið á skjön við áherslur sumra 

stefnumótunarskóla á verkfæri í stefnumótun að þau tengjast helst greiningu sem 

undanfara stefnu. Í þessari innleiðingu virðist þannig mesta áherslan á verkfærin hafi 

snúist um að þau „skrásettu“ stefnuna, og þannig lotið sérstakri fagáherslu sem 

viðkomandi fagkerfi krefðist. Það er í samræmi við áherslur Jarzabkowski, Spee og 

Smets (2013) að verkfæri í stefnumótun hafi margs konar hlutverk og „skrásetning 

stefnu“ sé eitt af þeim (sjá nánar kafla 2.2.2.2 hér framar). Þannig hafi val og notkun 

verkfæra við innleiðingu aðalnámskrárinnar tekið mið af því stefnumótunarverkefni 

sem var í gangi og sérstöðu þess, það er að þróa fagvinnu í fagkerfi svo öll verkfæra-, 

tækja- og aðferðanotkun tók mið af því. Notkun margvíslegra verkfæra tók þannig 

mið af þörfum á hverjum tíma og í þeim skilningi sem var til staðar í stefnumótunar-

ferlinu og val þeirra var því aðstæðubundin. Það var ekkert í stefnumótunarferlinu 

sem ákvað í sjálfu sér val á verkfærum, öðru vísi en að nýta þau verkfæri sem eru 

hluti samfélagsþróunar (til dæmis tölvupóstur) og því hvað hugsun stefnumótunar 

leiddi fram í þessu stefnumótunarverkefni sérstaklega (form að skólanámskrá og við-

miðunarstundaskrárskjalið sem ekki voru þekkt fyrir). Stefnumótunarvinnan kallaði 
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þannig einnig fram ný verkfæri og í því samhengi var um nýsköpun að ræða. Verk-

færagerð í stefnumótun er þannig hluti nýsköpunar í stefnumótun og líklega mest 

áberandi í fyrsta hluta stefnumótunarferlisins líkt og fyrr hefur verið haldið fram, 

stefnuhugsuninni. Nýsköpun verkfæra í stefnumótun sýnir það kannski fyrst og 

fremst að verkfæranotkun hangir í samhengi merkingar og hverjar þarfir eru hverju 

sinni þegar einstök stefnumótunarverkefni eru í gangi, út frá samfélagslegum 

aðstæðum. Að því leyti hafa tilbúin og þekkt verkfæri, kennd við einstaka stefnu-

mótunarskóla, takmarkað gildi og geta kannski heft að aðstæðubundin sköpun og 

notkun verkfæra eigi sér stað og nauðsyn gæti verið á í hverju stefnumótunarverkefni 

að mér sýnist. Þekkt verkfæri skiptu hér litlu máli en sérhæfð og sérútbúin miklu. 

Frekari rannsókna er þörf hér. 

Sömuleiðis er ekki hægt að segja að ein aðferð eða verkfæri skipti öllu fyrir 

stefnumótun að séð verður út frá rannsókninni. Miklu frekar mátti segja að samspil 

allra aðferða og verkfæra hafi leitt til niðurstöðunnar sem varð og því ekkert eitt 

verkfæri sem hafi kallað hana fram umfram annað. Í heildina séð varð stefnumótun 

til í samspili verkfæra (tækni) og aðferða (samskiptaleiða og vinnubragða) sem saman 

bjuggu til þá stefnumótun sem til varð. Verkfærin voru mörg (tölvur, tölvupóstur, 

form, fréttabréf til dæmis) og aðferðirnar sömuleiðis (námskeið, samráðsfundir, 

vinnuhópar, stefnumótunarfundir, kynningarfundir svo eitthvað sé nefnt). Val þeirra 

réðst af aðstæðum og gildi þeirra réðst af því hvort þau nýttust í aðstæðunum. Verk-

færin og aðferðirnar höfðu þannig áhrif á inntak stefnumótunarinnar. 

5.2.1.4  Myndlíkingar sem sögugerð stefnumótunar 

Notkun myndlíkinga, sem hluti af sögugerð skipulagsheilda, er þáttur í stefnu-

mótunarferli og virðist í reynd bæði mikilvæg og flókin. Frásögunotkun í stefnu-

mótun, sem myndlíkinganotkun er hluti af, ber merki um flókna stefnumótun skipu-

lagsheilda og merki þess að tækni-skynsamleg sýn á skipulagsheildir í anda Webers sé 

úrelt (líkt og haldið var fram í kafla 2.2.1.1). Þörf sé á flóknari framsetningu stefnu-

mótunar í skipulagsheildum nútímans, því manneskjan er ígrundunarvirk, og þess 

vegna styðjist hún við margræða hugsun þar sem frásögur geta gegnt lykilhlutverki í 
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stefnumótun (Boje, 2008).38 Í stefnumótunarverkefninu var ég í nokkrum tilvikum að 

setja fram myndlíkingar í stefnumótunarferlinu (sem Ódysseifskviða, brauðmolaslóð, 

hin nýja Harpa, ryksuguhæfni). Myndlíkingarnar voru frekar settar fyrir sjálfan mig, 

sem hjálp fyrir mig að skilja það sem var í gangi. En ég beitti þeim einnig til að kynna 

öðrum þá stefnumótun sem var í gangi, kannski sem leið til að sannfæra aðra um 

mikilvægi innleiðingarinnar og inntak þeirrar stefnumótunar sem unnið var að. Ef 

eitthvað var hlaut ég jákvæð viðbrögð við notkun myndlíkinganna (til dæmis 

Ódysseifskviðuvísunin og ryksuguhæfnin). Notkun myndlíkinganna var augljóslega 

menningarlega ákvörðuð og þannig háð forskilningi viðmælenda, hér á grískri 

goðafræði og heimilisstörfum. Ég gerði mér greinilega far með að nýta mér mynd-

líkingar í innleiðingunni, bæði meðvitað og ómeðvitað, sem einhvers konar tilraunir í 

orðræðu minni um stefnumótun „á leiðinni“. Flókin frásögugerð var því í gangi í 

þessu stefnumótunarverkefni þótt ekki hafi hún verið í miklum mæli og frekar bent til 

að notkun myndlíkinga hafi meira verið til prófunar á gildi þeirra en eitthvað annað. 

5.2.2 Rannsóknarspurning 2: Skipulag og tengslin í stefnumótuninni 

Rannsóknarspurning 2: Hver er hin félagslega orðræða stefnumótunar hjá 

millistjórnanda í því að stefna komist í framkvæmd um ákveðið inntak? Spurningin 

felur í sér að skoða það skipulag og/eða tengsl sem áttu sér stað við stefnumótunina 

eða „hvernig“-þáttur hennar. Þetta er breytingaferlið sem skipar stóran þátt í skipu-

lagsheildafræðum. 

Ég geri mér ljóst að í þessu stefnumótunarverkefni var það ég sem millistjórnandi 

sem stýrði innleiðingu aðalnámskrár og hafði því mestu völdin í gegnum verkáætlanir 

og aðgerðastjórnun þeirra. Það var formlegt vald sem ég hafði en spurningin um 

hvort það hafi einnig falið í sér þekkingarvald, það er vald á grunni þekkingar sem var 

þá umfram aðra í stefnumótunarferlinu. Það var aldrei gerð athugasemd um það að 

ég hefði þetta vald til að stýra innleiðingunni en frekar með þekkingarvaldið.39  

                                                      
38 Boje (2008, 2), kynnir hér hugtakið ‚systemicity‘ til að fanga þessa hugsun og skilgreinir það 

svona: „Systemicity is defined as the dynamic, unfinished, unfinalized and unmerged, and the 
interactivity of complex properties of storytelling and narrative prosesses.“ Ég lagði ekki í að íslenska 
þetta. 

39 Foucault taldi að þekkingarvald sem byggt væri á grunni sérfræði (til dæmis á grunni læknisfræði, 
lögfræði og svo framvegis) gæti verið misnotað. Hann benti á dæmi úr sögu heilbrigðisvísinda á 
Vesturlöndum sem dæmi um slíkt, sem birtist sérstaklega gagnvart geðsjúkum og samkynhneigðum, 
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Andstaða við þekkingarvald mitt birtist í innleiðingarferlinu. Ýmis rök voru kynnt í 

þeirri andstöðu og ég mætti henni bæði á fundum í skólum eða í persónulegum 

viðtölum við einstaka kennara. Þau voru atriði eins og: 

 hvort nauðsyn væri á sérstakri innleiðingu aðalnámskrár í gegnum Skóla-
skrifstofuna en láta skólana þess í stað eina um innleiðinguna,  

 að ég skildi ekki aðalnámskrána eða hún væri yfirleitt ekki skiljanleg eða 
framkvæmanleg, 

 að verið væri að steypa alla (skóla) í sama mót, 

 að miðstýring væri í gangi hjá Skólaskrifstofunni, 

 að ekki væri þörf á að breyta skólastarfinu þrátt fyrir nýja aðalnámskrá  

 að stjórnmálamenn og foreldrar stýri grunnskólastarfinu en ekki kennarar. 

Sum þessarra viðbragða má sjálfsagt skýra sem sálfræðileg viðbrögð um að ný 

aðalnámskrá færði kennurum kröfu um breytingar, óvissu og nýjungar, sem erfitt 

væri að höndla svo vanlíðan væri afleiðingin, kvíði, áhyggjur og aukið vinnuálag. 

Þannig hafi innleiðing aðalnámskrár verið óvissuþáttur sem gaf til kynna að kennarar 

þyrftu stuðning. Um það snerist stór þáttur í innleiðingarferlinu þessi þrjú ár, frá 

2011-2014, að allir kennarar í bænum fengju stuðning í formi námskeiða. Síðasta 

skólaárið, 2013-2014, mættu þau talsverðri andstöðu og reynt var að stoppa 

námskeiðin í gegnum KÍ á þeirri forsendu að Skólaskrifstofan gæti ekki skyldað 

kennara á námskeiðin (um einu sinni í mánuði á mánudögum kl. 14.45-16.45). Það 

reyndist ekki rétt en talið var að ekki hefði verið staðið rétt að formlegheitum við 

kynningu á þeim. Það var samt ákveðið af kennarasamtökunum að láta formlegheitin 

ekki standa í veginum heldur skyldu skyldur kennara til að sinna endurmenntun og 

ritun skólanámskrár, vegna nýra krafna í aðalnámskrá, ganga fyrir. Námskeiðin stóðu. 

Stuðningsferli var þannig megináhersla í innleiðingarferlinu og það var kynnt á hverju 

skólaári. Stuðningsferli skyldi þannig draga úr óvissu og óöryggi kennara og styðja við 

frekari vinnu við að skilgreina gæði skólastarfsins sem ættu að birtast í formi að 

endurritun á gæðahandbók skólanna, skólanámskrárformi, og lagt var fram í þeim 

tilgangi. Það mætti andstöðu að yfirleitt væri unnið með eitt form fyrir Hafnarfjörð í 

                                                                                                                                                        
þar sem þekkingarvaldi var beitt til að kúga minnihlutahópa og takmarkaði um leið réttindi þeirra og 
möguleika til sjálfræðis (sjá til dæmis Matthías Viðar Sæmundsson, 1998 og Foucault, 2005). 
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stað sjö áður (hver skóli hafði áður hannað sitt form og hver á sinn hátt) þótt ég teldi 

að það einfaldaði kennurum vinnuna og hjálpaði þeim að mæta frekar kröfum 

aðalnámskrárinnar. Þeir fengju þannig stuðning við endurritun skólanámskráa 

umfram það sem fengist við það að hver gerði hana á sinn hátt. Sem hluti af samráði 

kynnti ég skólanámskrárformið í hverjum skóla og sendi það „öllum“ kennurum í 

bænum í tölvupósti meðan það var í athugasemdaferli. Sjónarmið úr kennarahópnum 

áttu þátt í að breyta sumu í forminu þótt formið héldi sér í grundvallaratriðum og 

væri notað áfram og þá með stuðningi skólastjórnenda. Stuðningsferlið var þannig 

hugsað til að styðja við kennara (og draga úr vanlíðan og kvíða ef slíkt var til staðar) 

en viðbrögð kennarahópsins, um hluta fræðslunnar alla vega, voru að bregðast við 

með andstöðu og líta svo á að það sem ég kallaði „samhæfingu“ (eins uppbygging 

skólanámskráa allra skóla) væri í reynd „samræming“ (eins skólanámskrá hjá öllum 

skólum). Þessi áætlan vakti hörð viðbrögð í sumum skólanna þegar ég kynnti þessi 

áform og ég velti fyrir mér hvers vegna. Niðurstaða mín var að andófið birti andstöðu 

við vald sem ég lagði fram í gegnum form skólanámskrár frekar en eitthvað annað. 

Kennarahópurinn taldi vald mitt sem birtist í formi skólanámskrár, og ég skipti mér 

þannig af framkvæmdinni í hverjum skóla, drægi úr völdum þeirra og áhrifum í 

hverjum skóla. Ég taldi mig þó aðeins vera að hjálpa kennurum að komast að 

ákvörðunum í hverjum skóla en ekki að taka ákvarðanir fyrir þá en færa þeim 

stuðningsferli í formi „samhæfingar“. Því ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að 

kennarar verði sjálfir að taka ábyrgð á framkvæmd kennslu sinni og það gæti aldrei 

utanaðkomandi aðili eins og ég unnið fyrir þá. Ég væri aðeins að sjá til að þeir ynnu 

þessa vinnu innan ákveðins tímaramma sem lagður var fram af ráðherra (3 ár). Það er 

í samræmi við sjónarmið sem Mintzberg (2009) birtir um stefnumótun í faglegu 

skipulagi að fagfólkið hefur stefnumótun starfsins eiginlega í sinni hendi og erfitt sé 

að gefa þeim fyrirmæli um breytingar, þær verði svolítið að vera sjálfsprottnar. Svo 

annað hvort misskildu kennarar mig um þátt þeirra í verkefninu og ábyrgð þeirra á 

starfsháttum skólanna eða þeir reyndu ekki að skilja mig og litu því á þátt minn sem 

afskiptasemi sem þeir gátu ekki við unað, að einhverju eða miklu leyti.  

Sem tilraun til að reyna að skilja af hverju innleiðingarferli stefnumótunar sem ég, 

þróunarfulltrúi grunnskóla, leiddi mætti andstöðu væri að líta á hana út frá 

hugmyndum um stjórnun og þá ekki síst sem stefnumiðaða stjórnun sem feli í sér 
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vald til að hafa áhrif á starfshætti annarra, hér kennaranna. Í þeim skilningi bæri að 

líta á að aðgerðir sem ég lagði til í tengslum við innleiðinguna hafi falið í sér nýjar 

kröfur á kennaranna og starfshætti skólanna. Það var engin hefð fyrir því að 

stjórnsýsla sveitarfélaga „stýri“ innleiðingararferli aðalnámskrár líkt og þróunar-

fulltrúinn gerði hér. Á þann hátt ætlaðist ég til nýrra athafna kennaranna og um leið 

fæli það í sér stjórnun á kennaranum sem fagmanni, breytingum á venjum og starfs-

háttum sem gætu ýmist verið túlkaðar sem „takmarkandi“ eða „aukin“ stjórnun á 

fagmanninum. Hann þyrfti að tileinka sér nýja sjálfsstjórn og sjálfsögun að nýjum 

aðstæðum, hér skýru verkferli um innleiðingu aðalnámskrár. Allt fól þetta í sér 

ákveðna valdatöku í stefnumótun, með vísan í sjónarmið Foucault, í skólunum þar 

sem kennararnir lytu nýrri verkstjórn á starfsháttum sínum án þess að hafa eitthvað 

um það að segja. Því væri innleiðingin ákveðin krafa á „sjálf“ þeirra og „ný“, þótt hún 

væri skyld þeirri sem þeir þegar þekktu í að lúta skólastjóravaldi innan hvers skóla, 

því nú bættist Skólaskrifstofan við. Ný aðalnámskrá væri þannig ekki eingöngu faglegt 

rit sem kennarar taka til skoðunar og úrvinnslu heldur einnig stjórnsýslulegt tæki sem 

hefur margvísleg áhrif á kennara, huglæg sem líkamleg, sem krefðist nýrra athafna af 

þeirra hálfu og viðeigandi hvatalífs (jákvæðni frekar en neikvæðni og ætlast væri til 

vilja til að framfylgja aðalnámskrá). Það vildi bara svo til að ég, sem opinber fulltrúi, 

var sá aðili sem kennararnir gátu tjáð sig við og andstaða þeirra birtist gagnvart mér 

af því að ég var eini „fulltrúi aðalnámskrárinnar“ sem þeir hittu „líkamlega“. Ég var 

því fulltrúi valdsins í þeirra augum þótt ég teldi mig alveg eins vera fulltrúa þeirra sem 

þurftu að taka við ákvörðunum (valdi) annarra eins og kennararnir upplifðu sig og 

stöðu sína í innleiðingarferlinu. Kennararnir gátu því upplifað stöðu sína þannig að ný 

aðalnámskrá legði á þá auknar byrðar, óljósar því ekki væri fullljóst hvað breytingar 

aðalnámskrárinnar fælu í sér eins og til dæmis áherslan á „viðmið“ í stað „markmiða“ 

áður sem var nýjung. Andstaða þeirra var því merki um „afhjúpun sjálfsins“, svo vísað 

sé aftur í Foucault40, þar sem upplifuð væri frelsisskerðing í því að leggja á kennarana 

ný verkefni eða viðfangsefni sem aðalnámskráin krafðist sem þeir andmæltu og 

                                                      
40 Þessi nálgun á andstöðu kennara skólanna er tilraun til að skilja hana með því að hafa sjónarmið 

Foucault um þekkingarvald að leiðarljósi í samhengi stefnumótunar, hvort sem það er skoðað frá 
sjónarhóli kenninga hans sem minjafræði, sifjafræði eða siðfræði (sjá Comez, 2010). Ég dreg þó enga 
dul á það að framsetning mín hér er yfirborðskennd og takmörkuð út frá því djúpa samhengi sem 
Foucault dró fram um tengsl þekkingar og valds, þekkingarvalds sem líkamsvalds, í ritum sínum og ég 
er enn að reyna að skilja betur. 
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upplýstu því um leið um viðhorf sín. Andstaða er í þeim skilningi viðbrögð sjálfsins 

gegn upplifun frelsisskerðingar og þvingunar með ytra valdi til frekari sjálfsögunar 

þeirra sjálfra í því skyni að framfylgja nýrri aðalnámskrá. Á þann hátt var andstaðan 

merki um andóf gegn því þekkingarvaldi sem fylgdi innleiðingu aðalnámskrár því það 

kallaði á breytingar hjá kennurunum sjálfum, bæði starfsháttum þeirra og hugar-

starfsemi sem var ekki endilega að þeirra vilja. Lögin sem aðalnámskráin byggði á var 

gerð í samráði við hagsmunaðila, kennarasamtökin, sveitarfélögin og hagsmunafélög 

foreldra, svo andstaða sem birtist í kennarahópnum í Hafnarfirði sneri þannig að 

persónulegri útfærslu á fagmennsku frekar en andstöðusjónarmiðum kennara-

stéttarinnar á aðalnámskrána í sjálfu sér. Eða eins og einn kennarinn nefndi við mig 

myndu kennarar að lokum sætta sig við nýju aðalnámskrána og vinna eftir henni þótt 

þeir birtu mér andstöðu sína á kynningarfundum. Andstöðutjáningin var þannig eins 

konar leið til að losa sig við óánægju gagnvart þekkingarvaldi sem birti sig með 

tilkomu aðalnámskrárinnar sem forsendu þess að hefja innleiðingarvinnu í kjölfarið 

og ég var sá eini sem „gat“ tekið við henni. Andófsumræðan var því eins konar for-

senda eigin þátttöku í framhaldinu, aðferð til að taka nýja aðalnámskrá í sátt því um 

lítið annað væri að velja (nema nýr ráðherra hætti við allt saman). 

Andstaðan gagnvart þekkingarvaldi mínu, og kannski stöðu líka, birtist einnig í því 

að sögusagnir fóru á kreik meðal kennara, og stjórnmálamanna, í Hafnarfirði um að 

innleiðingarferlið í grunnskólum Hafnarfjarðar væri vegna þess að ég væri í (meintu) 

doktorsnámi og því „legði ég“ þessa innleiðingarvinnu á kennarana en ekki aðalnám-

skráin. Það er hægt að setja þessa stuttu sögu í þessu samhengi þekkingarvaldsins. 

Líklega má skilja þá orðræðu, stefnumótunarfrásögn, sem þátt í valdabaráttu 

gagnvart „valdaþvinguninni“ sem kennarar upplifðu af innleiðingunni, verkefnis-

stjórnun þróunarfulltrúans. Sagan um doktorsnám mitt var þá leið til að afla sér eigin 

valdatækja gagnvart þeirri ytri valdaþvingun sem upplifuð var ef það gæti mögulega 

aflað kennurunum betri stöðu, til dæmis að hætt yrði við námskeiðin sem tengdust 

innleiðingunni eða þeim breytt. Það bendir skýrt á það að stefnumótunarvinna er 

valdabarátta þar sem „ein“ stefna er tekin fram fyrir „aðra“, eitt þekkingarvald tekið 

fram yfir annað (Comez, 2010). Þróunarfulltrúi grunnskóla var í þessu samhengi skil-

greindur með of mikil völd sem þyrfti að vinna gegn og gróusögur voru heppilegur 

farvegur í slíkri baráttu. Það er velþekkt í stefnumótunarfræðum sem skoðuð eru frá 
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sjónarhóli frásögunnar (Boje, 2008). Tilurð þessarar frásagnar um meint doktorsnám 

mitt (en var í reynd rannsóknin í þessa meistararitgerð) gæti kannski flokkast undir 

það sem Boje kallar skyndisögu sem hann skilgreinir sem „algjöran skáldskap, yfir-

vegunarlausan spuna án fortíðar/framtíðar.“ (Boje, 2008, 55.) Skyndisögur séu 

eðlilegur þáttur í stefnumótun og skyndisaga eins og „gróusaga“ verður „að orðrómi, 

höfundarlaus“, sé ein tegund slíkra frásagna. Það sé ekki síst háttur þeirra sem verða 

undir í stefnumótuninni að beita slíku en sýnir um leið hve stefnumótun er virkt afl í 

allri félagslegri starfsemi þar sem stöðug átök eru um þekkingarvald. Slík skyndisaga 

um mig sýndi þannig helst að álitið var að mitt þekkingarvald væri sett ofar 

þekkingarvaldi kennara í skólunum og minnka þyrfti vægi mitt í stefnumótunar-

umræðunni. En það var um leið afhjúpun á sjálfi kennaranna í stefnumótunarferlinu, 

birting andstöðu af ýmsum ástæðum líkt og þegar hefur verið kynnt. 

Það að ég lenti í þessum aðstæðum að mæta andstöðu upplifði ég á margan hátt 

sem kjarna innleiðingar gagnvart samskiptum mínum við kennarana í grunnskólunum 

(því hinir þögðu frekar og mótmæltu lítið andófinu, alla vega ekki opinberlega, svo ég 

heyrði minna af þeim en þó samt). Í samskiptum við stjórnsýsluna, með áherslu á 

skólastjórnendur, birtist andóf á einum fundi í upphafi innleiðingarferlisins (vorið 

2011) en síðan ekki meir. Skólastjórnendur hafa verið á því að innleiðingarferlið hafi 

verið þeim til stuðnings og kennararnir ættu bara eftir að skilja það og þeir myndu 

kunna að meta það síðar. Ef svo var hlyti tíminn að leiða það í ljós. Því ég áleit að frá 

minni hálfu hefði samvinna og samstarf við skólana, skólastjórnendur og kennara, 

verið miðlægur þáttur í öllum mínum aðgerðum sem tengdust innleiðingunni. Sam-

vinnuþátturinn var frá minni hendi og ég hélt að væri augljósasti þátturinn í skipulagi 

innleiðingarinnar reyndist þannig illa sýnilegur. Ég taldi hann vera lykilatriði í stefnu-

mótun innleiðingarinnar, á grunni sjónarmiða frá Mintzberg (2009) um að stefnu-

mótun í fagkerfi „sneri á haus“. Fagfólkið er þar „á gólfinu“ og það stýrir stefnu-

mótuninni í fagkerfi þar sem lykilþáttur í árangri slíks kerfis væri samvinna og 

fagþróun allra í því skipulagi. En kennararnir í Hafnarfirði upplifðu margir þörfina fyrir 

að vera á móti. Á einhvern hátt má því segja að ekki hafi tekist nægjanlega vel með 

samvinnuþáttinn gagnvart kennurum þótt ég teldi hann hafa gengið ágætlega með 

skólastjórnendum. En á móti samvinnu við skólastjórnendur var ég einnig á því að ég 

hefði ekki nægilega fært þeim ábyrgð á innleiðingunni því þeir hafi ekki skilið hana 
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nægilega vel því þróunarfulltrúinn hafi sjálfur tekið of mikla ábyrgð á innleiðingunni. 

Á þann hátt má telja að samvinnuþáttur innleiðingarinnar hefði getað gengið betur 

og ástæðan fyrir því að svo gerðist ekki var kannski að þróunarfulltrúinn tók of mikla 

ábyrgð á innleiðingunni og skólastjórnendur of litla ábyrgð. Það var einhvern veginn 

innbyggt í ferlið. Það var þrátt fyrir reglulega samráðsfundi svo ætla mætti að 

nauðsyn hefði verið fyrir meira samráð eða aðrar leiðir til að útfæra betur ábyrgðina. 

Það samráð sem fram fór leiddi þó til samstöðu um verkáætlun innleiðingar og gaf 

möguleika á ábendingum í ferlinu. Samráðsfundir hafi þannig verið góð leið til að efla 

samskipti og skýra verkferla en síður til að útdeila ábyrgð og er líklega í samræmi við 

rannsóknir Jarzabkowski og Seidl (2008) (sjá nánar kafla 2.2.2.3 hér framar). Sam-

ráðið var mikilvægt en leysti ekki alla verkferla í innleiðingunni, sérstaklega ekki þá 

hluti sem snéru að ábyrgð, verkaskiptingu og tímasetningum en frekar samstöðu um 

faginntakið. En jafnframt má kannski líta á samvinnuþáttinn sem kröfu eða 

þekkingarvald í sjálfu sér sem ætlast var til að aðrir samþykktu. Það væri krafa til 

annarra um tengsl á ákveðnum nótum, vinsamlegum nótum. Það er spurning hvort 

samvinnukrafa sé ekki jafnframt mikill þekkingarvaldsþáttur sem gerir miklar kröfur 

til annarra sem óskað er samvinnu við. Samvinnan hefur nefnilega sína „skuggahlið“, 

kröfu um að geta lynt við aðra, að ná samstöðu frekar en að ákveða einn og kallar á 

samræmingu ólíkra sjónarmiða í eitt (sem kannski enginn vildi fyrirfram). Í því 

samhengi getur samvinna frekar verið álitin „martröð“ (Miessen, 2010). Það verður 

þannig að telja að samvinnukrafa sé ákveðið valdatæki til að neyða aðra til að gefa 

eftir eigin stjórn, sjálfsstjórn og sjálfsögun, og lúta öðru þekkingarvaldi sem þú veist 

ekki hvert leiðir því aðrir eiga þá þátt í ákvörðunum eins og þú. Samvinna geti verið 

gildra og því hafi ég mætt andófi þrátt fyrir eigin áherslur á samvinnu því hún kom 

ekki í veg fyrir andstöðuna gegn þekkingarvaldinu sem birtist í innleiðingarferlinu. 

5.2.3 Rannsóknarspurning 3: Persónulega frammistaðan 

Rannsóknarspurning 3: Hver eru áhrif (frammistaða) millistjórnandans á innleiðingu 

stefnumótunarverkefnisins? Áherslan á persónulega frammistöðu sem rannsóknar-

áherslu í rannsóknum út frá frásögulegu sjónarhorni er nýjung (Riessman, 2008) þar 

sem áður var áherslan á reynslu þess rannsakaða (samanber Connelly og Clandinin, 

1988). Riessman (2008) aðgreinir gagnvirka-persónulega frammistöðugreiningu frá 
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þemagreiningu og skipulagsgreiningu í því að þar hafi verið rannsakað frá sjónarhóli 

„hvað“ (þemagreining) og „hvernig“ (skipulagsgreining) en nú sé komið að „hver“ og 

þá fylgi í kjölfarið „hvenær“ og „hvers vegna“. Svo frammistöðugreiningin snýst um 

hinn rannsakaða (hver) sem frammistöðu hans í ákveðnu samhengi (hvenær) á grunni 

viðhorfa og viljaákvarðana hans (hvers vegna). Það byggir á því að frásögur hafa ekki 

fallið af himnum ofan heldur eru þær ævinlega bundnar af menningarlegum, 

sögulegum og persónulegum þáttum með skýrri frásögn og framsetningu, þær eru 

„félagslegar minjar“. Þetta er þáttur sögumannsins sjálfs, sem í þessu tilfelli er bæði 

hinn rannsakaði og rannsakandinn, í því hvernig sjálf hans í tengslum við umhverfi sitt 

býr til inntakið og skipulagið í stefnumótuninni sem kom fram og þegar hefur verið 

lýst. 

Sem sögumaður kemur hann fram sem „ég“ í þessari frásögn þróunarfulltrúa af 

innleiðingu stefnumótunar og hef því einhvers konar birtingu sem „sjálf“ í gegnum 

þetta ferðalag mitt í gegnum stefnumótunarferlið á þriggja til fjögurra ára tíma. Þar 

er kannski mest áberandi að ég horfi á stefnumótun sem „ferðalag“ sem einhvers 

konar kjarna í stefnumótunarferli sjálfsins. Þetta ferðalag skiptist greinilega í fimm 

þætti þar sem hver þáttur hefur sinn eigin kjarna eða veruleika sem þarf að fást við. 

Ég horfi þannig á stefnumótun sem ferðalag þar sem sífellt nýir hlutir taka við af 

öðrum. „Huga frekar að verkefnum sem þarf að fást við og leiða til þróunar“ (dagbók 

6.7.´13) virðist vera aflvaki í starfsháttum mínum í stefnumótun. Á þessu ferðalagi 

stefnumótunar eru margir þættir áberandi en kannski einn meira áberandi en annar í 

framsetningu minni. Það er óvissan og mögulegar afleiðingar hennar, jafnvel áhyggjur 

og kvíði varðandi framtíðina, sérstaklega meðan hugsað er og leitað að stefnu. „Þetta 

er langt ferli og hvað kemur út í lokin á eftir að koma í ljós“ (dagbók 7.2.’13.). Þetta 

ferli, sem ferðalag, var það því ekki einfalt, „sjálf mitt er í stöðugri leit, bæði 

persónulega og í rannsókninni sjálfri“ (dagbók 9.6.’13) og stöðugt þurfti að taka nýjar 

ákvarðanir, „óvissuferð þar sem ég get ekki vitað hvernig til tekst fyrr en búið er að 

fara ferðina“ (dagbók 18.11.’10). Jafnvel ákvörðun var samt erfið: „Er ekki einmitt 

kominn tími til að taka ákörðun núna og eltast ekki við eigin efa gagnvart 

ákvörðunum mínum?“ (dagbók 9.6.‘14). Þó að stefna væri valin og ætti að vera 

gleðiefni kom annar þáttur strax fram, sjálfsskoðun, í því að velta fyrir sér hvort sú 

stefna sem valin var væri heppileg eða réttlætanleg. „Ég þarf fyrst og fremst að að 
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öðlast öryggi gagnvart þessum tillögum og nýsköpun sem þarna á sér stað“ (dagbók 

17.7.’12). Öryggið fólst í því að ná valdi á næsta verkefni og þar skipti sköpun miklu 

máli og hvað hún færði sem mér fannst byggð á sérhæfileikum mínum í stefnu-

mótunarverkefninu, greiningarvinnu: „Myndirnar eru svo greinandi, skýra þá 

greinandi hugsun sem ég legg í verkefnið. Þar held ég að sé að mörgu leyti styrkur 

minn, í greiningunni“ (dagbók 16.9.‘12.). 

Í samskiptum við aðra í þessari stefnumótunarför sjást nokkur merki baráttu í því 

að vinna ákveðinni stefnumótunarhugmynd fylgis og fylgja framkvæmd hennar eftir. 

Þó var meginsjónarmiðið mitt í innleiðingarferli stefnumótunar að samvinnan væri 

lykilþáttur og að eiga góð samskipti við skiptu öllu máli til að stefnumótun gæti 

gengið eftir. Ég vildi því eiga góð samskipti en þó ekki. Ef slíkt væri á kostnað 

gæðanna í stefnumótuninni yrðu gæðin að hafa yfirhöndina. Ég yrði að sætta mig við 

andóf, þótt það væri í andstöðu við hugmyndir samvinnunnar. „Takast á við hindranir 

og sigrast á þeim án þess að örvænta, standa á fætur ef barátta tapast því það er í 

lagi að tapa bardögum ef stríðið vinnst“ (dagbók 18.12.’10), lýsti ég sem sjónarmiði 

mínu í stefnumótunarferlinu í upphafi þess. Þar undir hvíldu ákveðin sjónarmið eða 

viðhorf til grunnskólastarfsins hjá mér: „Hvort sveitarfélagið eigi ekki að hafa 

lágmark sem hver skóli getur svo útfært í eigin sérstöðu. Með því að hafa lágmark sé 

tryggt að allir nemendur fái „jafnrétti til náms“ og með viðbótaráherslum getur skóli 

markað sér ákveðna sérstöðu“ (dagbók 20.01.‘13). En þetta samvinnusjónarmið fól 

samt ekki í sér að taka ábyrgð af öðrum, síður en svo: „Mitt sjónarmið í öllu þessu 

ferli er að fagfólkið þurfi bæði að hafa sjálfræði til að útfæra aðalnámskrá út frá 

aðstæðum og eigin starfshæfni (og kröfur um slíkt eru miklar núna og talsvert 

umfram aðalnámskrána frá 1999/2006/2007) að mínu mati“ (greinargerð 20.09.‘13). 

Öll vinna mín snerist þannig um að ná samstöðu um innleiðinguna með ákveðnum 

verkfærum í ákveðnu vinnuferli sem nokkurra ára innleiðingartími gæfi kost á: „Ég lít 

á þetta sem verkefni okkar allra að komast að niðurstöðu um sameiginlegt form sem 

uppfylli kröfur aðalnámskrár grunnskóla þótt hver skóli verði að lokum að skilgreina 

og skrá sínar áherslur í þessum þáttum því það kemur ekki frá mér eða Skóla-

skrifstofunni“ (tölvupóstur 21.10.’12). Að ná samstöðu um ákveðinn grunn, form 

skólanámskrár sem unnið væri í á sama tíma í öllum skólunum, var þannig meginstef í 

öllum samvinnuáherslum mínum, samhæfing en ekki samræming: „Því á sér stað 
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samhæfing og tímastillt verkáætlun í Hafnarfirði en ekki samræming í bænum.“ 

(Skólavefritið 13.09.’13). 

Í öllu þessu ferli stefnumótunar var það samt sjálfið sjálft sem var á margan hátt 

miðlægt: „Finn samt að sjálfið sé það sem ég er að fást við. Mig sjálfan í stefnu-

mótuninni, sjálf sem er fast, á ferð, gengur illa að ná utan um rannsókn, stöðugt 

betur að ná utan um stefnumótunarverkefnið“ (dagbók 10.12.’12). Og þetta stefnu-

mótunarverkefni byggði á skilningi á aðalnámskrá sem grunn að innleiðingarferli og 

þar sá ég ákveðinn túlkunarvanda, skilninginn á aðalnámskrá: „Þannig virðist óljóst 

með „áætlunarhluta“ í skólanámskrá og starfsáætlun sem þarf að svara: Er áætlun 

ýmist „áætlun“ eða „ferill“? Er það ákvörðun skóla og/eða sveitarfélags hvernig 

„áætlanir“ birtast hjá skólunum? Hvað uppfyllir kröfur aðalnámskrár?“ (Skólavefritið 

15.01.’13). Þessi túlkunarvandi jók óvissu sjálfsins í því hvernig skyldi standa að inn-

leiðingunni en það varð að taka afstöðu. Þar voru það eiginleikar sjálfsins sem voru í 

brennidepli, eins konar barátta milli „jákvæðni“ og „neikvæðni“ sem einkenndi 

orðræðuna, glíman við eigin viðhorf, hugsunina í stefnumótunarferlinu öllu: „Stend 

upp til að hvíla mig og hugsa, finna eitthvað nýtt sem ég geti skrifað um. Velti fyrir 

mér viðhorfum mínum, aðallega gagnvirkni milli jákvæðni og neikvæðni“ (dagbók 

13.4.’13). Sjálfið taldi að þessi viðhorf, sérstaklega neikvæð væru þess virði að fást við 

því þar gæfust tilefni til þroskamöguleika í glímunni við sjálfan sig: „Ég var nokkuð 

sáttur við fræðsluna en ekki alltaf jafn sáttur við sjálfan mig, finnst þetta ekki alveg 

nógu fullkomið hjá mér“ (dagbók 29.08.’12). Þannig var stefnumótun óvissuferð þar 

sem glíman milli jákvæðni og neikvæðni var líklega mest áberandi fyrir sjálfið að fást 

við: „Komast úr viðjum vanans! Endurskapa mig, endurmóta, endurnýja! Finna mig 

sem sjálf, vinnusjálf, fagsjálf, persónu, takast á við eigin þroskaferil“ (dagbók 

10.12.’12). Viðhorfin áttu að hjálpa til að sinna verkefnum sínum betur. „Sem 

rannsakandi vil ég að ígrundunarvirknin sjáist í ígrundaðri greiningu á sjálfum mér 

þar sem ég get „horft utanfrá“ á sjálfan mig og séð takmarkanir mínar og möguleika 

og frekar en fullkomnun og ánægju í stöðunni... Hvað sjálfið varðar (sem afleiðing 

ígrundunarvirkninnar?) verð ég stöðugt sáttari með þessa vinnu þótt ég viti ekki enn 

hvernig henni lýkur og hvað verði þá klárt“ (dagbók 12.07.’12). Markmiðið var að 

þroskast: „Þarf því að finna gleðina í að vinna þessi verkefni (jákvæðnina) og losa mig 
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undan álaginu sem getur auðveldlega sagst vera til staðar“ (dagbók 11.01.’14). 

Þroskinn var til að auka hæfnina í starfi og við rannsóknina: „Mér finnst ég hafa tekið 

margvíslegum framförum en hef ég sýnt fram á það í rannsóknargögnunum finnst 

mér meiri spurning!“ (dagbók 11.07.’14). Sjálfið var á stöðugu ferðalagi og vildi vera 

meðvitað um það. Þannig hafi sjálfsskoðunin beinst að því að skilja sjálfan mig í 

stefnumótun og fást við það sveiflukennda ferli sem fylgdi henni og var því dæmi um 

aðferðafræði í því að fást við eigið sjálf, sjálfsvernd. Sjálfsverndin fólst í því að skilja 

sjálfan sig, takast á við eigið tilfinningalíf og hemja það, sinna innleiðingarverkefninu 

af ábyrgð. Framsetning mín bendir til sjónarmiða Foucault um að sjálf manns er 

stöðugt að vernda sig sjálft í öllum aðstæðum. Spurningin var bara hvaða aðferðir 

sjálfið beitti til þess og á hvern hátt siðferði lægi þar til grundvallar hugsuninni en það 

er sérstakt rannsóknarefni utan þessarar rannsóknar og því nýtt rannsóknarefni. 

5.3. Greining á greiningunni og sjálfinu 

Hér er gerð tilraun til að ígrunda nánar þá greiningu á rannsóknarniðurstöðum sem 

kynntar hafa verið hér ofar. 

Þau fræði og greining sem hér birtast má kannski telja að falli illa að „sérfræði“ 

viðskiptafræða eingöngu enda leita stjórnunar- og stefnumótunarfræðin víða fanga í 

fræði sín. Framsetningin hér sækir sjónarmið sín í ýmis önnur fræði til viðbótar 

viðskiptafræðinni, sérstaklega til heimspeki, félagsfræði og bókmenntafræði. 

Framsetning rannsóknarniðurstaðna í orðræðu frásagnarinnar er kannski sérstök út 

frá viðskiptafræði (en ekki út frá bókmenntafræði) en hafa skyldi það í huga, líkt og 

bent hefur verið á hér framar: Sérhver rannsóknartexti er bókmenntir á sinn hátt og 

enginn þeirra „vísindalegri“ en annar í sjálfu sér sem „texti“ og „veruleikinn“ er 

aðeins innan þeirra. Þetta eru allt textar sem lúta bókfræðilegum lögmálum. Ég er 

svo sem ekki einn um það því rannsóknir undir formerkjum starfsháttastefnu-

mótunar, stundaðar innan viðskiptafræðideilda vegna stefnumótunarhugtaksins, eru 

á mörkum fræðigreina og því ekki eingöngu viðskiptafræði líkt og fræðin í ritgerðinni 

hér kynna. Mér finnst það bera vott um heildarhyggju og reyna að forðast smættar-

hyggju í túlkun mannlífsins og umfjöllun um það í rannsóknum. Svo ég lít á það sem 

styrk að ritgerð sem þessi, byggð á rannsókn frá sjónarhóli viðskiptafræða sem 

sérfræði, geri tilraun til að flétta fleiri fræðisvið inn í rannsóknina. Líklega lengir það 
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ritgerðina sömuleiðis en má það ekki vera allt í lagi, þótt það hafi kannski um leið 

brotið öll viðmið um lengd meistararitgerða? Lengdin sé þannig ekki aðalatrið heldur 

frekar uppbyggingin (samanber mynd 3 í kafla 3.3.3). Því ég held að rannsóknin hafi 

meira fram að færa í þessum frásögustíl frekar en einhverjum öðrum og þetta varð 

niðurstaða eftir langt ferli og stöðugt, meðvitað val. Með því er ég að segja að ég trúi 

á trúverðugleika þessarar framsetningar en hvað gerir þú? 

Hvers konar greiningarferli hefur átt sér stað hér framar? Ég sé tilraun til fram-

setningar á rannsóknarniðurstöðum út frá heildarhyggju frekar en smættarhyggju þar 

sem rannsóknarspurningarnar þrjár undirbjuggu þann grunn. Í rannsóknarfrásögunni 

og greiningu á henni virðist mér mega sjá framsetningu sem sé „veraldleg pílagríms-

för um lendur stefnumótunar" (eða var hún kannski trúarleg? trúanleg?), sett fram í 

því samhengi að árangur hafi náðst á grunni skilnings sem greiningarferlarnir náðu að 

ljúka upp að lokum. Þetta er frásaga um ferðalag þar sem bæði ferðalagið og 

endastöðin skipta máli og er þekktasti hluti vestrænnar frásöguhefðar, sótt alla leið í 

elsta ritið, Hómerskviður. Þar birtast fyrst áherslur á hið mannlega rými en síður á 

hina guðlegu leiðsögn og er eins konar leiðarsaga um alla síðari „leiðangra“ 

mannkyns (Vogler, 2012). Frásögn mín af innleiðingu aðalnámskrár er þannig 

endurtekning á sögunni, sett fram í frásögu sem á sér hvað lengsta sögu, ferðasagan. 

Jafnframt er það orðræða um stefnumótun sem leiðangur og framsetningin hér á að 

gefa trúverðugleika til kynna og náð einhvern veginn utan um ferðalagið sem staðið 

hefur yfir í fjögur ár og lýkur með þessari meistararitgerð (en innleiðing aðalnámskrár 

heldur reyndar áfram þrátt fyrir það). Þetta er framsetning á grunni orðræðu „frá-

sagnarinnar“ þar sem rannsóknarúrvinnslan hefur frekar reitt sig á traust til sögu-

mannsins en efasemdum eða vantrausti, og aðrar rannsóknaraðferðir væru ekki 

útilokaðar. Greiningarferlið hér, í aðferðafræðilegu samhengi, þykist vera sótt í áður 

kynnt fræði túlkunar frá Alvesson og Skjöldberg (2009) og lýst er í mynd 2 (sjá nánar 

kafla 3.2.2). Við vinnuna var reynt að styðjast við aðferðafræði ígrundaðrar kenningar 

(frumkóðun, miðkóðun og lokakóðun) sem kannski má segja að hafi verið fylgt að 

einhverju leyti en var þó ekki alltaf skýrt eða augljóst. Ferlið milli miðkóðunar og 

lokakóðunar var ekki eins hreinlegt og ég hafði haldið eða stefndi að. Túlkunarferli 

Alvesson og Skjöldberg (2009) bætir við „flóka“ sem birtist í úrvinnsluferlinu og skýrir 

það fyrir mér. Framsetningin hjá mér, ritgerðin, fangar því greiningarferlið ekki full-
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komlega sem átti sér stað hjá mér og hefur staðið í um sex mánuði en reyndist mikil 

samræða við hugann samhliða samræðu við rannsóknargögnin. Og samhliða því tel 

ég að sú aðferðafræði sem sett er hér fram sé tilraun til nýrrar framsetningar til að 

nálgast rannsóknarefni út frá heildarhyggju sem ég hafði ekki beint forskrift að. Svo, á 

hvaða forsendum dreg ég rannsóknarfrásöguna fram? Ég hef á tilfinningunni að þetta 

sé ekki val um eitt heldur einhvers konar samspil. Ég vel gögn í ljósi ákveðinna hug-

mynda (afleiðsla) en leita svo að nýjum eða óljósum þáttum sem gætu „hoppað upp 

úr“ gögnunum (tilleiðsla) og loks vil ég draga ályktun út frá gögnunum eins og þau 

birtast (fráleiðsla).  

Rödd eða raddir í frásögum, eiginleikar sem sögumaður, hér rannsakandi, gefur 

persónum eða hópum er einkenni allra frásagna (sjá kafla 3.3.3). Telja má að þrjár 

„raddir“ séu nokkuð sýnilegar í rannsóknarfrásögunni og greiningunni hér framar; 

„ég“, „skólastjórnendur“ og „kennarar í Hafnarfirði“. Það er alltaf einföldun að búa til 

merkimiða á ákveðna hópa, hér „skólastjórnendur“ og „kennara“ því augljóslega er 

margt í gangi og sú „rödd“ sem þessir hópar fá í rannsókninni eru rödd sem ég 

upplifði í innleiðingarferlinu.  

„Ég“ er einfaldasta röddin, aðeins ein rödd og það eina sem gæti hindrað í að skýra 

framsetningu hennar væru ófullnægjandi upplýsingar um hana eða visvítandi rangar 

upplýsingar vegna hagsmuna þess sjálfs í rannsakandanum. Með ítarlegri birtingu á 

gögnum í rannsóknarfrásöguna birtist þetta „ég“, þótt valin séu sérstaklega og því 

hluti ritstýringar en ekki tilviljun. Röddin af mér er því ákveðin af sjálfum mér og því 

er alltaf spurning um hvort þetta sé röddin sem ég vil að aðrir fái af mér eða sé mín 

raunverulega rödd. Þetta er „rödd“ sem birtir sjálf mitt og aðrir verða líka að meta 

gögnin hvort það sé trúverðugt. Hvers konar „ég“, sjálf (þróunarfulltrúa sem opinbers 

millistjórnanda í gegnum „gleraugu“ sín sjálfs sem rannsakanda), er á kreiki í 

rannsóknargögnunum? Eins og bent hefur verið á þá innheldur sérhver frásaga „sjálf“ 

hversu sýnilegt sem það kann að vera og það getur ýmist verið „óútfyllt með 

undirliggjandi stefnu“, „flókið“ eða „ófullkomnað“ (Sullivan, 2012, með vísan í Parker, 

1994). Það sem kannski er augljósast er að það birtist „þurfandi“ sjálf í rannsókninni; 

þurfandi að skilja stefnumótun, þurfandi fyrir samvinnu og þurfandi að skilja sitt eigið 

sjálf og ná betri stjórn á því með því að breytast. Á vissan hátt hefur það verið 
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„óútfyllt“ í því að það hefur fylgt ferli og þannig verið stýrt af ytri aðstæðum án innri 

stjórnar, nálægt hugmyndinni um sýnileika sjálfs sem „undirliggjandi stefnu“ með 

áherslunni á gæðin í stefnumótuninni. Í áherslum mínum um samvinnu við 

innleiðingu aðalnámskrár rekst ég á andóf í samhengi félagslegs umhverfis vegna 

orðræðu minnar svo það „flækir“ stefnumótunina og gerir hana „flóknari“ fyrir mig, 

birtir „flókið“ sjálf. Loks birtist í gögnunum sjálf sem er „á hreyfingu“, sveifast milli 

óvissu og vissu, jákvæðni og neikvæðni og telur sig vera í glímu við „sjálfan sig“, einn í 

átökum við annan í „einu sjálfi“. Þar má líklega telja sig sjá sjálf „ófullkomleika“ í 

skilningi Parker (1994). Svo ég hef þá tillögu fram að færa að í rannsókninni geri þessi 

þrjú ólíku sjálf gera vart við sig á einhvern hátt þar sem ferli er í gangi frá hinu 

einfalda til hins flókna, óútfyllt → flókið → ófullkomnað með stigvaxandi áherslu í 

sömu röð. Jafnframt mætti halda því fram að niðurstöðurnar bendi til að „gagnrýnið 

sjálf“, frekar en eitthvað „annað sjálf“, sé að störfum hjá mér í stefnumótuninni og 

rannsóknarvinnunni svo vísað sé í flokkun Tennant‘s (2009) (sjá kafla 2.2.1.3). Þetta 

er leitandi sjálf, leitandi að skilningi á og taldi sig finna ákveðna lausn, það er ferli 

stefnumótunar sem var í gangi sem skýrði og réttlæti eigin starfshætti í innleiðingu 

aðalnámskrár, sem starfsháttastefnumótun. Þetta var jafnframt sjálf leitandi að 

samvinnu í stefnumótun sem upplifði bæði álag og andstöðu í þessu stefnumótunar-

verkefni og reyndi að takast á við starfshætti sína þar út frá hugmyndum innan 

stefnumótunarfræða. 

Rödd skólastjórnenda í rannsókninni er flóknari en mín, rödd sem nær til 30-40 

manna hóps annarra millistjórnenda en mig og birtir líklega „flókið“ sjálf í skilningi 

Parker (1994). Rödd þeirra birtist talsvert sem hin takmarkandi í stefnumótun. Þeir 

eru fulltrúar hóps sem er undir starfslegu álagi þar sem erfitt er að koma í verk öllu 

því sem þá langar og telja sig hafa faglegar skyldur til, innan þess tímaramma sem 

þeim mætir reglulega (vikan, önnin, skólaárið, innleiðingarárin þrjú). Rödd skóla-

stjórnenda sem hér birtist var að mörgu leyti rödd álags með góðan vilja til samstarfs 

en sér einnig ýmis vandkvæði fólgin í innleiðingu aðalnámskrár í að framfylgja öllum 

ákvæðum hennar. Sömuleiðis skiptu fagsjónarmið skólastjórnenda máli við fram-

kvæmd innleiðingar í einstaka faglegum viðfangsefnum innleiðingarinnar og er hluti 

af „rödd“ sem þeirra ábyrgðarkennd. Þeir eru fulltrúar hinna hagnýtu sjónarmiða í 

stefnumótun, undir starfslegu álagi í því að finna raunhæfar lausnir á aðkallandi 
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verkefnum sem mæta þeim fjöldamörg á degi hverjum. Innleiðing aðalnámskrár var 

aðeins eitt verkefni í viðbót þótt stórt væri. 

Kennararöddin er þá síðasta röddin, takmörkuð rödd, flóknust, og kannski sú sem 

er mest varasöm hjá mér, þ.e. að búa til „eina rödd“ fyrir um 350 manna hóp sem er 

margbreytilegur (yngri og eldri kennarar, umsjónarkennarar og list- og verkgreina-

kennarar, yngsta stigs, miðstigs og elsta stigs kennarar). Þessi rödd sem birtist í 

rannsóknarfrásögunni og greiningunni er skynjuð af mér sem andófsrödd frekar en af 

áhuga þeirra sem tóku á móti innleiðingunni jákvætt án sérstakrar tjáningar við mig 

um það. Sumir tóku á móti innleiðingunni af áhuga, aðrir með kvíða og enn aðrir voru 

á móti henni af ýmsum ástæðum líkt of fyrr hefur komið fram. Í heildina má segja að 

ný aðalnámskrá hafi verið álag fyrir kennarastéttina og það var sú rödd sem birtist í 

rannsóknni undir formerkjum „kennara“, eins konar „álagsrödd“ líkt og skóla-

stjórnenda þótt andófið væri meira frá kennurum en öðrum.  

Helsti vandi rannsóknarinnar er kannski sá sem snýr að starfendarannsóknum og 

það að rannsóknin hafi sýnt fram á einhvern „árangur“ umfram aðrar rannsóknir 

(megindlegar eiga að færa „þekkingu“ og eigindlegar „skilning“). En hvað færa 

starfendarannsóknir? Þær eiga að skila persónulegum árangri til viðbótar, 

fagþekkingu og þroska, ávinningi, bæði fyrir skipulagsheild og rannsakandann sjálfan. 

Það er í sjálfu sér helsti túlkunarvandi rannsóknarinnar, líklega helst vegna þess 

hvernig niðurstöðurnar voru settar fram sem ferli sem þó var ekki tímasett (krónó-

lógískt), sem er mikilvægt í framsetningu árangurs. Og ég vil ekki nýta önnur gögn í 

túlkun rannsóknarinnar en þau sem birtust í rannsóknarfrásögunni (því rannsóknar-

gögnin voru mun meiri að umfangi og margt útundan þar – sjá viðauka ritgerðar). 

Annars vegar snýst þetta um skipulagsheildina, fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, hvort 

það að ég gerði rannsókn á verkefnum þróunarfulltrúans við innleiðingu aðalnám-

skrár hafi fært innleiðingunni eitthvað meira en ella eða hvort það hamlaði mér í 

störfum mínum eitthvað (því sjónarmið andófsins var að rannsóknin „truflaði“ 

innleiðinguna). Ég treysti mér ekki til að fullyrða slíkt en finnst samt að rannsóknar-

gögnin, aðallega dagbækurnar, styðji það að rannsóknin færði mér meiri þekkingu og 

jafnvel að meira hefði verið lagt í stefnumótunarverkefnið en ef engin hefði verið 

rannsóknin – frekar en öfugt (að rannsóknin hefði tekið orku frá starfstengda 
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verkefninu). Ég veit það ekki fyrir víst en tel það líklegra en ekki út frá rannsóknar-

gögnunum. Að öðru leyti verða lesendur að svara þeirri spurningu út frá 

trúverðugleika í framsetningu ritgerðarinnar. Hins vegar snýst þetta um rann-

sakandann sjálfan og persónu þróunarfulltrúans, mig sem „eitt sjálf“. Rannsókn á 

stefnumótun er sömuleiðis rannsókn á honum sjálfum, í stefnumótunarferli og 

rannsókn á því, og er kannski örlítið sýnilegra í rannsóknarfrásögunni ef vel er að gáð. 

Það má sjá merki þess að þróunarfulltrúinn taldi sig öðlast þekkingu og skilning á 

stefnumótun í innleiðingarferlinu sem hjálpaði honum að sinna stefnumótunar-

verkefninu betur en ella að því er séð verður. Þá eru greinileg átökin, glíman milli 

neikvæðra og jákvæðra viðhorfa sem virðast þegar á leið innleiðingartímann orðið 

jákvæðari og neikvæðnina tók fyrr af. Á þann hátt má sjá að stefnumótunarferlið varð 

þægilegra og sjálfsagðara með tímanum sem jók á birtingu jákvæðar tilfinningar 

umfram neikvæðra. Það var eftir því sem hlutirnir náðu fram að ganga, einstökum 

innleiðingarverkefnum lauk og færri voru eftir, sem einnig átti við um gerð þessarar 

ritgerðar sömuleiðis (þannig stýrt af aðstæðunum að séð verður, ánægðastur í lokin 

þegar verkefnin voru að komast „í höfn“). Viðhorfaþáttur varð á einhvern hátt 

fyrirferðarmestur í þessu stefnumótunar- og rannsóknarferli öllu frekar en þekkingar-

þátturinn eða leikniþátturinn svo vísað sé í hæfnihugtakið þótt þekkingarþátturinn 

tæki talsverðum breytingum á rannsóknartímanum. En hvort það hefði gerst hvort 

sem er eða varð meira vegna rannsóknarinnar treysti ég mér ekki til að svara en ég vil 

þó halda það. Rannsóknin kallaði samt eiginlega frekar á tvöföldun tilfinninganna í 

öllu ferlinu, jók „verkefnaálagið“ með viðeigandi neikvæðum tilfinningum á köflum 

og veldur því líklega að það er „tvöföld“ gleði og ánægja er í lokin við að komast á 

endastöð í þessu stefnumótunarferli innleiðingar aðalnámskrár og meistararitgerðar 

á sama tíma. Þetta ferli sem ég gekk í gegnum má þó tengja sjónarmiðum Herr og 

Anderson (2005) að umfram rannsóknarhæfni eigi starfendarannsóknir að skila 

aukinni starfslegri hæfni fyrir rannsakanda þar sem rannsakandi er að gera rannsókn 

á eigin störfum en ekki „bara“ að efla rannsóknarfærni sína. Gildi starfendannsókna 

felist í því að þekkingarsköpun á eigin störfum hafi átt sér stað samhliða rannsóknar-

þættinum og í honum. Mér sýnist að slíkt hafi verið sýnilegt að einhverju marki í 

rannsóknargögnunum, aðallega í því að eiginn skilningur og þekking á stefnumóltun 

hafi vaxið og nýst í stefnumótunarverkefninu. Það er líka í samræmi við sjónarmið 
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Langley (2010) um mikilvægi sérstæðrar, starfstengdrar þekkingaröflunar sem sé að 

verða mikilvægur þáttur í rannsóknum á grunni starfsháttastefnumótunar. Starfenda-

rannsóknir geti aflað slíkrar þekkingar svo gildi þeirra felst frekar í þekkingaröflun 

varðandi starfstengd verkefni en í hinum rannsóknarlega þætti sem slíkum þótt það 

útiloki ekki möguleika hvors þáttar fyrir sig. Hvort og hversu mikið það hafi átt sér 

stað hjá mér verður alltaf mat í gegnum þann veruleika sem þessi rannsóknartexti 

miðlar. 

Það má kannski álíta að innleiðingin, og rannsóknin á henni, hafi snúist um hæfni. 

Það er kannski svolítið kaldhæðnislegt því innleiðing aðalnámskrárinnar og vandi 

minn þar snérist mikið um að átta mig á greinarmun á hæfni (= þekking + leikni + 

viðhorf ) og hæfniviðmiðum (þekking + leikni > hæfni), annars vegna stefnumótunar-

hæfni (ég sem þróunarfulltrúinn) og hins vegar rannsóknarhæfni (ég sem meistara-

ritgerðarhöfundurinn með sína rannsókn á bakinu). Skoða skyldi til dæmis 

rannsóknafræði þessarar rannsóknar í samhengi hæfni sem þrískiptingu í því að 

fræðikaflinn (stefnumótunarhugtakið sem makró, stefnumótun einstakra skipulags-

heilda sem mesó og beitingu af stefnumótanda/millistjórnanda sem míkró) og rann-

sóknarkaflinn (sem hugmyndafræði, aðferðafræði og greiningafræði) skiptast í þrjá 

meginhluta. Sömuleiðis voru rannsóknarspurningar þrjár og greiningaaðferðir líka 

(þemagreining á inntaki, skipulagsgreining á tengslum og gagnvirk frammistöðu-

greining á sögumanni) auk fjölda tilvísana í fræðimenn sem lögðu meðvitað fram 

þrenns konar sjónarmið. Stundum kom eitthvað þrennt fram þótt ég áttaði mig ekki á 

því fyrr en eftirá og var því ekki meðvituð ákvörðun eða val mitt þá stundina, til 

dæmis að ferli grundaðrar kenningar skyldi gera ráð fyrir þríþættu kóðunarferli. Það 

er einhver þrenningarhyggja í gangi (af veraldlegum toga þó) og kannski má telja slíkt 

vera „þráhyggju um þríhyggju“, strúktúralismi hjá rannsakanda sem vill frekar líta á 

sig sem póst-strúktúralískan. Hann aðhyllist sjónarmið gagnrýninnar hugsunar frá 

póst-modernísku sjónarhorni sem vill forðast allt skipulag (hér töluna „þrír“) því í því 

geti falist „falskur sjálfsskilningur“. Frekar eigi að horfa á alla hluti frá sjónarhóli 

einstaklinga sem hafa mismunandi rætur og engar tvær eins, fjölbreytileikann í öllu 

sínu veldi. Er þetta ekki þversögn meistararitgerðarinnar? 
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6 Í leit að skilningi, samvinnu og gæðum 

Á grunni framangreindrar rannsóknarfrásögu um stefnumótun og greiningar á henni 

með notkun þriggja ólíkra aðferða verða hér að lokum teknar saman niðurstöður eða 

áherslur sem draga má um starfshætti stefnumótunar af þessari rannsókn. Umræðan 

hér tekur mið af hverri rannsóknarspurningu fyrir sig ásamt vangaveltum um þörf 

fyrir frekari rannsóknir og rannsóknaráherslur við einstök atriði. 

Áhersla fyrstu rannsóknarspurningarinnar var á inntakið sem birtist í stefnu-

mótunarverkefninu sem var til rannsóknar. Inntakið kemur þar fram í tengslum við 

ferlið sem talið var vera í gangi, bæði í innleiðingarverkefni aðalnámskrár grunnskóla 

sem var til rannsóknar og í framkvæmd rannsóknar á því og birtist sem þessi 

meistararitgerð. 

Eitt, rannsókn á starfstengdu stefnumótunarverkefni og gerð meistararitgerðar 

um það leiðir fram fimmþætt ferli stefnumótunar, til viðbótar við þriggja eða 

fjöggurra þátta stefnumótunarferli sem áður hafa verið lögð fram (sjá kafla 2.1.1.2). 

Þetta fimmþætta ferli stefnumótunar er sett fram í fimm hugtökum, (1) stefnu-

hugsun → (2) stefnumörkun → (3) stefnumiðun → (4) stefnuinnleiðing → (5) stefnu-

mat. Þetta ferli er línulegt en er einnig hringferli í sérhverjum þætti ferlisins. Umrætt 

stefnumótunarverkefni, sem viðfangsefni millistjórnanda í skipulagsheild, var í 

stefnumiðunarhluta með viðfangsefnum sem hafa ákveðin einkenni. Þessi einkenni 

eða þættir voru að vinna að því að stefna skipulagsheildar yrði sem best komið í 

framkvæmd og því einkennist stefnumótunin í stefnumiðunarhluta ferlisins á að 

tryggja sem mest gæði í væntanlegri framkvæmd, sem einnig mætti skilgreina sem 

ákveðinn undirbúningstíma fyrir stefnuinnleiðingu. Þetta er þáttur bjarganna eða í 

þessu verkefni áherslan á þróun fagverkefnanna þar sem stefnumótunin átti sér stað 

í faglegu skipulagi. Áherslan var því á að undirbúa gæðin í framkvæmdinni með því að 

efla fagfólkið með fræðslu og handbókarsniðum til að tryggja að sem mest gæði yrðu 

til í þessum stefnumiðunarhluta. Hvernig þessi stefnumiðunarhluti var útfærður réðst 

því af millistjórnendunum sem tóku þátt í ferlinu og faglegri sýn þeirra á þá stefnu-

mörkun sem var komin fram, það er aðalnámskrá grunnskóla. Hin faglega fram-
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kvæmd var því skilgreind af millistjórnendum, hér fagfólki í faglegu skipulagi. Á þann 

hátt var útfærsla stefnumörkunarinnar afmörkuð af millistjórnendunum og gefur til 

kynna að þeir geti ýmist haft „takmarkandi“ eða „auðgandi“ áhrif á stefnumótun 

skipulagsheilda. Hvaða þættir það eru nákvæmlega sem hefta eða bæta stefnumótun 

í aðgerðum millistjórnenda er ekki augljóst eða sýnilegt af þessari rannsókn. Líklega 

þarf að kalla eftir fleiri rannsóknum til að fá skýrari mynd af því hvað þurfi að vera til 

staðar í starfsháttum millistjórnenda til að þeir auðgi frekar stefnumótun skipulags-

heilda en takmarki. 

Tvö, út frá þeirri áherslu sem bent er á að ferli stefnumótunar geti verið fimmþætt 

virðist sem að inntak stefnumótunar sé mismunandi í hverjum hluta ferlisins. Einnig 

gæti inntak stefnumótunar verið mismunandi eftir tegund skipulags í skipulagsheild, 

líkt og Mintzberg (2009) bendir á. Þannig megi ætla að gæði stefnumótunar sem eigi 

sér stað hverju sinni í skipulagsheild ráðist af því hversu vel ferli stefnumótunar er 

skilið af fulltrúum hverju sinni, hér með sérstakri áherslu á millistjórnendur. Í stefnu-

miðunarhlutanum, sem þessi rannsókn náði til, var meginatriði í stefnumótuninni að 

fást við eðli gæðanna sem skipulagsheildin stóð fyrir og því sem stefnumörkunin 

stefndi að út frá sérstöðu skipulagsheildar. Hversu vel það tókst á eftir að koma í ljós 

og verður frekara rannsóknarefni ef svo má segja. 

Þrjú, rannsóknin bendir þá skýrt til þess að notkun verkfæra í stefnumótun sé 

aðstæðubundin. Notkunin skýrist enn fremur af þeim viðfangsefnum sem voru til 

umfjöllunar og mikilvægustu verkfærin voru sérstaklega búin til í stefnumótunar-

ferlinu sjálfu. Það bendir til mikilvægis sköpunar í stefnumótunarferli og því að velja 

verkfæri í stefnumótun sem henti þeim aðstæðum. Þau verkfæri sem skiptu mestu 

máli í stefnumótunarfverkefninu sem þessi rannsókn tengdist voru heimagerð. 

Þannig þurfi að huga sérstaklega að vali og beitingu verkfæra í allri stefnumótun því 

það geti ráðið miklu um inntak stefnumótunar. Því verði að telja að það þurfi að 

skilgreina stefnumótun sérhverrar skipulagsheildar út frá hinu félagslega umhverfi 

frekar en út frá tæknilegum þáttum. Það feli í sér að fyrirfram val á þekktum tækjum 

og tækni til stefnumótunar eru ekki endilega þau sem skipta mestu fyrir skipulags-

heild. Val á stefnumótunarverkfærum eru þannig mikilvægur þáttur í útkomu 

stefnumótunar og geta skipt máli í hvaða hluta stefnumótunarferlisins sem er en ekki 



  

 165  

bara í sumum þeirra. Stöðluð verkfæri og afmörkuð geti því haft takmarkað vægi í 

stefnumótun. Því verði að gera ráð fyrir að í sérhverju stefnumótunarverkefni geti 

þurft að búa til eigin verkfæri út frá þeim aðstæðum og samhengi sem stefnumótun 

er hluti af. Stefnumótunarverkfæri séu því hluti félagslegra minja í viðkomandi 

skipulagsheild og sérstakur ákvörðunarþáttur. Það getur því skipt máli hvaða 

stefnumótunarverkfæri eru notuð í sérhverju stefnumótunarverkefni og val þeirra 

þurfi að ráðast af því hvaða möguleika þau hafa og að hverju er leitað. 

Fjögur, aðstæður skilgreina að einhverju leyti þá stefnumótun sem til verður 

hverju sinni, hún er félagslega afmörkuð. Í þeim skilningi snýst stefnumótun um að 

skilja aðstæður vel og geta fangað þær vel í stefnumótun skipulagsheildar. Inntakið er 

þannig háð aðstæðunum og aðstæðurnar skapa forsendur til að skilgreina inntakið. 

Samt er inntakið takmarkað af stefnumótendum sem skilgreina hana. Fulltrúi í 

stefnumótun verður því að átta sig á stöðu sinni gagnvart aðstæðunum frekar en 

eitthvað annað. Aðstæðurnar kalla á hugsun gagnvart þeim og setur þannig stefnu-

mótendum ákveðinn ramma eða mörk, takmörk eða óendanleg mörk. 

Önnur rannsóknarspurningin snéri að skipulagi og tengslum í stefnumótunarverk-

efninu í því hvernig slíkt birti eða hafði áhrif á stefnumótunina sem átti sér stað og 

sýndi sig í ákveðnum starfsháttum. 

Fimm, sérhvert stefnumótunarverkefni er krafa um samvinnu starfsfólks í skipu-

lagsheild, áherslur um breytingar sem krefjast nýrrar sjálfsögunar og tilfinninga-

stjórnar starfsfólks. Stefnumótunarverkefni kallar fram mismunandi þekkingu og 

sjónarmið valds á grunni þess, þekkingarvalds í stefnumótun. Í sérhverri skipulags-

heild snýst stefnumótun því um að ná ákveðnum sjónarmiðum og áherslum fram 

umfram önnur og eru að lokum krafa um eitt þekkingarvald umfram annað. Stefnu-

mótun er því ævinlega ný félagsleg krafa, mis velkomin. Stefnumótun í skipulagsheild 

krefst alltaf samvinnu sem þátt í einhvers konar hreyfingu eða flæði, breytinga-

stjórnun. Spurning sem vaknar í samhengi þessarar rannsóknar er að samvinnukrafan 

leysti úr læðingi þekkingarvaldsandstöðu frekar en breytingaandstöðu. Þannig verði 

að telja að þekkingarvaldsumræða í stefnumótun eigi rétt á sér og ætla má að það 

þurfi að takast á við hana í flestum stefnumótunarverkefnum. Samræða um stefnu-

mótun var mikilvæg fyrir stefnumótunarverkefnið sem hér var til rannsóknar, hún 
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kallaði fram sterk viðbrögð sem einnig hægt að álíta að það hafi verið forsenda þess 

að stefnumótunin gekk eftir, breyttist og þróaðist. Það er lýðræðislegt sjónarhorn á 

stefnumótun. 

Sex, að í stefnumótun skipulagsheilda þarf að fást við ólík sjónarmið einstaklinga 

sem persónulega ígrundunarvirkni og skilgreinist hún því sem afl og er óháð stefnu 

skipulagsheildar. Það var greinilegt í gegnum þær „raddir“ sem greindar voru í stefnu-

mótunarsamræðunni í þessari rannsókn. Í gegnum þær mátti greina ólík sjónarmið og 

hagsmuni sem tókust á stefnumótunarferlinu og ýmist „takmörkuðu“ eða „auðguðu“ 

umræðuna og stefnumótunarverkefnið. Ígrundunarvirkni virðist því vera mikilvægur 

þáttur í stefnumótunarverkefnum skipulagsheilda sem einhvers konar persónuþáttur 

og þá frekar óskilgreindur, persónulegur umfram annað en er þó um leið félagslegur 

að einhverju marki. Sín hver ígrundunarvirknin var í gangi í stefnumótunarverkefninu 

og hún hafði margvísleg áhrif á þá stefnumótunarfrásögu sem varð til. Kannski verður 

þó einnig að ætla að ígrundunarvirkni hafi mismikil áhrif eftir tegundum skipulags-

heilda og þá mjög mikil í faglegu skipulagi að telja verður. Stefnumótun er þar nánast 

óhugsandi án þess að þurfa að fást við ígrundunarvirkni fagfólksins sem alltaf er hluti 

stefnumótunarverkefnis með þátttöku sinni. Stefnumótun í skipulagsheild er 

óhugsandi án samvinnu á einhvern hátt, í gegnum viðfangsefnið ígrundunarvirkni. 

Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin sneri að áhrifum eða frammistöðu milli-

stjórnands sem stýrði verkáætlun innleiðingar aðalnámskrár, sem fulltrúa með 

ákveðin fulltrúaverkefni í stefnumótun. Frá sjónarhóli míkró-stefnumótunar verður 

að telja að frammistaða einstakra stefnumótenda í athafnir þeirra sem starfshættir 

stefnumótunar séu nauðsynlegir til skoðunar og hafi áhrif á stefnumótun skipulags-

heilda. Í þessu tilfelli var það rannsakandinn sjálfur sem millistjórnandi í opinberri 

stjórnsýslu við innleiðingu á opinberri stefnu sem var rannsaka sjálfan sig. 

Sjö, þessi rannsókn á sjálfum mér sem millistjórnanda í opinberri stjórnsýslu virðist 

styðja við fleiri rannsóknarniðurstöður að millistjórnendur hafi, eða taki sér, 

sjálfstætt stefnumótunarhlutverk gagnvart stefnumótun yfirstjórnenda í skipulags-

heildum (sjá til dæmis Laine og Vaara, 2010). Millistjórnendur fái þannig eigin stefnu-

mótunarviðfangsefni sem hafi þörf fyrir skapandi vinnubrögð þeirra og sjálfstæði í 

beitingu aðgerða sem miði að því að koma stefnu skipulagsheildar í raunhæfa fram-
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kvæmd. Í þeim skilningi verður að telja að millistjórnendur hafi sína eigin sjálfsmynd 

varðandi stefnumótunarlutverk sitt og skilgreinist því sem sjálfstæðir fulltrúar í 

stefnumótun skipulagsheilda á grunni ígrundunarvirkni. Það sjálfstæði getur birst á 

ýmsa vegu. Rannsóknin virðist þannig benda til mikilvægis þess að huga sérstaklega 

að starfsháttum millistjórnenda í stefnumótun skipulagsheilda sem getið ýmist 

„takmarkað“ eða „aukið“ stefnumótun einstakra skipulagsheilda, gegnum taktík 

þeirra. Það þurfi því að gera ráð fyrir taktík í athöfnum einstakra fulltrúa sem þurfi 

ekki endilega að fylgja ákveðnum fulltrúaverkefnum. Frekari rannsókna er þörf til að 

átta sig á hvaða þættir það eru sem geti „takmarkað“ eða „auðgað“ stefnumótun 

skipulagsheilda í gegnum starfshætti millistjórnenda. Ekki verður séð annað af þessari 

rannsókn en að opinber fulltrúi hafi haft talsverða möguleika til að hafa áhrif á 

framkvæmd opinberrar stefnu. Þáttur millistjórnenda í stefnumótun snúist þar um 

hið faglega og hagnýta í framkvæmd stefnumótunar sem virðist fá vægi í þessari 

rannsókn líkt og hjá fleirum (til dæmis Hoon, 2007). Í því felst að þáttur þeirra í 

stefnumótun snúist um að auka sem mest og á sem hagkvæmastan hátt gæði þeirra 

stefnumörkunar sem þegar liggur fyrir. Verði slíkt reyndin sé líklegra að það takist að 

koma stefnumótun skipulagsheildar í raunhæfa framkvæmd en ella og milli-

stjórnendur séu þess vegna nauðsynlegir þátttakendur í stefnumótun skipulagsheilda 

og jafnvel mikilvægir. 

Átta, tilfinningar spiluðu rullu í stefnumótunarferlinu og rannsóknin benti til 

sveiflukennds hvatalífs millistjórnandans sem virkaði meira hvetjandi en letjandi á 

stefnumótunina að séð verður. Það endurspeglar sjónarmið Cleaver (2007) um að 

tilfinningar séu hluti stefnumótunar í skipulagsheildum og áhrifaafl (sjá kafla 2.2.1.2). 

Ekki er sýnilegur greinarmunur frammistöðu á því hvort tilfinningarnar endur-

spegluðu jákvæða eða neikvæða þætti hjá mér sem millistjórnanda í stefnumótun. 

Sérstaklega skyldi ekki vanmeta þátt neikvæðra tilfinninga sem hvata til breytinga og 

hinna jákvæðu við að koma breytingum á. Neikvæðar tilfinningar voru þannig ekki 

hamlandi eða jákvæðar auðgandi fyrir stefnumótun í sjálfu sér. Þannig verður að telja 

að tilfinningar í sjálfu sér skipti ekki öllu í stefnumótun heldur frekar hver áhrif þeirra 

eru á gildi stefnumótandans, svo sem áhuga, þrautsegju eða önnur viðhorf sem knýja 

fram athafnir í stefnumótun, starfshætti stefnumótunar. Starfshættirnir mótuðust af 

tilfinningum en af rannsókninni verður ekki ráðið beint hvernig þau áhrif voru eða 
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einhlít. Frekari rannsókna er líklega þörf til að rannsaka vægi tilfinninga til 

viðhorfamyndumar (hugsunar) sem hafi áhrif á starfshætti hjá einstaka fulltrúum í 

stefnumótun. 

Níu, starfshættir millistjórnandans eru hér lagðir fram, á grunni þriggja 

rannsóknarspurninga, sem þríþætt áhersla á athafnir þeirra. Það er áherslan á að 

starfshættirnir felist í „hvað“ (inntakið sem stefnumótunarþekking), „hvernig“ 

(skipulagsþáttur til tengsla í skipulagsheild sem leikni) og „hver“ og með fylgi 

„hvenær“ og „hvers vegna“ (viðhorf stefnumótandans). Þetta er þríþætt líkan 

starfshátta stefnumótandans í gegnum stefnumótunarferli sem hæfni, það er 

þekking, leikni og viðhorf. Þetta líkan um hæfni sem einkenni starfsháttanna sem 

telja má stutt innan stefnumótunarfræða af De Wit og Meyer (2010a, 2010b) sem 

stefnumótunarhæfni og er almennt hluti af hæfnihugtakinu sem námshugtaki (Illeris, 

2007). Þetta er þríþætt líkan starfshátta sem sýnt er í mynd 6 og hefur í reynd verið 

ákveðinn grunnur í þessari rannsókn eins og sjá má í samhengi þriggja rannsóknar-

spurninga sem lágu henni til grundvallar. 

 

 

Mynd 6: Stefnumótunarhæfni sem þrískipt starfsháttalíkan millistjórnandans 

Þetta þríþætta líkan, kenningarbundið á ýmsa vegu, er þá eitt nokkurra sem 

möguleg eru um starfshætti millistjórnandans, til dæmis annað en fjórþætt líkan sem 

Rouleau (2010) setur fram. Það gefur til kynna að á fleiri en einn veg er hægt að setja 

upp slík starfsháttalíkön vegna mismunandi áherslna innan þeirra þótt þau geti líka 

verið áþekk á margan hátt. Illeris (2007) veltir hæfnihugtakinu fyrir sér í samhengi við 

ígrundunarvirkni. Hann bendir á að ekki sé nein samstaða innan fræðanna um tengsl 
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þeirra eða hver þau eru séu þau til staðar. Ég hallast að því að líta á ígrundunar-

virknina sem hvata eða afl sem geti bæði „takmarkað“ eða „auðgað“ hæfni 

starfsmanns í stefnumótun.  

Það var sýnilegast í rannsókninni að millistjórnandi starfar í stefnumiðunarhluta 

hins línulega hluta stefnumótunarferlisins. Í þeim hluta er leikniþátturinn líklega 

mikilvægasti þátturinn í stefnumótuninni, sú leikni að eiga í góðum samskiptum „upp 

á við“, við samstarfsfólk í sama stjórnlagi og „niður á við“ í skipulagsheild þar sem 

skipulagsþátturinn, tengslin, eru miðlægur þáttur. Hæfnin sé þannig ólík eftir því hvar 

í stefnumótunarferli sé unnið hverju sinni. Það er í því að hún sé ólík eftir stöðu í 

skipulagsheild í því að mismunandi verkefni í stefnumótunarferlinu kalla á mis-

munandi hæfni. Það er að einhverju leyti mismunandi þekking, leikni og viðhorf í að 

fást við stefnumótun hverju sinni eftir því hvar í stefnumótunarferlinu er unnið, óháð 

inntakinu sjálfu sem er ólíkt milli skipulagsheilda. Millistjórnandi hafi á vissan hátt 

sérstæðari og jafnvel „flóknari“ leikniþátt að fást við en þeir sem starfa í stjórnlögum 

skipulagsheildar ofar og neðar við hann sem er í miðjulaginu. Það er vegna þess að 

leikni millistjórnandans þarf bæði að gefa haft áhrif og tengsl „upp á við“ og „niður á 

við“ í stjórnlögum skipulagsheildar, tvöföld leikni miðað við þá sem starfa ýmist í 

efsta stjórnlagi eða því neðsta. Þetta útilokar þó hvorki mikilvægi þekkingarþáttar eða 

viðhorfaþáttar millistjórnandans, aðeins sérstöðu leikniþáttarins hjá 

millistjórnandanum. Þetta er samt svolítið í andstöðu við niðurstöður þessarar 

rannsóknar á mér sem millistjórnanda að ég var sjálfur einna mest upptekinn af 

viðhorfaþættinum persónulega og síðan þekkingarþættinum en minnst 

leikniþættinum. En það merkir samt ekki að viðhorfaþátturinn og þekkingarþátturinn 

hafi verið mikilvægari fyrir mig persónulega í stefnumótunarverkefninu en 

leikniþátturinn, aðeins meira sýnilegir. En á móti kemur að andstöðuþátturinn birtist 

skýrt í stefnumótuninni sem átti sér stað og kallaði því á vægi leikniþáttarins í 

starfsháttum millistjórnandans svo hann var einnig sýnilegur. Og skipti líklega mestu 

máli að lokum í því að stefnumótunin gengi eftir í stefnumiðunarhlutanum. 

Tíu, að stefnumótun birtist sem leit í því að viðurkenna hana sem ferli um leið og 

inntak. Leitin sem ferli felur í sér að tæknileg áhersla verður svolítið baksviðs og 

hugsun stefnumótandans er dregin fram í sviðsljósið. Stefnumótun sem ferðalag 
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verður útkoman frekar en að hún sé einn atburður, stefnumótunaratburður. 

Stefnumótun sem leit að skilningi, samvinnu og gæðum varð meginefnið í 

niðurstöðunum í þessu stefnumótunarferðalagi mínu. Það náði að lokum í heiti 

þessarar ritgerðar. Það finnst mér endurspegla vel þá stefnumótunarfrásögu sem 

varð útkoman í þessari stefnumótunarrannsókn og er þegar kynnt. „Leit að skilningi“ 

vísar til mín sem stefnumótanda í opinberu stefnumótunarverkefni. Ég var stöðugt að 

leita að réttu stefnumótuninni í þeim aðstæðum sem ég var í sem opinber fulltrúi við 

að innleiða aðalnámskrá grunnskóla. Það stefnumótunarverkefni, skipulagt á grunni 

ákveðinnar verkáætlunar, átti í sjálfu sér enga fyrirmynd og framkvæmdin var því 

langt ferðalag fyrir mér í því að öðlast frekari skilning á stefnumótun og eðli hennar í 

samhengi stefnumótunarferlisins við mínar aðstæður. „Leit að samvinnu“ vísar til 

þess skipulags að stefnumótun gerist ætíð í félagslegu samhengi og ég var stöðugt að 

sækjast eftir samvinnu í að finna það inntak stefnumótunar sem nauðsynlegt væri í 

stöðunni og annarra var að skilgreina. Ég hafði í sjálfu sér lítið eða ekkert stjórnvald á 

hendi um að kalla það inntak fram svo stefnumótunin þurfti alltaf að gerast á 

forsendum samvinnu. Loks vísar „leit að gæðum“ að því meginverkefni sem stefnu-

mótunin stefndi að, að auka gæðin í skólastarfinu með þeim undirbúningi sem væri 

nauðsynlegur áður en ný aðalnámskrá tæki gildi. Þar var það fræðsla fyrir starfsfólk 

skólanna um skipulag og inntak í endurritun skólanámskrár skólanna sem varð 

megináherslan í þeirri gæðaleit og stefnt var að kæmi fram haustið 2014. Haustið 

2014 er komið og stefnumiðunarhlutanum lokið líkt og þessari rannsókn sem lýkur á 

sama tíma með lokun þessarar meistararitgerðar. Hvernig gæðin munu verða í reynd 

(stefnuinnleiðingarþátturinn) á eftir að koma í ljós þegar farið verður að meta 

árangur stefnunnar (stefnumatsþátturinn). En starfshættir stefnumótunar hafa sýnt 

sig í þessu stefnumótunarverkefni. Starfshættirnir eru það sem gerst hefur og verið 

lýst í þessari textagerð. Starfshættirnir voru í senn inntakið og ferlið, ætlun og 

framkvæmd, for-frásaga og frásaga, tengsl mín við mig og tengsl mín við aðra í 

stefnumótun, sem þessi stefnumótunarfrásaga. Ég en samt ekki ég. Heldur 

einstaklingsvirkni mín sem dæmi um virkni í stefnumótun og einnig sem sérstök 

rannsókn á stefnumótun sem skilgreindi hana, hvort tveggja á grunni ígrundunar-

virkni. Millistjórnandi, fulltrúi í stefnumótun, starfshættir hans. Starfshátta-

stefnumótun. Sem texti. Þessi. 
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rannsóknaráhersla research orientation 

rannsóknarferli research process 

rannsóknarfrásaga research narrative 

rannsóknartæki research tool 

rannsóknarsnið research design 

rannsóknarviðtak research paradigm 

regluverk regulation 

réttmæti validity 

rödd voice 

róttæk kvennafræði feminism 

 

sannleiksleikur game of truth 

samlíking metaphor 

samkeppnisforskot competitive advantage 

samskiptagögn informan organizational documents 

siðferðileg hugsun moral thinking 

sifjafræði genealogy 

sjálf self 

sjálflægni self centredness 

sjálfsdýrkun narcissism 

sjálfseðli selfhood 

sjálfsefling empowerment 

sjálfsfrelsun emanicipation 

sjálfsgagnrýni self critisism 

sjálfshroki self indulgance 

sjálfsmynd (self-)identity 

sjálfsrannsókn self-study 

sjálfsskilningur self-counciousness 

sjálfsskoðun self-analysis 

sjálfsvera selfbeeing 

sjálfsvitund self-awareness 

sjálfsþróun self development 

skapandi hugsun creative thinking 

skipulagsheild organization 

skipulagsgreining structural analysis 
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skipulagsheildafræði organization theory 

skyndisaga emergent story 

smættarhyggja reductionism 

starfendarannsókn action research, greind í þrjá tegundir, 

tæknilegar (technical), tengslalegar (social) 

og gagnrýnar (critical) 

starfsgögn formal organizational documents 

starfsháttastefnumótun strategy as practice 

starfsháttur practice 

starfssamfélag community of practice 

starfsþróun professional development 

stefnuinnleiðing strategy implentation 

stefnumat strategy evaluation 

stefnumiðað strategic 

stefnumiðaður tilgangur strategic purpose 

stefnumiðuð áætlanagerð stratgic planning 

stefnumiðuð greining strategic analysis 

stefnumiðuð hugsun strategic thinking 

stefnumiðuð stjórnun strategic management 

stefnumiðunarfundir strategic workshops 

stefnumiðunarvinnuhópar strategic team work 

stefnuinntak stratgy content 

stefnumiðun strategizing 

stefnumótandi strategist 

stefnumótun strategy 

stefnumótunaratburður strategy event 

stefnumótunarferli strategy process 

stefnumótunarframkvæmd strategy practices 

stefnumótunarhæfni strategy competence 

stefnumótunarsamræða strategic conversation 

stefnumótunarskóli strategy school 

stefnumótunartól/-tæki strategy/material artefacts 

stefnumótunarvettvangur strategy field 

stefnumótunarþekking strategy knowledge 

stefnumörkun strategic decision 
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stefnuskilningur strategic thinking 

stofnanalegur (fulltrúi) institutional (agent) 

strúktúralismi structuralism 

stöðutaka positionality, position taking 

sögugerð story making 

sögumaður storyteller 

 

taktík tactic 

táknrænt ofbeldi symbolic violence 

tengsl dependence 

túlkun interpretation 

túlkunarfræði hermenautics 

túlkunarleg-fyrirbærafræðileg greining interpretive phenomenological analysis (IPA) 

 

 

valkóðun selective coding 

verufræði ontology 

viðmið criteria 

viðtak paradigm 

vinnufundur (stefnumótunar) (strategic) workshop 

vissustefna positivism 

 

þekkingarfræði epistemology 

þekkingarsamfélag knowledge community 

þekkingarsköpun knowledge work/creation 

þekkingarstjórnun knowledge management 

þekkingarvald knowledge power 

þekkingarverðmæti knowledge capital 

þemagreining theme analysis 

 

öxulkóðun axcel coding 
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Viðauki 2 – Gagnayfirlit rannsóknar 

 

 

Mánuður Starfsgögn Samskiptagögn Persónuleg gögn 

Hvenær 

unnið, þ.e. 

ár, 

mánuður og 

dagur, og 

hve mikið í 

orðum talið 

eða A-4 

blaðsíðum 

Öll unnin af rannsakanda 
sem millistjórnanda í 
grunnskólakerfinu í 
Hafnarfirði sem hluti af 
daglegum störfum. 

Gögnin geta verið full-
gerðir textar, eða í 
drögum, í formi stefnu, 
áætlana eða útskýrandi 
teikninga og mynda sem 
hafa tilgang eða markmið 
í innleiðingarferlinu. 

Öll gögn sem snúa að 
samskiptum rannsakanda 
sem þróunarfulltrúa 
grunnskóla í því að eiga 
samskipti við aðra innan 
kerfis, þ.e. fræðsluráð og 
skólasamfélagið (skóla-
stjórnendur, kennara, 
foreldrar og nemendur 
eftir atvikum). 

Gögnin eru helst tölvu-
póstar, erindi, samráðs-
fundir og jafnvel viðtöl. 

Gögn sem rannsakandi 
hefur búið til persónu-
lega sem tengjast ýmis 
(a) rannsókninni sjálfri og 
framkvæmd hennar eða 
(b) persónuleg ritun sem 
tengist eigin störfum við 
stefnumótunarferlið við 
innleiðingu aðalnámskrár 
grunnskóla. Það er gert 
til að nálgast persónuleg 
sjónarmið millistjórnanda 
sem opinbers fulltrúa 
sem vinnur að inn-
leiðingunni – hans 
framlag sem sjálf á 
grunni ígrundunar og 
ígrundunarvirkni – sem 
mætir opinberri stefnu. 
Mest í formi dagbókar-
ritunar. 
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Ár: 2010 

Mánuður Starfsgögn Samskiptagögn Persónuleg gögn 

janúar       

febrúar       

mars       

apríl       

maí       

júní      Rannsóknar-
áætlun 28. (2.920 orð) 

júlí       

ágúst  Verkefnistillaga 
samþykkt í fræðsluráði 
23. (3.500 orð) 

   Dagbókarritun 
17., 18., 22., 25., 26. 28. 
og 29. (1573 orð) 

 Greinandi 
minnisblað 29.-30. (772 
orð) 

september    9., 16., 23. og 30. 
Samræður í 
kennslustund HÍ (2.342, 
2.452 og 779 orð og 4 
mín.) 

 28. undirbúningur 
stýrihópsfundar (6.370 
orð). 

 Dagbókarritun 1., 
2., 4., 6., 9., 12., 13., 14., 
17., 22., 24. og 27. (2.480 
orð)  

 Skjalagreiningar 
14.-15. 26 (948 orð) og 
25.-26 (1.146 orð) 

október  Fundargerðir 
stýrihóps 7. og 21. (284, 
538 orð) 

 Stýrihópsfundir 7. 
og 21. (12.590 orð og 72 
mín.). 

 Tölvupóstar til 
undirbúnings vinnufundi 
með skólaráðum grunn-
skólanna 

 Viðtöl við stýrihóp 
1., 14. og 15. (7.278, 
11.519 og 11.766 orð) 

 Samræður í 
kennslustund HÍ 7., 14. 
og 28. (9, 5 og 6 mín.) 

 Dagbókarritun 6., 
7. og 17. (335 orð) 

nóvember  3., 10. og 30. 
fundargerðir stýrihóps 
(612, 312, 234 orð) 

 Samræður í 
kennslustund í HÍ 4. og 
11. (10 og 2 mín.) 

 Stýrihópsfundir 3., 
10. og 30. (72, 52 og 103 
mín.) 

  

desember  Fundargerð 
stýrihóps 15. (28 orð2) 

 Samráðsfundur 
15. (16 mín.) 
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Ár: 2011 

 

Mánuður Starfsgögn Samskiptagögn Persónuleg gögn 

janúar  Fundargerðir 
stýrihóps 19. og 27. (136 
og 120 orð) 

 Samráðsfundur 
18. (16 mín.) 

 Stýrihópsfundir 
19. og 27. (49 og 59 mín.) 

 Dagbókarritun 3. 
(1.211 orð) 

febrúar    Stýrihópsfundir 
10. og 24. (39 og 85 mín.) 

 Dagbókarritun 26. 
(1.060 orð) 

mars    Samráðsfundur 3. 
(40 mín.) 

 Stýrihópsfundir 
11. og 24. (106 og 96 mín.) 

 Dagbókarritun 1., 
6., 20. (1.616 orð) 

apríl    Samráðsfundur 
15. (96 mín.) 

  

maí    Stýrihópsfundur 
11. (100 mín.) 

 Dagbókarritun 28. 
(856 orð) 

 Skjalagreiningar 
28.-29. (1.270 og 466 
orð) 

júní      Skjalagreining 1.-
10. (2.990 orð) 

júlí       

ágúst       

september      Stöðuskýrsla 
rannsóknar (3.241 orð) 

október       

nóvember       

desember       
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Ár: 2012 

 

Mánuður Starfsgögn Samskiptagögn Persónuleg gögn 

janúar  Verkáætlun 
innleiðingar 
aðalnámskrár 
grunnskóla, 1. útgáfa 
(688 orð). 

 Glærukynning frá 
ráðuneyti vegna 
innleiðingar 
aðalnámskrá, 

 Greinandi 
minnisblað 1. (994 orð) 

febrúar    Kynningarglærur á 
aðalnámskrá, 
menntastefna 13./20. (35 
glærur) MMR 

 Kynningarglærur á 
aðalnámskrá, námsmat 
13./20. (24 glærur) MMR 

  

mars      1. útgáfa 
fræðikafla þann 11. 
(15.000 orð) 

apríl       

maí      Dagbókarritun 27. 
(1.123 orð) 

júní      Dagbókarritun 5., 
14., 17., 18., 19., 20., 21. 
og 22. (2.260 orð) 

júlí  Verkáætlun 13. 

 Drög að formi 
skólanámskrár 

 Tölvupóstur 13.  Dagbókarritun 3., 
4., 5., 6., 9., 10., 11., 13., 
17., 19., 24., 25., 26., 27., 
29., 30. og 31. (7.139 
orð) 

ágúst    Skólavefritið 24. 
(295 orð) 

 Tölvupóstur 26. 

 Glærukynning 
samráðsfundar 
skólastjórn. 13. 

 Glærukynning 
kennarafunda; kynning 
A: 16. (24 glærur). 

 Glærukynning 
kennarafunda; kynning 
B: 27. (21 glæra). 

 Glærukynning 
kennarafunda; kynning C: 
30. (21 glæra). 

 

 Dagbókarritun 2., 
13., 14., 16., 19., 22., 24., 
25., 26., 27., 28., 29., 30. 
og 31. (3.290 orð) 
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september  Verkáætlun 
innleiðingar 
aðalnámskrár 
grunnskóla, 2. útgáfa 
(2.095 orð). 

 Verkferilsyfirlitsm
ynd (1 teikning) 

 Skólavefritið 7. 
(201 orð) 

 Tölvupóstur til 
kennara 

 Glærukynning 
kennarafunda; kynning 
D: 13. (23 glærur) 

 Dagbókarritun 4., 
6., 7., 8., 9., 13., 15., 16., 
17., 24. og 30. (3.028 
orð)  

október  Form að 
menntastefnu 31. 

 Form grunnþátta 
31. 

 Form 
símenntunaráætlunar 31. 

 Skólavefritið 5. og 
19. (713 orð) 

 Tölvupóstur til 
kennara 7. 

 Tölvupóstar 31. 

 Tölvupóstur frá 
kennara 

 Dagbókarritun 4., 
5., 6., 7., 10., 16., 17., 
21., 22., 25., 27., 28. Og 
31. (4.737 orð) 

nóvember    Skólavefritið 2., 
16. og 30. (940 orð) 

 Tölvupóstar 7., 8., 
13. Og 16. 

 Dagbókarritun 4., 
5., 7., 10., 13., 16. Og 27. 
(2.386 orð) 

desember  Tilraunaútgáfa 
starfsviðmiða um 
forvarnir þann 5. (26.000 
orð) 

 Tölvupóstur 10.  Dagbókarritun 3., 
7., 8., 10., 18., 22. og 31. 
(5.674 orð) 

 

 

Ár: 2013 

 

Mánuður Starfsgögn  Samskiptagögn Persónuleg gögn 

janúar    Skólavefritið 11. 
og 25. (773 orð). 

 Skólastjórakynnin
g þann 14. (11 glærur). 

 Glærukynning HÍ 
11. (11 glærur). 

 Dagbókaritun 3., 
4., 5., 6., 9., 12., 13., 14., 
16., 17., 19., 20., 23., 27., 
30. og 31. (9.517 orð). 

 2. útgáfa 
fræðikafla þann 31. 
(26.500 orð) 

febrúar  Tillaga að 
uppbyggingu skólastefnu 
Hfj. (1.035 orð). 

 Form að 
skólanámskrá fyrir 
Hafnarfjörð – drög 
(16.631 orð) 

 Teikning: form að 
hugtökum og heitum við 
skólanámskrá og starfs-
áætlun, drög 1- 16.2. 

 Form á útfærslu 
kennslustunda fyrir 

 Boðun á 
samráðsfund 
(tölvupóstur 2.2.) á sam-
ráðsfund 13. feb. (665 
orð). 

 Erindi um 
innleiðinguna á fundi 
SKÓR 7.2. (glærukynning 
14 glærur) 

 Minnt á 
samráðsfund 13.2. 
(tölvupóstur 11.2.) (364 
orð). 

 Dagbókaritun 2., 
3., 4., 7., 8., 10., 11., 13., 
15., 16., 18., 21., 26. og 
27. (6.395 orð). 
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kennslu einstakra 
námsgreina (töflu-
reiknisskjal), drög 1 þann 
x.x. 

 Tölvupóstur til 
kynningar á útfærslu 
kennslustunda fyrir 
kennslu einstakra 
námsgreina (töflureiknis-
skjal), drög 1 þann x.x. 

 Skólavefritið 15. 
(203 orð) 

 Samantekt 
samráðsfundar þann 13. 
(821 orð) 

mars  Teikning: Skipulag 
námsmats og samhengi 
námsmatsþátta (1 bls.). 

 Hæfni og viðmið 
(teikning, 2 síður) 

 Erindi í grunnskóla 
fyrir foreldra 
(glærukynning, 31 glæra 
en notaðar 23 fyrstu). 

 Tölvupóstar (8.3.) 
frá skólastjórnendum 
vegna erindis (288 orð). 

 Tillögur 
starfsmannafundar inn í 
skólastefnu þann 12. 
mars (533 orð) 

 Tölvupóstur (x.x.) 
vegna fyrstu draga að 
skólastefnu. 

 Skólavefritið 3. og 
15. (720 orð) 

 Dagbókaritun 3., 
4., 5., 9., 10., 11., 12., 
17., 23., 24., 25., 28. og 
31. (5.189 orð). 

 Efnisgrind 
rannsóknar endurskoðuð 
(marsútgáfa, 1.398 orð) 

apríl  Form að 
tímaúthlutun fyrir 
kennslu námsgreina 
(töflureiknisskjal), drög 2. 

 Tillaga að 
lykilhæfniviðmiðum fyrir 
Hafnarfjörð 24. (3.900 
orð) 

 Skólavefritið 5. og 
19. (768 orð). 

 Dagbókarritun 1., 
3., 12., 15., 17., 21., 22., 
25., 27. og 28. (4.219 
orð) 

 Efnisgrind 
rannsóknar 
endurskoðuð-aprílútgáfa 

maí 

 

 

   Skólavefritið 3. og 
17. (666 orð). 

 Kynning á 
skólastjórafundi þann 6. 
(16 glærur). 

 Dagbókarritun 
12., 25. og 26. (1.887 
orð) 

júní 

 

 

 Lokatillaga 
lykilhæfniviðmiða fyrir 
Hafnarfjörð 4. (4.350 
orð) 

 Skólavefrið 7. (397 
orð) 

 Dagbókarritun 3., 
5., 9., 18., 20., 21., 24., 
25., 27. og 28. (2.654 
orð) 

 Efnisgrind 
rannsóknar 
endurskoðuð-júníútgáfa 

júlí      Dagbókarritun 1., 
2., 3., 8., 12., 14., 16., 
19., 21., 23., 25., 27., 28. 
Og 30. (6.645 orð) 
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ágúst  Lokatillaga 
lykilhæfniviðmiða fyrir 
Hafnarfjörð með leiðb. 7. 
(8.450 orð) 

 Verkáætlun 
innleiðingar 
aðalnámskrár 
grunnskóla, 3. útgáfa 
(2.835 orð) 

 Glærukynning 
kennarafunda; kynning 
A: 29. (32 glærur). 

 Starfsáætlunarfor
m – drög 8. (9.500 orð) 

 Samningur við 
leiðbeinendur á 
námskeiði 

 Stefnumótunarfun
dur 12.8. - Kynning 

 Skólavefritið 16. 
og 30. (757 orð). 

 Tölvupóstar 7., 8. 
9 og 12. 

 Glærukynning 13. 

 Dagbókarritun 1., 
2., 3., 8., 12., 14., 16., 
19., 21., 23., 25., 27., 28. 
og 30. (6.645 orð) 

september  Glærukynning 
kennarafunda; kynning B: 
2. (33 glæra). 

 Glærukynning 
kennarafunda; kynning C: 
16. (37 glæra). 

 Glærukynning 
kennarafunda; kynning 
D: 26. (38 glærur) 

 Greinargerð í 
fræðsluráð (2.287 orð). 

 Tillaga að 
lykilhæfni með 
leiðbeiningum (7.915 
orð). Samþykkt. 

 Tillaga að formi 
skólanámskrár (19.376 
orð). 

 Fræðsluþættir 
forvarna (5.831 orð). 

 Glærukynning (38 
slæður). 

 Verkáætlun – 3 
útgáfa (2.895 orð) 

 Skólavefritið 13. 
og 27. (732 orð). 

 Tölvupóstar 3., 4., 
10., 17. og 26. (3.814 
orð) 

  Dagbókarritun 1., 
2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 
12., 14., 15., 17., 18., 19., 
21., 23., 26., 28. og 30. 
(10.590 orð) 

október  Form að 
tímaúthlutun fyrir 
kennslu námsgreina 
(töflureiknisskjal), tillaga. 

 Form 
sviðsnámskráa. 

 Viðmið 
skólanámskrárgerðar. 

 Teikning 
verkáætlunar 2013-2014. 

 Tölvupóstar 2. og 
26 (1.179 orð) 

 Skólavefritið 11. 
og 25. (699 orð). 

 Dagbókarrritun 1., 
6., 8., 12., 13., 16., 17., 
25. og 27. (5362 orð) 
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nóvember  Lokaútgáfa 
lykilhæfni fyrir 
Hafnarfjörð (2885 orð) 

 Tölvupóstar 2., 12. 
(766 orð) 

 Skólavefritið 8. og 
22. (805 orð) 

 Dagbókarritun 2., 
3., 5., 6., 7., 10., 12., 14., 
15., 16., 17., 20., 23., 24., 
26., 28. og 30. (5.431 
orð). 

 3. útgáfa 
fræðikafla þann 10. 
(29.000 orð). 

desember    Skólavefritið 6. 
(396 orð) 

  Dagbókarritun 8., 
9., 12., 15., 16., 17., 27. 
og 30. (2.377 orð). 

 

 

Ár: 2014 

Mánuður Starfsgögn Samskiptagögn Persónuleg gögn 

janúar  20. lokaform að 
bekkjarnámskrá 
(20.600 orð). 

 Glærukynning um 
skólanámskrá fyrir 
Mosfellsbæ 8. (31 
glæra). 

 Glærukynning um 
innleiðingu aðalnám-
skrár fyrir skóla-
stjórnendur í Reykjavík, 
flutt 2x þann 9. (52 
glærur). 

 Skólavefritið 31. 
(407 orð) 

 20. 
Rannsóknaráætlun 2 
(1.743 orð) 

 3. útgáfa 
fræðikafla 
(endurskoðuð) og 1. 
útgáfa rannsóknar-
kafla (38.000 orð). 

 Dagbókarritun 11. 
og 21. (1.220 orð)  

febrúar    Skólavefritið 14. 
og 28. (724 orð). 

 Dagbókarritun 9., 
22., 23., 26. og 27. 
(2.482 orð) 

 Greinandi 
minnisblað 8.-9. 
(1.443 orð) 

mars    Skólavefritið 28. 
(395 orð). 

 Glærukynning um 
skólanámskrá fyrir 
Snælandsskóla (28 
glærur) 

 Dagbókarritun 1., 
6., 9., 13. og 18. 
(3.085 orð) 

apríl    Glærukynning um 
skólanámskrá fyrir 
skólastjórnendur í 
Kópavogi 7. (35 
glærur), Álfhólsskóla 
23. (x glærur) 

 Dagbókarritun 
(mat á seinni 
frumkóðun) 

 Seinni frumkóðun 
rannsóknargagna 

maí      Dagbókarritun 3., 
6., 10., 18., 21. og 24. 
(1.560 orð) 
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júní      Dagbókarritun 8. 
og 9. (1.64 orð) 

júlí    Dagbókarritun 11. 
og 25. (900 orð) 

 Rannsóknar-
frásögukafli (13.300 
orð) og umræðukafli 
(10.000 orð) ritgerðar 

ágúst    Niðurstöðukafli 

september    LOK 

október     

nóvember     

desember     

 


