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Formáli 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er lokaverkefni til M.Ed.–prófs í stjórnun 

menntastofnana við Uppeldis- og menntunarfræðideild Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands. Vægi ritgerðar er 30 einingar (ECTS).  

Eftir langa umhugsun og vangaveltur um rannsóknarefni kom kveikjan að 

þessu rannsóknarverkefni. Ástæðan fyrir vali þess er reynsla mín af starfi 

deildarstjóra sérkennslu. Ég hafði þó enga menntun á þessu sviði en var samt 

ráðin sem millistjórnandi til að skipuleggja stoðþjónustu og leiða þá vinnu. 

Áhugi minn beinist að stjórnunarhlutverki deildarstjóra sérkennslu sem 

millistjórnanda og hvernig fyrirkomulagi og umsjón sérkennslu er háttað í 

grunnskólum. 

Leiðbeinandi verkefnisins var dr. Friðgeir Börkur Hansen, prófessor í 

stjórnunarfræðum menntastofnana. Honum eru færðar innilegar þakkir fyrir 

góða, jákvæða og gagnlega leiðsögn. Sérfræðingur var Arna H. Jónsdóttir, 

doktor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, sem ég vil þakka fyrir góðar 

ábendingar við vinnslu verkefnisins. Þá vil ég þakka skólastjórum og 

deildarstjórum sérkennslu bestu þakkir fyrir að gefa sér tíma til taka þátt í 

rannsókninni þrátt fyrir mikið álag og annríki. 

Að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum og börnunum fyrir ómetanlegan 

stuðning og þolinmæli. Með þeirra hvatningu og hrósi tókst mér að ljúka 

langþráðu markmiði. Verkefnið er tileinkað þeim. 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða starf deildarstjóra sérkennslu sem 

millistjórnanda í grunnskóla og hvernig fyrirkomulagi og umsjón hennar er 

háttað. Fáar rannsóknir eru til um viðfangsefnið og því þörf á að bæta við 

verkefni á þessu sviði. Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir alla sem koma að 

skipulagningu sérkennslu. Hún á að veita innsýn og vekja starfsfólk til 

umhugsunar um mikilvægi sérkennslu og starf deildarstjóra sérkennslu. 

Eftirfarandi rannsóknarspurning lá til grundvallar rannsókninni: Hvaða 

hlutverki gegna deildarstjórar sérkennslu sem millistjórnendur og hvernig er 

skipulagi og umsjón hennar háttað í grunnskólum? 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð þar sem tekin voru sex viðtöl við 

skólastjóra og sex við deildarstjóra sérkennslu í mismunandi sveitarfélögum 

á Stór–Reykjavíkursvæðinu.  

Helstu niðurstöður benda til þess að sérkennari hafi oftast umsjón með 

sérkennslu og staða deildarstjóra sérkennslu var ekki til staðar. Sérkennarinn 

hafði ekki stjórnunarlega stöðu en verkstýrði starfsfólki sérkennslunnar. 

Niðurstöður sýna að starf deildarstjóra sérkennslu er viðamikið og flókið 

vegna allra reglna og reglugerða sem þarf að uppfylla og krefjandi miðað við 

stjórnunarhlutfall. Starf þeirra felst í að bera ábyrgð á sérkennslu, stjórna 

starfshópum og veita faglega forystu. Verkefnalistinn er langur og mestur 

tími fer í fundarhöld. Þeir voru leiðandi í gerð einstaklingsnámskráa, 

skráningu á gögnum, greiningarvinnu og breyttum kennsluháttum. Þeir veittu 

starfsfólki stuðning og ráðgjöf en gáfu sér ekki tíma til að fylgjast með á 

vettvangi. 

Niðurstöður sýna að fyrirkomulag sérkennslu var með ýmsum hætti og 

algengt að nemendur voru settir í sérkennslu í stærðfræði og íslensku. 

Áhersla var lögð á lestur með snemmtækri íhlutun, aðstoð inn í bekk, minnka 

álag í fjölmennum bekkjum og vera með litla kennsluhópa í tímabundinni 

þjálfun.  

Í niðurstöðum kemur fram að skólaskrifstofur sveitarfélaga eru með 

metnaðarfullar áherslur í skólastefnum sínum og sérfræðiþjónustu 

grunnskólanna. Þrátt fyrir sjálfstæði skóla í sérkennslumálum eru 

sveitarfélögin með sérstakar áherslur í þeim tilgangi að efla námsárangur 

nemenda. Í þeim verkefnum veitir skólaskrifstofa skólunum stuðning og 

ráðgjöf.  
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Abstract 

The Role of the Head Special Education:  

How special education is arranged and supervised in compulsory schools 

in Iceland 

The aim of the study was to examine the role of the head of special education 

in the compulsory school system and how special education is arranged. 

More studies on the subject is needed in this area. The study provides insight 

and raises the awareness of stakeholders to the importance of special 

education, and the work that the head of special education does. The 

research question that guded the study was: What chararcterizes the role of 

the heads of special education and how is special education arranged and 

supervised in compulsory schools? 

A qualitative research approach was conducted in six schools in different 

municipalities in the greater Reykjavik area. Six principals were interviewed 

and six heads of special education. 

The findings show that the work of a head of special education is 

extensive and complex, due to all the rules and regulations that must be met. 

Their work is also very demanding namely due to the restrained time allotted 

for managerial duties. Their list of tasks is long, and the majority of their time 

is spent holding meetings. They provided leadership in the creation of 

individualized curriculum, logging data, diagnostic work and changing 

teaching methods. They provided staff with support and councilins, but did 

not conduct field or classroom observations. 

The findings show that the arrangement of special education took place 

in various ways. It was however common for students to be pulled out of 

English and Mathematics classes. Emphasis was placed on reading, with early 

interventions, assistance within the classroom, easing the load of large class 

sizes and using flexible groupings.  

The findings also show that the municipalities’ educational offices have 

an ambitious focus in their school policies as well as concerning the 

specialized services offered in their schools. Despite schools’ autonomy 

concerning special education, most of the municipalities have put a strong 

emphasis on the improvement of students’ academic performance. In those 

cases the educational offices provide schools with support and advice. 
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1 Inngangur 

Hlutverk grunnskóla samkvæmt lögum (nr. 91/2008) er að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í síbreytilegu lýðræðisþjóðfélagi. 

Lögin kveða á um rétt allra nemenda til skólagöngu í sínum hverfisskóla án 

aðgreiningar, óháð líkamlegum eða andlegum hæfileikum. Skólinn á 

samkvæmt lögunum að koma til móts við nemendur með sérþarfir og veita 

þeim viðeigandi stuðning í námi. Í lögunum kemur fram að sveitarfélög bera 

ábyrgð á að sérúrræðum og sérfræðiþjónusta sé veitt í grunnskólum. 

Skólastjóri ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn, hlutverk hans er 

að stjórna og veita faglega forystu. Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla (nr. 585/2010) bera skólastjórar ábyrgð á að meta hvort 

nemendur þurfi á sérfræðiþjónustu að halda. Þeir skipuleggja stoðþjónustu 

skólans miðað við það mat og kalla eftir sérfræðiþjónustu eftir þörfum. 

Fyrirkomulag og umsjón sérkennslu getur verið mismunandi eftir skólum. 

Umsjónin getur verið á höndum fagstjóra, verkefnisstjóra, deildarstjóra 

sérkennslu, deildarstjóra stigs, aðstoðarskólastjóra eða jafnvel skólastjórans 

sjálfs. 

Á stuttum tíma hefur stjórnun skóla breyst frá því að skólastjóri var í senn 

bæði stjórnandi og kennari. Sjálfstæði grunnskóla var aukið árið 1995 þegar 

rekstur og stjórnun færðust frá ríki til sveitarfélaga (Börkur Hansen, Ólafur 

Jóhannesson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002). Það var hluti af þróun í 

átt að dreifstýrðara skólakerfi sem finna má í grunnskólalögum (nr. 66/1995). 

Með tilfærslunni átti að efla starfsemi grunnskóla og flytja ákvarðanatöku 

sem næst vettvangi (Börkur Hansen, Ólafur Jóhannesson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2004). Nú er stjórnun aðalstarf skólastjórans sem hann vinnur í 

samstarfi við millistjórnendur í stjórnunarteymi skólanna. Millistjórnendur 

komu inn með grunnskólalögum árið 1991 og starfsheitið deildarstjóri tekið 

upp með kjarasamningum í janúar 2001 (Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Amalía 

Björnsdóttir og Ólafur H. Jóhannesson, 2007; Birna Sigurjónsdóttir og Börkur 

Hansen, 2014). Í kjölfar þess að sveitarfélög veittu skólastjórum aukið 

fjármagn til stjórnunar gátu þeir ráðið deildarstjóra og stækkað 

stjórnendateymi skólans. Í grunnskólalögunum (nr. 91/2008) er ekki talað um 

millistjórnendur heldur tekið fram að skólastjóri eigi að gera tillögu um 

fyrirkomulag og verkaskiptingu stjórnenda. Stjórnunarhlutverk deildarstjóra 

sérkennslu fer því eftir ákvörðun skólastjóra og aðstæðum í hverjum skóla 

fyrir sig. 
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Sveitarfélög þurfa að vinna eftir opinberri skólastefnu stjórnvalda og móta 

sína eigin stefnu samkvæmt grunnskólalögunum (nr. 91/2008). Mörg 

sveitarfélög hafa mótað formlega skólastefnu og tilgreint hverju ber að 

stefna að á ýmsum sviðum skólastarfsins. Faglegt svigrúm grunnskólanna og 

stoðþjónusta þeirra markast af stefnumörkun sveitarfélaganna (Börkur 

Hansen, Ólafur Jóhannesson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2010).  

Skólastjórnendur, þar á meðal deildarstjóri sérkennslu, gegna mikilvægu 

hlutverki í stjórnun skóla þar sem góður árangur byggir á sterkri forystu 

stjórnenda (Sergiovanni, 2009). Skólastjórnendur þurfa að finna leiðir til að 

bæta skólastafið í samstarfi við starfsfólk. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

sameiginleg forysta og samvinna starfsmanna eru meðal lykilþátta í 

árangursríku skólastarfi (Louis, Leithwoods, Wahlstroms og Andersons, 

2010). Þar sem margir koma að skipulagi sérkennslu í skólum skiptir 

samvinnan miklu máli í viðkvæmum málum nemenda með frávik. 

1.1 Markmið og tilgangur 

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar er að skoða starf deildarstjóra 

sérkennslu sem millistjórnanda og hvernig fyrirkomulagi og umsjón 

sérkennslu er háttað í grunnskólum. Markmiðið er að öðlast skilning á 

stjórnunarhlutverki deildarstjóra sérkennslu og áherslum skólastjóra 

varðandi skipulag og umsjón sérkennslu í sex sveitarfélögum á Stór–

Reykjavíkursvæðinu.  

Skipulag og umsjón sérkennslu í grunnskólum er áhugavert 

rannsóknarefni og kemur inn á margbreytileika skólastarfsins. Skipulagið 

varðar viðkvæman nemendahóp sem á erfitt vegna sértækra erfiðleika og 

snýst um að veita þeim tækifæri til að þroskast og takast á við nám á eigin 

forsendum. Einnig er áhugavert rannsóknarefni að skoða hvaða aðili hefur 

umsjón með málaflokknum og fjölbreytni verkefna hans. Ekki eru til 

rannsóknir um stjórnunarhlutverk deildarstjóra sérkennslu ásamt skipulagi 

og umsjón sérkennslu en til eru bæði íslenskar og erlendar rannsóknir á 

hlutverki deildarstjóra og millistjórnenda í grunnskólum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar hafa hagnýtt gildi fyrir alla sem koma að skipulagningu 

sérkennslu. Hún á að veita innsýn og vekja starfsfólk til umhugsunar um 

mikilvægi sérkennslu og starf deildarstjóra sérkennslu.  

1.2 Rannsóknarspurning 

Eftirfarandi rannsóknarspurning liggur til grundvallar rannsókninni:  
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Hvaða hlutverki gegna deildarstjórar sérkennslu sem 

millistjórnendur og hvernig er skipulagi og umsjón hennar háttað í 

grunnskólum? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í inngangi kemur fram um hvað ritgerðin 

fjallar, markmið hennar og uppbygging. Í öðrum kafla er fræðileg samantekt 

þar sem fjallað er um viðfangsefni sem tengjast rannsóknarspurningunni. 

Farið er yfir hlutverk og stefnu grunnskóla, skólastefnur og sérfræðiþjónustu, 

tölulegar upplýsingar um nemendur, sérkennslu og starfsfólk í grunnskólum. 

Þá er fjallað um stjórnun og forystu, kennslufræðilega forystu og hlutverk 

millistjórnenda. Þriðji kaflinn er um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem 

fram kemur hvaða aðferðir eru notaðar við að vinna verkefnið, úrvinnslu, 

greiningu gagna og að lokum farið inn á siðfræðileg atriði rannsóknarinnar. 

Fjórði kaflinn inniheldur helstu niðurstöður sem rannsóknin leiddi í ljós og í 

fimmta kafla eru umræður um niðurstöðurnar. Í sjötta kafla eru lokaorð, 

heimildaskrá og viðaukar. 

 





15 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Tilgangurinn með þessum kafla er að fara yfir efni, skilgreina og skoða hugtök 

sem tengjast rannsóknarspurningunni. Í honum er farið yfir þætti sem 

tilheyra efninu bæði fræðilega og efnislega. Kaflinn skiptist í sex undirkafla. Í 

fyrsta kaflanum er fjallað um hlutverk og stefnu grunnskóla. Í öðrum 

kaflanum er farið yfir skólastefnur og sérfræðiþjónustu. Í þriðja kaflanum eru 

tölulegar upplýsingar um nemendur, sérkennslu og starfsfólk í grunnskólum. 

Í fjórða kaflanum er rætt um forystu og stjórnun. Í fimmta kaflanum er fjallað 

um kennslufræðilega forystu stjórnenda og sjötti kaflinn fjallar um hlutverk 

millistjórnendenda.  

2.1 Hlutverk og stefna grunnskóla 

Grunnskólinn er menntastofnun og meginhlutverk hans er að veita 

nemendum almenna menntun. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eru skólar 

hvattir til að hafa fjölbreytt viðfangsefni og breytilega starfshætti til að koma 

til móts við námsþarfir ólíkra einstaklinga. Tilgangur skólans er að efla 

þekkingu og færni nemenda bæði vitsmunalega og bóklega þannig að þeir 

geti þroskast sem einstaklingar og eflt með sér sjálfstraust og félagsfærni. 

Grunnskólinn er skyldunám og bera sveitarfélög ábyrgð á skólahaldi og 

framkvæmd grunnskólalaga (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Hugmyndafræðin Skóli án aðgreiningar vísar til þess að öll börn geti sótt 

sams konar skóla, hafi þar sama rétt og fái jöfn tækifæri til náms. Þar sem lög 

gera ráð fyrir að allir nemendur eigi rétt á námi við hæfi er sveitarfélögum 

skylt að veita þeim öllum viðeigandi námstækifæri. Hér er um að ræða öll 

börn, fötluð eða ófötluð, afburðargreind, börn með þroskaröskun, erlend 

börn eða langveik, án tillits til aldurs og fjölskylduaðstæðna (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011; reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010). Skóli 

án aðgreiningar birtist fyrst í grunnskólalögunum frá árinu 1974 (nr. 63/1974) 

en í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) og grunnskólalögum (nr. 91/2008) er 

tekið fram að allir nemendur eigi að fá kennslu við sitt hæfi. Samkvæmt 

lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er skóli án aðgreiningar opinber 

menntastefna á Íslandi og er bundin í alþjóðasamþykktir (Rannsóknarstofa 

um skóla án aðgreiningar, 2008). Í 2. grein grunnskólalaga (nr. 91/2008) 

kemur skýrt fram að nám eigi að vera á forsendum hvers og eins ásamt því 

að fara fram í hvetjandi námsumhverfi. Á vefsíðu Rannsóknarstofu um skóla 

án aðgreiningar kemur fram að menntastefnan felur í sér breytingar á 
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skipulagi skóla, námi og kennslu ásamt bættri menntun kennara. Leiðarljós 

stefnunnar er vönduð menntun allra, félagslegt réttlæti og lýðræði í skólum 

þar sem tekið er mið af þörfum allra nemanda (Rannsóknarstofa um skóla án 

aðgreiningar, 2008). 

Í reglugerð (nr. 585/2010) um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 

kemur fram skilgreining á því og meðal annars vitnað í lög um málefni fatlaðra 

(nr. 59/1992). Nemendur með sérþarfir eru nemendur sem eiga í erfiðleikum 

með nám vegna sérstækra námserfiðleika. Þetta geta verið nemendur með 

leshömlun, nemendur með þroska- og geðraskanir og aðrar heilsutengdar 

sérþarfir.  

Hugtakið einstaklingsmiðað nám hefur verið áberandi í skólaumræðunni 

síðustu áratugi og er tengt hugmyndinni um skóla án aðgreiningar en 

merkingin hefur þróast og breyst í gegnum árin (Birna María 

Svanbjörnsdóttir, Allyson Macdonald og Guðmundur Heiðar Frímannsson, 

2013). Mismunandi hugtök hafa verið notuð en hugtakið einstaklingsmiðað 

nám kom fram sem meginstefna í starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík 2002 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Í skýrslu UNESCO frá árinu 2009 kemur fram að 

skóli án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám þurfi að fara saman. 

Einstaklingsmiðað nám leggur áherslu á fjölbreytileika einstaklinga, meiri 

sveigjanleika í skólastarfinu og tilgangurinn er að koma til móts við 

breytilegar þarfir ólíkra nemendahópa (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003; Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2014). 

Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur og Kristínar Jónsdóttur (2010) kom fram 

að 75% skólastjóra og aðstoðarskólastjóra telja mikilvægt að öll börn sæki 

sinn heimaskóla, óháð fötlun, heilsufari eða íslenskukunnáttu og 70% 

sérkennara en aðeins 49% kennara töldu þetta mikilvægt. Amalía 

Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir (2010) telja að þessi niðurstaða gefi til 

kynna að hugmyndafræðin Skóli án aðgreiningar hafi sterkari rætur í hugum 

stjórnenda og sérkennara heldur en kennara. Í sömu rannsókn kom fram að 

50% þátttakenda telur að hugmyndafræðin Skóli án aðgreiningar hafi bætt 

skólastarfið á Íslandi.  

Í rannsóknarniðurstöðum Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur, Allyson 

Macdonalds og Guðmundar Heiðars Frímannssonar (2013) kom fram að 

skilningur kennara á einstaklingsmiðuðu námi var breytilegur. Kennurum 

fannst skólastjórnendur ekki styðja þá nægilega og óskuðu eftir meiri 

sérkennslu og að sérkennarar tækju nemendur út úr tímum. Stefna 

stjórnenda var hins vegar að veita kennurum stuðning í formi fræðslu og 

ráðgjafar þannig að hægt væri að mæta þörfum þeirra og nemenda. Einnig 

kom fram að gömul viðhorf gagnvart skólastarfi hafa enn mikil áhrif, 
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sérstaklega þegar kemur að sérkennslu og því taki tíma að aðlaga nýja 

starfshætti í skólastarfinu. Mikilvægt er að skólayfirvöld styðji við skólastarfið 

til að koma á einstaklingsmiðun í námi en að mati Trausta Þorsteinssonar 

(2013) gengur hægt að ná markmiðinu um skóla án aðgreiningar og 

einstaklingsmiðuðu námi í skólakerfinu. Hann bendir á að hægar breytingar 

hafi verið í hugmyndum um sérkennslu og einstaklingsmiðun í námi. Hugtakið 

sérkennsla var fellt út í grunnskólalögunum frá 1995 en sett inn aftur 2010 

með reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010). 

Trausti Þorsteinsson (2013) telur að reglugerðin frá 2010 stangist á við 

skólastefnuna Skóli án aðgreiningar. Breytilegar hugmyndir eru einnig innan 

skólasamfélagsins um hvað skóli án aðgreiningar þýðir. Breski 

skólafræðingurinn Mel Ainscow (2005) segir að skólafólk í hans heimalandi 

hafi mismunandi og ólíkar hugmyndir um menntastefnuna Skóli án 

aðgreiningar. Það sé ekki aðeins breytilegt innan skólaumdæma í Bretlandi 

heldur einnig á milli landa. Ástæðuna telur hann vera vegna menningar- og 

sögulegra fjölbreytileika hvers svæðis eða lands.  

Menntastefnan Skóli fyrir alla eða Skóli án aðgreiningar getur verið flókin 

í framkvæmd og mikilvægt að allir aðilar taki þátt í útfærslu hennar (Ainscow, 

2005; Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2013). Rúnar Sigþórsson (2013) segir að til þess að uppfylla þarfir 

allra nemenda, einnig þeirra sem búa við einhvers konar hömlun, þurfi öll 

skólastig skólakerfisins að vinna saman að skýrri stefnu og markmiðum og 

vera með bjargir til að tryggja skilvirkni og árangur skólastarfsins.  

Þegar grunnskólinn var færður frá ríki yfir til sveitarfélaga, sem var 

staðfest með lögum 1. ágúst 1996, voru fræðsluskrifstofur ríkisins lagðar 

niður. Þar með var sveitarfélögum gert að sjá skólum sínum fyrir 

sérfræðiþjónustu (Rúnar Sigþórsson, 2013; Lög um grunnskóla nr. 66/1995). 

Á grundvelli grunnskólalaga frá 1995 voru skólaskrifstofur sveitarfélaga 

settar á stofn sem ætlaðar voru kennurum og skólastjórnendum til stuðnings 

og ráðgjafar. Samkvæmt grunnskólalögum hafa sveitarfélög og grunnskólar 

mikið svigrúm og sjálfstæði til að skipuleggja skólastarfið (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). 

Á fyrsta grunnskólaþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga árið 2004 var 

samþykkt að mótuð yrði sameiginleg stefna um skólamál auk þess að hvert 

sveitarfélag mótaði sína stefnu. Á þinginu var einnig gerð tillaga um að koma 

á fót skólamálanefnd. Skólamálastefnan varð síðan lögbundið verkefni með 

grunnskólalögunum frá 2008 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008). Í 

skólamálastefnunni er lögð áhersla á sjálfstæði sveitarfélaga þar sem þau eru 

hvött til að marka sér sínar eigin áherslur og stefnur um skólamál innan 
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ramma laga og reglugerðar. Hlutverk sambandsins er meðal annars að gæta 

hagsmuna sveitarfélaganna gagnvart viðkomandi ráðuneyti sem fer með 

skólamál og vera tengiliður milli sveitarfélaga og annarra ráðuneyta. Einnig á 

sambandið að miðla reynslu og upplýsingum milli sveitarfélaga um hvernig 

þau gegna hlutverki sínu á sviði skólamála. Í almennum stefnumiðum 

skólamálastefnunnar leggur sambandið áherslu á að skólar eigi kost á 

faglegum stuðningi og ráðgjöf á vegum sveitarfélaga þar sem starfsfólk í 

skólum hafi aðgang að sérfræðikennsluráðgjöf. Til þess að auðvelda 

sveitarfélögum að móta og nýta virka skólastefnu hefur Samband íslenskra 

sveitarfélaga gefið út handbók þeim til stuðnings, Leiðbeiningar um mótun 

skólastefnu í sveitarfélögum (Björk Ólafsdóttir, 2010). Í handbókinni eru 

hugmyndir að leiðbeiningum um gerð skólastefnu, innleiðingu og 

framkvæmd hennar.  

Mörg sveitarfélög hafa mótað sínar eigin skólastefnur sem eru 

aðgengilegar á vefsíðum þeirra ásamt að vera birtar á vef Sambands íslenskra 

sveitarfélaga. Á höfuðborgarsvæðinu eru vefsíður með skólastefnum birtar í 

Garðabæ, Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfellsbæ, Reykjavíkurborg og á 

Reykjanesi. 

2.2 Skólastefnur og sérfræðiþjónusta 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er tekið fram að skólar eigi að birta 

skólastefnu sína þar sem almenn stefnumörkun komi fram í skólanámskrá og 

breytilegar upplýsingar séu birtar í árlegri starfsáætlun. 

Skólastefna Reykjavíkurborgar birtist á hverju ári í stefnu og starfsáætlun 

á sviði skólamála. Stefna skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar 2012 sem 

ber heitið Skóli án aðgreiningar og sérstakur stuðningur við nemendur í 

grunnskólum var unnin samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008), 

reglugerð um nemendur með sérþarfir (nr. 585/2010) og reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla (nr. 584/2010) og 

aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 ásamt stefnu borgarinnar í skólamálum og 

alþjóðlegum samþykktum og sáttmálum um réttindi barna og fatlaðra (Hrund 

Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012). Stefnan 

felur í sér heildarstefnumörkun borgarinnar varðandi sérstakan stuðning við 

nemendur í grunnskólum þar sem jafnræði allra nemenda er gætt, stuðlað 

að betri þjónustu, nýta eigi fjármagn sem best og uppfylla viðeigandi lög og 

reglugerðir. Á vef borgarinnar eru grunnskólar undir skóla- og frístundasviði. 

Undir tenglinum sérkennsla kemur fram að nemendur með sértæka 

námserfiðleika, tilfinninga- og félagslegra erfiðleika stendur til boða aðstoð. 

Tekið er fram að skólar í Reykjavík fái sérstaka úthlutun vegna nemenda með 
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fatlanir og miklar sérþarfir í námi en skólastjórar fylla út umsögn um 

fjárúthlutun. Um fimmtungur nemenda fær sérkennslu. Einnig kemur fram 

að nokkrar sérdeildir með sérhæft hlutverk starfi í grunnskólum borgarinnar. 

Í skólastefnu Mosfellsbæjar (2011) er sérstakur kafli um sérfræðiþjónustu 

og ráðgjöf þar sem þjónustan er skilgreind með leiðarljósi og markmiðum. 

Markmiðið er meðal annars að veita nemendum sérfræðiþjónustu og 

stuðning eftir þörfum, bjóða upp á skilvirkar greiningar og fjölbreytta ráðgjöf. 

Að öðru leyti er leiðarljós bæjarins að veita skólum þess sjálfstæði við 

útfærslu á leiðum að markmiðum. Á vef bæjarins er sérfræðiþjónusta undir 

skólaskrifstofu og þar kemur fram að foreldrar og uppeldisstéttir geti leitað 

þangað vegna ýmissa erfiðleika barna en algengast sé að skólinn leiti eftir 

aðstoð að höfðu samráði við foreldra. Ekkert kemur fram varðandi úthlutun 

vegna sérkennslu eða útlistun á sérfræðiþjónustu skólanna. Hlutverk 

skólaskrifstofu er meðal annars að fylgjast með framkvæmd skólahalds og sjá 

þeim fyrir sérfræðilegri ráðgjöf. 

Í skólastefnu Kópavogs (2014) kemur ekki fram neinn sérstakur kafli um 

sérfræðiþjónustu en framtíðarsýnin til ársins 2017 felur í sér þrjá þætti um 

nám við allra hæfi. Í framkvæmdaráætlun til ársins 2015 er áætlað að stefna 

og fyrirkomulag sérfræðiþjónustu og stuðningi við nemendur í skóla án 

aðgreiningar verði yfirfarin. Skólar bæjarins móta sínar eigin áherslur sem 

birtist í skólanámskrá. Á vef Kópavogsbæjar kemur fram að grunnskóladeild 

menntasviðs veitir skólum bæjarins sérfræðiþjónustu og almenna ráðgjöf. 

Sérfræðiþjónustan er sú þjónusta sem veitt er í öllum grunnskólum bæjarins 

í samræmi við lög um grunnskóla og reglugerð um sérfræðiþjónustu. 

Kennslufræðingar í grunnskóladeild menntasviðs veita starfsfólki skóla, 

nemendum og foreldrum ráðgjöf og stuðning. Undir tenglinum „Stuðningur 

fyrir nemendur með sérþarfir“ kemur fram að öllum nemendum bæjarins er 

gert kleift að stunda nám í sínum heimaskóla eins og lög og reglugerð gerir 

ráð fyrir. Skólarnir fá úthlutað ákveðnu kennslumagni fyrir stöður 

stuðningsfulltrúa til að geta sinnt betur þessum nemendum. Foreldrar geta 

einnig sótt um í sérskólum bæjarins sem eru nokkrir ef sérþarfir eru miklar 

og flóknar. 

Skólastefna Garðabæjar (2014) kemur fram í kafla sem ber heitið 

Skólaþjónusta þar sem greint er frá stoð-, ráðgjafar- og sérfræðiþjónustu sem 

skólar hafa aðgang að og geta leitað eftir. Á vef bæjarins er sérfræðiþjónusta 

undir Fræðslu- og menningarsviði þar sem hægt er að finna upplýsingar um 

sálfræðiþjónustu þar sem séð er um athuganir og greiningar á nemendum í 

grunnskólum bæjarins. Skólafólk, foreldrar og aðrir geta leitað til þeirra 

vegna vanlíðunar eða annarra erfiðleika barna. Ekki kemur fram hvernig 
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bærinn úthlutar fjármagni til skólanna né hver áhersla þeirra er í 

sérfræðiþjónustunni. Áherslan kemur fram í skólastefnunni. 

Í skólastefnu Hafnarfjarðar (2009) er kafli um ráðgjöf, úrræði og 

sérfræðiþjónustu. Þar kemur fram að skólum verði tryggður aðgangur að 

ráðgjöf og sérfræðiþjónustu, kennslufræðilega, sálfræðilega og 

stjórnunarlega. Í nokkrum liðum eru útskýrðar þær leiðir sem bærinn vill fara 

eins og bjóða upp á skilvirkar greiningar, fjölbreytta ráðgjöf og markvissan 

sérfræðistuðning af hálfu skólaskrifstofu. Notagildi stefnunnar felst í hverju 

skuli stefnt að þar sem skólum er veitt sjálfstæði til að þróa starfsemi sína út 

frá eigin forsendum. Á vef Hafnarfjarðarbæjar er sérfræðiþjónusta 

grunnskóla skilgreind. Tekið er fram að sérfræðiþjónusta fari fram í 

grunnskólum bæjarins og á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. Hlutverk 

sérfræðiþjónustu er að styðja við nám nemenda og starfsfólks grunnskólans 

samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir (nr. 585/2010). Meðal 

helstu verkefna eru sálfræðiþjónusta, sérkennsla og sérdeildir. Undir 

tenglinum „Sérkennsla – sérdeildir“ kemur fram að nemendum með sérþarfir 

sé veitt sérstök þjónusta til að styðja við nám þeirra og geti sá stuðningur 

verið veittur inn í bekk, í sérstökum kennslustofum eða í sérdeildum eða 

sérskólum utan bæjarins. Sérkennsla er veitt í skólum í samræmi við úthlutað 

fjármagn til sérkennslu hverju sinni sem byggð er á þörf og greiningum á 

nemendum. Bærinn rekur þrjár sérdeildir innan þriggja grunnskóla. 

Skólastefna Reykjanesbæjar (2001) felur ekki í sér sérstakan kafla um 

stoðþjónustu en í stefnuyfirlýsingu frá skólastefnu bæjarins kemur fram að 

börn eigi að fá menntun við sitt hæfi. Í stefnunni kemur fram að nemendur 

með þroskafrávik eigi að fá einstaklingsnámskrá og bærinn leggur áherslur á 

greiningar og ráðgjöf á yngsta stigi grunnskóla. Á vef Reykjanesbæjar eru 

grunnskólar undir flokknum Menntun og fræðsla. Þar kemur fram í nokkrum 

liðum hvert sé hlutverk fræðsluskrifstofu bæjarins. Fræðsluskrifstofan sér um 

sérfræðiþjónustu til grunnskóla samkvæmt ákvæði grunnskólalaga frá 2008 

og reglugerð um sérfræðiþjónustu. Lögð er áhersla á sálfræðlega og 

kennslufræðilega þekkingu. Sérfræðiþjónustan er skilgreind og undir hana 

fellur meðal annars kennsluráðgjöf, sálfræðiþjónusta, greiningar og ráðgjöf 

og sérkennslufulltrúar. Hlutverk sérfræðiþjónustu er að efla skólana sem 

faglegar stofnanir og veita starfsfólki grunnskóla leiðbeiningar og aðstoð við 

störf sín. Starfsmenn sérfræðiþjónustu meta færni nemenda og 

nemendahópa með viðeigandi matstækjum. Kennsluráðgjafi sér um 

greiningar á lestrar- og stærðfræðierfiðleikum og veitir eftirfylgd þar sem við 

á. Sérkennslufulltrúi sér um greiningar og ráðgjöf til foreldra og skólanna, 

metur sérkennsluþörf og hefur umsjón með að nemendur fái sérkennslu. 
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Í ofangreindum skólastefnum eru sveitarfélögin með metnaðarfullar 

hugmyndir um skólastarf og stoðþjónustu en framkvæmdin er óljós. Rúnar 

Sigþórsson (2013) komst að sömu niðurstöðu þegar hann skoðaði 

skólastefnur níu sveitarfélaga. Hann bendir á að ekkert af sveitarfélögunum 

vísi til reglugerðarinnar (nr. 584/2010) um sérfræðiþjónustu við leik- og 

grunnskóla né hvernig þeir ætla að framfylgja ákvæði hennar. Þegar vefir 

sveitarfélaga höfðuðborgarsvæðisins og Suðurnesja voru skoðaðir undir 

tenglunum „Stoðþjónusta“ var hins vegar vitnað í lögin og reglugerðina en 

nánari lýsing á úthlutun fjármagns og framkvæmd sérkennslu í skólum var 

óljós. Eins og áður hefur komið fram þá segir í reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010) að skólastjórar beri ábyrgð á að meta 

hvort nemendur þurfi á sérfræðiþjónustu að halda þannig að hægt sé að 

bregðast við og skipuleggja stoðþjónustu skólans. Samkvæmt því ættu 

grunnskólar innan sveitarfélaganna að vera með sínar eigin áherslur í 

sérkennslumálum. Í rannsókn Barkar Hansen, Ólafar H. Jóhannssonar og 

Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2010) kom fram að 43% skólastjóra telja að 

skólastefna sveitarfélagsins hafi aukið faglegt sjálfstæði þeirra. Meirihluti 

skólastjóranna telur sig eiga mikla hlutdeild í mótun skólastefnunnar og hún 

stuðli að umbótum í skólastarfinu. 

Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur fram að fræðslu- og 

skólamál sé einn mikilvægasti málaflokkur sveitarfélaganna. Árið 2013 fór 

34,3% útgjalda sveitarfélaga til fræðslumála (Árbók sveitarfélaga, 2014). Í 

lögum um tekjustofna sveitarfélaga (nr. 4/1995) er getið um hlutverk 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Hlutverk hans er að greiða sveitarfélögum 

framlög til jöfnunar á tekjumöguleikum þeirra. Þar sem sveitarfélög á Íslandi 

eru misstór þá hafa þau minnstu átt í erfiðleikum með að veita lágmarks 

þjónustu þrátt fyrir að þau séu í samstarfi við önnur varðandi fræðslumálin 

(Jón Torfi Jónasson, 2008). Samkvæmt reglugerð Jöfnunarsjóðs (nr. 

351/2002) fá sveitarfélög greitt sérstaklega fyrir sérþarfir fatlaðra nemenda 

samkvæmt ákveðnu viðmiði sjóðsins. Þegar yfirfærsla grunnskóla yfir til 

sveitarfélaga átti sér stað var mikilvægt að efla Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til 

að jafna aðstöðumun nemenda (Jón Torfi Jónasson, 2008). Eftir breytinguna 

hafa sveitarfélög farið ólíkar leiðir til að styðja við stoðþjónustu sína og í 

kjölfarið voru stofnsettar margar skólaskrifstofur eins og áður hefur komið 

fram. Stefnan í skólamálum hefur verið í þá átt að skipuleggja skólastarfið 

sem eina heild þar sem gert er ráð fyrir sérúrráðum og að öll börn fái þjónustu 

sem þeim hentar. Jón Torfi Jónasson (2008) segir að þegar verið sé að ræða 

um sérkennslumál megi greina þrjá ólíka hópa nemenda sem skarast þó á 

með ýmsu móti. Fyrsti hópurinn eru börn með afmarkaða fötlun eins og 

heyrnaskerðingu eða eru heyrnalaus, blind eða sjónskert eða hreyfihömluð 
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börn. Smám saman breyttist þessi hugsun og þróaðist áfram þar til ríkjandi 

viðhorf var að öll börn ættu að geta sótt sinn heimaskóla og verið í bekk með 

öðrum börnum. Í öðrum hópi eru þroskaheft börn sem ná ekki almennu 

námsefni jafnaldra sinna og að lokum er stærsti og flóknasti hópurinn en það 

eru þeir nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð til að ná námsmarkmiðum 

jafnaldra sinna. Oft eru þetta börn með athyglisbrest, ofvirkni eða með 

lestrarerfiðleika (Jón Torfi Jónasson, 2008). 

Á hverju ári eru birtar tölulegar upplýsingar um skólamál hjá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga og Hagstofu Íslands. Þannig geta sveitarstjórnir, 

stjórnendur skóla og aðrir sem fylgjast með þróun í skólamálum haft greiðan 

aðgang að tölulegum upplýsingum um skólamál. Með þessum upplýsingum 

er hægt að skoða umfang grunnskólans, þróun í starfsemi og samanburð milli 

ára. 

2.3 Tölulegar upplýsingar um nemendur, sérkennslu og 
starfsfólk í grunnskólum 

Fjöldi nemenda í grunnskólum á Íslandi árið 2014 var 43.136, þar af 21.956 

drengir og 21.180 stúlkur (Hagstofa Íslands, 2014). Í Tafla 1 er að finna yfirlit 

yfir fjölda grunnskólanemenda frá árinu 2009 til ársins 2014. Ekki eru miklar 

breytingar á fjölda nemenda milli ára en lítillega hefur fjölgað frá árinu 2012 

eða um tæp 2%. 

Tafla 1. Fjöldi nemenda í grunnskólum 2009–2014 

Skólaár Fjöldi alls Drengir Stúlkur 

2009 42.929 21.888 21.041 

2010 42.539 21.687 20.852 

2011 42.365 21.586 20.779 

2012 42.320 21.535 20.785 

2013 42.734 21.774 20.960 

2014 43.136 21.956 21.180 

 

Mynd 1 sýnir hlutfall þeirra nemenda í grunnskólum sem fengu sérkennslu 

eða stuðning skólaárin 2009–2014 eftir kyni (Hagstofan, 2015). Skólaárið 

2009–2010 fengu 24,8% nemendur sérkennslu eða stuðning en árið 2014 er 

hlutfallið komið upp í 28,6% sem er það mesta á þessu fimm ára tímabili. Eins 

og fram kemur á myndinni eru fleiri drengir en stúlkur sem fá sérkennslu eða 

stuðning öll tímabilin. Frá 2009 hefur orðið aukning á sérkennslu drengja eða 

úr 29,8% í 34,8% en heldur minni aukning hefur verið hjá stúlkum, úr 19,5% í 
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22,1%. Tölurnar segja aðeins til um hlutfall nemenda sem hafa fengið 

sérkennslu eða stuðning en ekki hve mikla sérkennslu eða stuðning þeir 

fengu (Hagstofan, 2015).  

 

 

Mynd 1. Hlutfall nemenda sem nutu sérkennslu eða stuðnings frá 2009–2014 

Á Mynd 2ynd 2 er sýnd hlutfallsleg skipting nemenda sem fengu sérkennslu 

eða stuðning skólaárin 2009/2010 til 2013/2014 í námsveri, bekk eða bæði. 

Á tímabilinu kemur í ljós að tæpur helmingur nemenda fær blandaðan 

stuðning, í námsveri og inn í bekk. Sérkennslunemendur sem hafa farið út úr 

kennslustund í námsver hefur fækkað um 10% á tímabilinu, fóru úr 44% og 

niður í 34%. Stuðningur við nemendur inni í bekk hefur lítið breyst milli 

skólaára og hefur verið frá 15%–18% (Hagstofan, 2015). 
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Mynd 2. Hlutfallsleg skipting nemenda sem fengu sérkennslu eða stuðning 
skólaárin 2009/2010 og 2013/2014 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að skólasamfélag hvers skóla 

samanstendur af þremur hópum: starfsfólki, nemendum og foreldrum eða 

forráðamönnum. Bent er á mikilvægi þess að hóparnir vinni vel saman að 

mótun samfélags skóla og umgengnishátta innan og utan hans. Innan 

grunnskólans starfar fjölbreyttur starfsmannahópur fagmenntaðra og 

ófaglærðra með mismunandi reynslu og bakgrunn. Í reglugerð um nemendur 

með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010) bera skólastjórar ábyrgð á 

sérfræðiþjónustu síns skóla. Hver og einn skipuleggur stoðþjónustu fyrir 

skólann sinn í samvinnu við viðeigandi starfsmenn eins og deildarstjóra 

sérkennslu, sérkennara, þroskaþjálfa, fagstjóra, verkefnisstjóra eða aðra sem 

að þessu verkefni koma. Þeir sem tengjast stoðþjónustu innan grunnskólans 

geta verið almennir kennarar, sérkennarar, þroskaþjálfar og 

stuðningsfulltrúar sem eru ófaglærðir (Skólaskýrsla, 2014). 
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Í töflu 2 er hægt að sjá hvernig starfsfólk við kennslu skiptist á starfssvið 

frá árinu 2009 til ársins 2014 (Hagstofa Íslands, 2014). Skólastjórum hefur 

fækkað um 8% frá árinu 2009 og aðstoðarskólastjórum um 15%. 

Deildarstjórum fækkaði um 80 frá 2009 til 2012 eða um 28,7% en hefur 

fjölgað aftur lítillega frá árinu 2012.  

Tafla 2. Fjöldi stöðugilda starfsfólks við kennslu í grunnskólum eftir starfssviði 
árin 2009–2014 

 
 

Heildarfækkun stöðugilda deildarstjóra frá 2009 til 2014 er 20%. Lítilleg 

fækkun er á kennurum á tímabilinu 2009 til 2014 eða um 4%. Miklar sveiflur 

hafa verið í stöðugildum sérkennara en þeim fækkaði árið 2011 úr 489 í 367 

árið 2012 eða um 25% en 30% aukning varð árið 2013 og árið 2014 fækkaði 

þeim um 2%. Mest hefur orðið aukning í stöðugildum þroskaþjálfa sem hefur 

aukist um 33% milli áranna 2009–2014. Stuðningsfulltrúar eru hluti af 

stoðþjónustu skólanna en þeir hafa stutt við nemendur með hegðunarvanda, 

líkamlegar fatlanir eða námsörðugleika Þeir fylgja oft nemendum um skólann 

og aðstoða þá inni í bekk og á öðrum stöðum eftir þörfum. Því er hægt að 

segja að þeir tilheyri sérkennslu og stuðningskerfi skólanna (Skólaskýrsla, 

2014). Stöðugildum stuðningsfulltrúa hefur fjölgað um 28% frá árinu 2009 til 

2014 (Hagstofa Íslands, 2014).  

Skólastjórnendur, þar á meðal deildarstjóri sérkennslu, gegna margþættu 

hlutverki og þurfa að eiga góð samskipti við nemendur og starfsfólk til þess 

að skólastarfið þróist í rétta átt. Sergiovanni (2009) segir að góður árangur 

skóla byggist á sterkri forystu skólastjórnenda þar sem þeir sinna mismunandi 
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hlutverkum. Þeir fela starfsmönnum ábyrgð og völd og hvetja þá til að leiða 

verkefni og auka forystuhæfni með auknu sjálfræði þeirra. Hoy og Miskel 

(2013) benda á að skólar séu svo flóknir að gerð og verkefnin fjölbreytileg að 

einn einstaklingur hafi ekki kraft né kunnáttu til að takast á við öll 

forystuhlutverkin. Þess vegna sé hlutverki og ábyrgð dreift milli fleiri aðila 

eins og skólaskrifstofu, skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, kennara og annarra 

starfsmanna, ráðgjafa, foreldra og nemenda. 

2.4 Stjórnun og forysta 

Þegar fræðimenn fjalla um stjórnun kemur jafnan fram að forysta sé 

mikilvægur þáttur í störfum stjórnenda. Stjórnun og forysta eru ekki endilega 

sami hluturinn en fylgjast oft að og eru mikilvæg til að ná góðum árangri í 

stofnunum (Hughes, Ginnett og Curphy, 2009). Skólastarf og störf 

skólastjórnenda fela í sér bæði forystu og stjórnun að mati Sergiovanni 

(2009). Gold og Evans (1998) segja að stjórnandi hafi formlegt vald til að leiða 

skólastarfið áfram að ákveðnum markmiðum en sá sem veitir forystu geti 

bæði haft formlegt og óformlegt vald. Skólastjórnendur geta því gegnt 

formlegri stjórnunarstöðu án þess að veita forystu og aðrir starfsmenn innan 

skólans geta veitt forystu án þess að vera formlegir stjórnendur (Sergiovanni, 

2009).  

Yukl (2010) bendir á að starfsmaður geti veitt forystu án þess að vera 

stjórnandi og hægt sé að stjórna án þess að vera leiðandi. Það þýðir að sumir 

starfsmenn eru stjórnendur og aðrir eru leiðtogar. Þeir sem halda því fram 

segja að leiðtogar og stjórnendur hafi ólíkan persónuleika. Hughes, Ginnett 

og Curphy (2009) líta svo á að forysta og stjórnun séu nátengd hlutverk en 

unnt sé að greina þar á milli. Aðgreiningin felist í að stjórnendur stjórna, 

viðhalda, stýra verkefnum og sætta sig við óbreytt ástand en leiðtoginn tekur 

áskorunum, innleiðir breytingar, vinnur að þróunarstarfi og styður 

starfsfólkið.  

Helsti ágreiningurinn snýst um hvort sami einstaklingur geti bæði stjórnað 

og veitt forystu á sama tíma (Yukl, 2010). Sergiovanni (2009) telur að góður 

stjórnandi búi yfir báðum þessum eiginileikum og geti bæði stjórnað og veitt 

forystu. Í töflu 3 kemur fram helsti munur sem talinn er aðgreina stjórnun og 

forystu (Macleod, 2012). 
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Tafla 3. Algeng aðgreining á stjórnun og forystu 

 
 

Ef listinn í töflu 3 er skoðaður er hægt að sjá að hlutverkin skarast. 

Stjórnendur og leiðtogar gegna svipuðum hlutverkum og eiga margt 

sameiginlegt. Þeir þurfa að nýta sér hluta úr báðum þáttum til að ná árangri. 

Vel þjálfaðir og hæfir stjórnendur geta verið atkvæðamiklir í störfum sínum. 

Bæði störfin fela í sér að vinna náið með fólki, hafa áhrif og ná settum 

markmiðum (Northouse, 2010). Stjórnandinn er kerfisbundnari til að halda 

stöðugleika en leiðtoginn vill innleiða og þróa breytingar til að ná betri 

árangri. Bennis og Nanus (1985) eru sammála um að stjórnendur geri hlutina 

á réttan hátt en leiðtogar geri það sem rétt er að gera (sjá Yukl, 2010). Forysta 

skapar aðstæður, hugmyndir verða til og mótuð er stefna en stjórnunin snýst 

um að koma þeim í framkvæmd. 

Þrátt fyrir að skólastarf og störf skólastjórnenda feli í sér bæði forystu og 

stjórnun telur Evans (1996) að flestir leiðtogar í skólum verji of miklum tíma 

í stjórnun en ekki í að leiða starfið áfram. Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannesson og Steinunn Helga Lárusdóttir (2002) komust að sömu 

niðurstöðu í rannsókn sem þau gerðu á hlutverki skólastjóra og mati þeirra á 

yfirfærslu grunnskólans til sveitarfélaga árið 2001 (sjá Börkur Hansen, Ólafur 

H. Jóhannsson, Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008).  

Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar í stjórnun skóla. Með 

breyttum lögum og nýjum kjarasamningum í lok níunda áratugar síðustu 

aldar var skólum veitt meira sjálfstæði (Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Amalía 

Stjórnun - stjórnendur Forysta - leiðtogar

Stjórnandi gerir hlutina á réttan hátt Leiðtogi gerir það sem rétt er að gera

Stjórnandi hefur skammtíma áform Leiðtogi hefur langtíma áform

Stjórnandi skipuleggur Leiðtogi hefur stefnu

Stjórnandi einbeitir sér að kerfinu Leiðtogi einbeitir sér að mannauðnum

Stjórnandi horfir aðeins á niðurstöðuna Leiðtogi hefur víða sýn

Stjórnandi sefar umhverfið Leiðtogi örvar umhverfið

Stjórnandi ræður við margbreytileika Leiðtogi ræður við breytingar

Stjórnandi einbeitir sér að því hvernig á að gera Leiðtogi einbeitir sér að því hvað á að gera

Stjórnandi veit réttu svörin Leiðtogi spyr réttra spurninga

Stjórnandi viðheldur Leiðtogi þróar

Stjórnandi býr til teymi Leiðtogi býr til aðra leiðtoga

Stjórnandi höfðar til rökfestu Leiðtogi höfðar til tilfinninga

Stjórnandi vinnur til að fá laun og stöðuhækkun Leiðtogi vinnur fyrir framkvæmdina, vinnur fyrir afrek

Stjórnandi svarar yfirmanni Leiðtogi svarar fylgjendum

Stjórnandi vill virðingu Leiðtogi ávinnur sér virðingu.
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Björnsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson, 2007). Á þessum tíma var rekstur 

grunnskólans færður frá ríki til sveitarfélaga þar sem verksvið 

skólastjórnenda var víkkað og ábyrgð aukin. Markmið yfirfærslunnar voru að 

stuðla að breytingum í átt til framþróunar og umbóta í skólastarfinu. Að auki 

var markmiðið að gera skólana sjálfstæðari með því að færa vald og ábyrgð 

nær þeim sem fá þjónustuna (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002). Ábyrgðarhlutverk skólastjóra jókst og 

stjórnun skólans varð umfangsmeiri sem birtist í aukinni valddreifingu og 

lýðræðislegum starfsháttum. Einnig er aukin krafa gerð um að 

skólastjórnendur auki hlutverk sitt sem kennslufræðilegir leiðtogar 

(Oleszwski, Shoho og Barnett, 2012). Sergiovanni (2009) segir að fagleg 

forysta skólastjórnenda sé lykilþáttur til að viðhalda góðu og árangursríku 

skólastarfi. 

2.5 Kennslufræðileg forysta 

Í grunnskólalögum frá 2008 er gert ráð fyrir að skólastjóri veiti skóla sínum 

faglega forystu og stuðli að samvinnu allra í skólasamfélaginu. Fagleg forysta 

stjórnenda á sviði náms og kennslu skipta sköpum í því að viðhalda 

árangursríku skólastarfi. Sergiovanni (2009) bendir á að skólastjórnendur 

sem veita faglega forystu séu fljótir að sjá ný tækifæri og nýta þau í 

skólaumhverfinu. Þeir þurfa að hafa innsýn og þekkingu á kennslu og taka 

virkan þátt í störfum kennara. Þannig geta þeir verið leiðandi í þróun 

kennsluhátta til að koma betur til móts við þarfir nemenda og stuðlað þannig 

að bættum námsárangri. Hann segir að sérþekking stjórnenda styrki þá í að 

leiðbeina kennurum á faglegum grunni. Skólar þurfa að vera sveigjanlegir og 

geta auðveldlega aðlagast sífellt breyttum aðstæðum. Flestir stjórnendur 

sem veita árangursríka forystu nota sömu grunnþættina í störfum sínum sem 

eru að skapa og miðla framtíðarsýn og stefnumörkun, styðja og hvetja 

kennara við að framkvæma stefnu skólans og skapa starfsumhverfi sem 

styrkir nám og kennslu (Leithwood, Harris og Hopkins, 2008).  

Kennslufræðileg forysta er mikilvæg í nútíma skólaumhverfi og aukin krafa 

gerð til skólastjórnenda að þeir sinni því hlutverki. Til að bæta námsárangur 

nemenda þurfa skólastjórnendur að leggja áherslu á skólastarf þar sem 

viðhafðir eru breytilegir kennsluhættir (Oleszewski, Shoho og Barnett, 2012). 

Í nýlegri sex ára rannsókn sem unnin var fyrir Wallace-stofnunina í 

Bandaríkjunum kom fram að skólastjórnendur höfðu jákvæð áhrif á 

námsárangur nemenda með því að skapa skólaumhverfi sem hvetur kennara 

til að þróa nýjar leiðir í kennsluháttum (Louis o.fl., 2010). Í rannsókninni kom 

fram að sameiginleg forysta þar sem skólastjóri hvetur aðra til þátttöku hafði 

talsverð áhrif á námsárangur. Einnig kom fram að áhrif skólastjóra minnkuðu 
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ekki þrátt fyrir að fleiri sinntu forystu. Þá kom fram að samvinna starfsmanna 

er einn af lykilþáttum í árangursríku skólastarfi ásamt dreifðri forystu. 

Árangur nemenda varð einnig betri þar sem kennarar og skólastjórnendur 

deildu forystu. Það hafði jákvæð áhrif á kennarahópinn, samvinnu og faglegt 

starf. Horng og Loeb (2010) segja að rannsóknir á vegum háskólans í Stanford 

hafi leitt svipaðar niðurstöður í ljós og komist að því að kennslufræðileg 

athugun stjórnenda inni í bekk hjá kennurum skilar ekki betri námsárangri 

nemenda. Þá kom fram í annarri rannsókn á vegum Stanford-háskólans að 

skólastjórnendur eyða um þriðungi af tíma sínum í agamál nemenda og 

pappírsvinnu en það hefur ekki tengst á neinn hátt bættum námsárangri 

nemenda (Horng, Klasik og Loeb, 2010).  

Hlutverk skólastjórnenda í grunnskólum á Íslandi hefur breyst síðustu ár. 

Þeir leggja meiri áherslu á að dreifa forystu og ábyrgð innan starfshópsins 

með því að virkja kennara til þátttöku í stefnumótandi ákvörðunum. 

Starfsfólk finnur til ábyrgðar og tekur þátt í þróun og breytingum 

skólastarfsins á jákvæðan hátt (Börkur Hansen o.fl., 2008). Sergiovanni 

(2009) og Spillane (2005) taka í sama streng og benda á að hlutdeild 

starfsmanna sé ein af megin forsendum þess að framfarir og umbætur eigi 

sér stað í skólakerfinu. Það skipti máli hvernig forystunni sé dreift þannig að 

það hafi jákvæð áhrif á kennslufræðilegar umbætur og námsárangur 

nemenda. Með dreifingu verkefna geta skólastjórnendur fækkað 

viðfangsefnum sínum, minnkað álag og um leið hvatt kennara til faglegrar 

þróunar. Þessi þáttur á það til að gleymast þar sem framsal verkefna er 

einungis talinn tímasparnaður. Ábyrgðin sem því fylgir að vera treyst fyrir 

mikilvægu verkefni getur hvatt starfsmenn til að gera sífellt betur og leitt til 

margra jákvæðra þátta sem snerta mun fleiri en stjórnendurna sjálfa (Gold, 

1998). 

Í rannsókn Barkar Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2014) telur 

starfsfólk að forysta um framþróun náms og kennslu sé byggð á samstarfi 

frekar en frumkvæði stjórnenda, einstakra kennara eða fræðsluyfirvalda. 

Aðeins 8% töldu að deildarstjórar beittu sér á þessu sviði sem er mjög lágt 

hlutfall. Almennt litu skólastjórar svo á að það væri hlutverk þeirra að leiða 

framþróun náms og kennslu en þeim tókst misvel að fylgja eftir hugmyndum 

sínum. Flestir töldu að hlutverk þeirra fælist í að styðja og hvetja starfsfólk 

sitt og gera þeim kleift að vinna að hugmyndum sínum um framþróun. Þeir 

veittu kennurum litla leiðsögn en töldu sig skapa góðar aðstæður fyrir þá til 

framþróunar. 

Sergiovanni (2009) leggur áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð og segir að sú 

aðferð að dreifa valdi á fleiri aðila í skólastarfinu hafi verið beitt í langan tíma. 

Margar leiðir hafi verið notaðar en áherslur og viðhorf hafi breyst. Dreifing 
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forystu er ein þeirra leiða sem talin er hafa áhrif á breytingar og þróun innan 

skólasamfélagsins. Fullan (2007) er sammála og segir að ef allir starfsmenn 

skólans taki þátt í breytingum þá skipti ekki máli hvaðan hugmyndin kemur. 

Nappi (2014) telur að fagleg forysta skólastjóra nægi ekki ein og sér og bendir 

á að þeir geti ekki sinnt því hlutverki einir. Með dreifðri forystu eru meiri líkur 

á að nemendur nái góðum námsárangri og skólastarfið verði öflugra. Þegar 

starfsmenn vinna saman, miðla af reynslu sinni og þekkingu verða 

margfeldisáhrif og útkoman verður meiri en bara reynsla þessara 

einstaklinga. Með því að nýta sérþekkingu og reynslu starfsmanna dreifist 

hlutverk og ábyrgð þeirra á mörg svið í teymum og hópum (Timperley, 2005; 

Hoy og Miskel, 2013). Innan hópanna verður til forysta sem skólarnir þurfa 

að virkja og ef henni er dreift milli starfsmanna eru meiri líkur á betri 

frammistöðu þar sem valinn maður er í hverju rúmi (Sergiovanni, 2009).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að fagmennska kennara skipti 

miklu máli í þeim öru breytingum sem hafa átt sér stað í íslensku samfélagi í 

byrjun 21. aldar. Miklar kröfur eru gerðar til skólans um að bregðast við þeim 

breytingum og takast á við nýjar aðstæður. Því þarf skólinn að vera í sífelldri 

þróun en samstarf og samhæfing eru lykilþættir í þróunarstarfi skólanna 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Lærdómssamfélag er hugtak sem tengst 

hefur umræðunni um skólaþróun sem vísar til stöðugra umbóta í skólastarfi 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Hægt er að fara margar leiðir til að styrkja 

lærdómssamfélag í skóla eins og þá að hafa skýra framtíðarsýn sem allir vinna 

eftir, dreifða forystu þar sem kennarar fá tækifæri til að leiða þróunarverkefni 

eða bera ábyrgð á ákveðnum viðfangsefnum. Skólar hafa val um hvaða leið 

þeir vilja vinna eftir en meginmarkmiðið er alltaf það sama, að bæta árangur 

nemenda (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Ólafur H. Jóhannsson (2013) 

bendir á að menning skóla hafi mikil áhrif á hvort þróun skólastarfs eigi sér 

stað eða ekki. Skólamenning geti haft jákvæð áhrif á skólaþróun, viðhaldið 

henni eða leitt til stöðnunar. Hann segir skólaþróun vera breytingaferli sem 

er notað til að ná fram umbótum í skólastarfinu.  

Stjórnendur, þar á meðal deildarstjórar sérkennslu, gegna mikilvægu 

hlutverki í stjórnun skóla. Þeir bera ekki aðeins ábyrgð á að allt gangi eins og 

smurð vél heldur þurfa þeir að vera hvetjandi, styðjandi og traustar 

fyrirmyndir samstarfsmanna sinna. Það hefur marga kosti að treysta 

starfsmönnum fyrir mikilvægum verkefnum og hvetja þá til að leysa ýmis mál 

í stað þess að leysa allt fyrir þá. Í rannsókn Sigríðar Önnu Guðjónsdóttur o.fl. 

(2007) á deildarstjórum í grunnskólum kom fram að ábyrgð og völd hvíla á 

herðum deildarstjóra. Skólastjórar töldu ábyrgð deildarstjóra meiri en 

kennarar og það sama átti við um völd þeirra. Einnig kom fram að meiri völd 

deildarstjóra kallaði á aukna ábyrgð þeirra. Fleiri skólastjórar en kennarar í 
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rannsókninni töldu að gæði skólastarfsins væru meiri og þeim betur stjórnað 

með tilkomu deildarstjóra. Trausti Þorsteinsson (2013) veltir fyrir sér hvort 

fjölgun deildarstjóra hafi dregið úr faglegri ábyrgð kennara og vitnar í 

menntunarfræðinginn Eric Hoyle sem segir að ekki sé hægt að koma á faglegri 

ábyrgð í þrepaskiptu stjórnskipulagi skóla. Hann telur að kennarar þurfi að 

finna til samábyrgðar gagnvart skólastarfinu til að þeir verði hluti af 

starfsheildinni. Hann bendir á að mikil ábyrgð fylgi skólastarfinu og kennarar 

sem fagstétt þurfi að taka hlutverk sitt alvarlega (sjá Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). 

2.6 Hlutverk millistjórnenda 

Á síðustu árum hefur stjórnun skóla breyst og stjórnunarstörfum fjölgað. 

Áður fyrr voru skólastjóri og yfirkennari einu stjórnendur skólans þar til 

breyting var sett inn í grunnskólalögin árið 1991 sem heimilaði ráðningu 

millistjórnenda. Með kjarasamningum grunnskólakennara árið 2001 kom 

fram í fyrsta sinn sameiginleg sýn sveitarstjórnarmanna og grunnskóla-

kennara hvaða áherslur ættu að vera í skólastarfi (Kjarasamningur 

Launanefndar sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands fyrir grunnskóla, 

2001/2005). Í samningnum var lögð áhersla á faglegt sjálfstæði skóla innan 

þeirra marka sem lög og reglur settu. Áhersla var lögð á meiri ábyrgð skólans, 

skólaþróun og aukna verkaskiptingu milli kennara. Ábyrgð og áhrif skólastjóra 

voru aukin bæði í tengslum við starfsmannastjórnun og rekstur. Einnig voru 

áhrif kennara aukin þar sem skólastjórum var heimilt að ráða deildarstjóra til 

að stýra skólastigi eða deild (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004). Störf árganga- og fagstjóra voru lögð niður 

og starfsheitið deildarstjóri sett inn.  

Í kjarasamningnum frá 2001 er deildarstjóri skilgreindur sem 

millistjórnandi sem stýrir hluta af skólastarfi og fer með mannaforráð en 

skólastjóri stýrir daglegu skólastarfi (Kjarasamningur Launanefndar 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands fyrir grunnskóla, 2001/2005). 

Með þessari breytingu var aukið svigrúm skólastjóra til að efla innra starf 

skólans og bæta millistjórnendum inn í stjórnendateymi sín. Breytingin hafði 

í för með sér að bilið milli skólastjóra og kennara jókst þar sem einu lagi var 

bætt inn í stjórnunarstigið og boðleiðirnar lengdust. Ábyrgð skólastjóra 

dreifðist en jókst hjá millistjórnendum (Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Amalía 

Björnsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson, 2007). Við þessar breytingar fengu 

skólar aukið fjármagn til stjórnunar sem gerði skólastjórum auðveldara fyrir 

að losa kennara úr kennslu að hluta eða alfarið til að sinna hlutverki 

millistjórnenda (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014).  
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Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen (2014) segja að breyting hafi átt 

sér stað síðustu ár þar sem dregið hafi verið úr stjórnunarkvóta 

grunnskólanna í sparnaðarskyni og því hafi millistjórnendum fækkað. 

Skólastjórar hafi þess vegna minni möguleika á að ráða millistjórnendur og 

kennara í stjórnunarleg störf. Þar með hafi dregið úr tækifæri skólastjórans 

til að byggja upp faglega umræðu milli kennara undir stjórn millistjórnenda. Í 

grunnskólum geta því deildarstjórar verið að sinna tveimur hlutverkum, 

annars vegar sem kennari og hins vegar sem stjórnandi.  

Í grunnskólalögunum (nr. 91/2008) er ekki talað um millistjórnendur 

heldur er tekið fram að skólastjóri eigi að gera tillögu um fyrirkomulag og 

verkaskiptingu stjórnenda. Þar af leiðandi geta stjórnunarteymi skólanna 

verið saman sett á mismunandi hátt og hlutverk þeirra fer eftir áherslum 

hvers skólastjóra. Í mörgum skólum er stjórnunarteymið sett saman af 

skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og deildarstjórum (Birna Sigurjónsdóttir og 

Börkur Hansen, 2014; Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Í 

rannsókn Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen (2014) báru 

millistjórnendur ábyrgð á ákveðnum kennarahópi, framkvæmd verkefna eða 

stjórnun sérkennslu. 

Samkvæmt skilgreiningu Blandford (1997) eru millistjórnendur í skólum 

kennarar sem sinna hlutverki stigstjóra, deildarstjóra stiga eða deildarstjóra 

sérkennslu. Þeir starfa í umboði skólastjóra sem felur þeim vald til að sinna 

stjórnunarhlutverki sínu. Millistjórnendur tengja saman stjórnendur og 

kennara þar sem hlutverk þeirra er breytilegt og á margan hátt vandasamt. 

Millistjórnendur þurfa að sýna frumkvæði, virkja hæfileika og þekkingu þeirra 

sem undir þeirra verkstjórn starfa í hinum ýmsu verkefnum. 

Hlutverk millistjórnenda er fjölbreytt og þeir bera ábyrgð á að stjórna 

starfshópum innan skólanna. Þetta geta verið sérkennarar, stuðningsfulltrúar 

eða aðrir faghópar. Þeir gegna stjórnunarhlutverkum, eru umsjónaraðilar 

ákveðinna verkefna, deildar eða stiga (Busher, Hammersley–Fletcher og 

Turner, 2007). Wise (2001) bendir á að með auknum kröfum um mat og 

skráningu á námsárangri nemenda hefur vinnuálag á millistjórnendur aukist 

og þeir hafa minni tíma í stjórnunarleg verkefni. Fyrir höfðu þeir ekki mikinn 

tíma aflögu en þetta bættist við yfirhlaðinn verkefnalista þeirra. Í rannsókn 

Wise (2001) kom fram að deildarstjórar leggja áherslu á eftirlit, ráðgjöf og 

teymisvinnu en þeir framfylgdu því ekki ef andstaða var í kennarahópum 

gagnvart þeirri vinnu. Hann benti á að millistjórnendur þurfa að hafa tíma til 

að sinna þessu eftirlitshlutverki ef stjórnendur óska eftir því. 

Hluti af starfi deildarstjóra er að tengja saman kennara og stjórnendur. 

Staða deildarstjóra getur verið flókin og valdið togstreitu því þeir tengjast 

bæði yfirstjórn skólans, kennurum og öðru starfsfólki ásamt því að vera í 
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innbyrðis tengslum hver við annan. Þannig er hætta á að þeir einangrist í 

lagskiptu kerfi skólans. Í hlutverkunum tveimur reynir á hæfileika þeirra í 

samskiptum við mismunandi hópa innan skólanna (Gold, 1998). Í báðum 

tilvikum eru gerðar kröfur og þá er spurning hvort hlutverkið þeir leggi meiri 

áherslu á. Rannsókn Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen (2014) árin 

2009–2012 leiddi svipaða niðurstöðu í ljós en þar kom fram í viðtölum við 

skólastjóra í Reykjavík að þeir tengdust námi og kennslu í gegnum 

millistjórnendur sem voru tengiliðir við kennarahópa. Millistjórnendurnir 

miðluðu upplýsingum milli stjórnendateymisins og kennarahópa, báru 

faglega ábyrgð og stýrðu ákveðnum stjórnunarhlutverkum. Einnig kom fram 

að þar sem hlutverk þeirra var vel skilgreint var stjórnunin skilvirkari. 

Starfsmenn vissu hvert þeir áttu að leita með ákveðin mál og þurftu ekki að 

fara milli stjórnenda.  

Schmidt (2000) segir að starf deildarstjóra sé erfitt og flókið því þeir sinni 

oftast tveimur hlutverkum. Ef skilgreiningu á forystuhlutverkinu er ábótavant 

er möguleiki á að annað hlutverkið hjá deildarstjórum verði ráðandi og þeir 

líti frekar á stjórnunarstarfið sem framlengingu á kennarastarfinu heldur en 

formlegt stjórnunarstarf. Hann telur stærð stjórnunarhlutfalls hafa þar mikil 

áhrif. Gold (1998) bendir á að hlutverk millistjórnenda sé ekki alltaf vel 

skilgreint, sérstaklega þar sem deildir eru litlar. Í rannsókn Schmidts (2000) 

kom fram að það voru viðbrigði fyrir kennara að taka við deildarstjórastarfinu 

því þá jókst fjarlægðin milli þeirra og þess kennarahóps sem þeir voru áður 

hluti af þegar deildarstjórinn færðist að hluta til inn í stjórnunarhópinn. 

Deildarstjórarnir töldu sig ekki vera eins í viðmóti eftir að þeir voru komnir í 

valdastöðu og fannst erfitt að mæta fyrrum samkennurum sínum í erfiðum 

málum. Mörgum fannst erfitt að framfylgja stjórnunarlegri ábyrgð vegna fyrri 

tengsla við kennarana þar sem þeim mögulega líkaði vel við þá. Margir 

deildarstjórar sinntu þá frekar hlutverki kennarans sem þeir þekktu betur. 

Breytingin úr hlutverki kennara í deildarstjóra undirstrikaði valdmörkin milli 

kennara og deildarstjóra sem hafði þau áhrif að þeir urðu óöruggir. Þess 

vegna telur Schmidt (2000) að deildarstjórar sem eru að byrja í starfi þurfi 

mikinn stuðning frá stjórnendum til að takast á við stjórnunarhlutverk sitt. 

Hann benti á að stuðningur stjórnenda hafði jákvæð áhrif á vald og 

fagmennsku deildarstjóra. 

Í rannsókn Bushers (2005) kom fram að ástæðan fyrir því að milli-

stjórnendur sóttust eftir að veita forystu var sú að þeir töldu sig hafa færni 

sem nýttist þeim í hlutverki leiðtoga og stjórnanda. Þeir nefndu frumkvæði, 

skipulagshæfileika og skapandi hugsun. Nokkrir voru efins um færni sína á 

sviði forystu og stjórnunar til að byrja með en voru hvattir af stjórnendum og 

samstarfsfólki að taka að sér starfið. Millistjórnendurnir töldu mikilvægt að 
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hafa skýra framtíðarsýn og veita faglega forystu. Þeim fannst erfitt og 

krefjandi að fylgja verkefnum eftir en töldu árangursríkast að sinna ýmsu 

eftirliti eins og að skoða niðurstöður prófa. Allir millistjórnendurnir töldu 

mikilvægt að vera talsmenn starfsfólksins og fara eftir stefnu stjórnenda. 

Millistjórnendurnir miðluðu af reynslu sinni, gáfu góð ráð í kennslustofunni 

og leiðbeindu kennurum og nemendum á þeim grunni. Þeir studdu einnig 

kennara í erfiðum nemendamálum og mikill tími fór í agamál og samskipti við 

foreldra. Í rannsókn Schmidt (2000) kom fram að deildarstjórunum fannst of 

mikill tími fara í pappírsvinnu og fundi á kostnað meiri samskipta við 

nemendur. 

Í rannsókn Bennett (1995) kom fram að millistjórnendur voru tregir til að 

fylgjast með kennslu samstarfsmanna og vildu frekar hafa eftirlit með 

námsbókum, skipulagningu kennslustunda og námsmati. Þeir höfðu allir 

góða yfirsýn yfir námsefni, kennsluáætlanir og hvernig bjargir voru nýttar 

innan deildarstigsins. Flestir skiptu sér ekki af kennsluháttum kennara en 

stjórnuðu námsefni og tímanýtingu. Svipaðar niðurstöður komu fram í 

rannsókn Schmidts (2000) og Bushers (2005) þar sem deildarstjórar telja sig 

frekar vera talsmenn kennara en stjórnenda. Deildarstjórar litu á sig sem 

kennsluráðgjafa frekar en yfirmenn. Þeim fannst að þeir ættu að sinna eftirliti 

og fylgjast með hvað var kennt frekar en stjórna á vettvangi (Bennett, Woods, 

Wise og Newton, 2007). Wise (2001) tekur í sama streng og segir að 

millistjórnendur líti frekar á sig sem félaga en yfirmenn. Þeir veigra sér við að 

beita formlegu valdi og vilja hafa áhrif með óformlegum hætti í gegnum 

samstarf og samvinnu. Þeir óttast neikvæð áhrif á samskipti þeirra við 

samstarfsfólk ef þeir nota formlegt vald. Millistjórnendurnir töldu einnig að 

þeir þyrftu að vera styðjandi, sannfærandi og fylgja eftir verkefnum (Bennett, 

Woods, Wise og Newton, 2007). Í rannsókn Barkar Hansen og Steinunnar 

Helgu Lárusdóttur (2014) kom fram að skólastjórnendur fara sjaldan inn í 

kennslustofur til að fylgjast með kennslu en þeir sögðust samt sem áður vilja 

bæta sig á því sviði. Ef stjórnendur fóru inn í kennslustundir var það frekar til 

að sýna áhuga og til stuðnings kennurum sem voru í einhverjum erfiðleikum. 

Þessi niðurstaða styður það sem fram hefur komið að stjórnendur eru sjaldan 

að fylgjast með kennslu kennara.  

Niðurstöður rannsóknar Sigríðar Önnu Guðjónsdóttur o.fl. (2007) sýndu 

að viðhorf skólastjóra var jákvæðara en kennara til starfa deildarstjóra. 

Kennurum fannst deildarstjórar ekki hafa eins mikil áhrif á mótun skólastarfs 

og skólastjórar álitu. Þeir töldu það geta verið vegna þess að samstarf 

skólastjóra og deildarstjóra er mjög náið og ekki byggt á sama grunni og 

samstarf kennara og deildarstjóra. Fleiri skólastjórar en kennarar telja að völd 

og ábyrgð deildarstjóra sé mikil. Þó telja bæði skólastjórar og kennarar að 
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ábyrgðin sé meiri en völdin segi til um. Í 86–94% tilfella var það mat 

skólastjóra að deildarstjórar eigi að sinna kennslu, agamálum, samhæfingu á 

deildarstigi og samstarfi við forráðamenn nemenda. Um 63–80% skólastjóra 

voru sammála um að verkefni deildarstjóra væri að sjá um sérkennslumál, 

þróunarstörf, umsjón samræmdra prófa, próftöflugerð, námsmat, umsjón 

með skólanámskrá og sjálfsmati skóla. Flestir skólastjórar voru ánægðir með 

að fá deildarstjóra inn í stjórnunarteymi skólanna. Þeir voru sammála um að 

deildarstjórar ættu að sinna faglegum störfum en hins vegar kom í ljós að 

mörg verkefni þeirra tilheyrðu almennri skipulagsvinnu sem var tímafrek. 

Verkefnalisti deildarstjóranna er langur og velta rannsakendur fyrir sér hvort 

þeir hafi tíma til að sinna faglegum verkefnum. Fram komu vísbendingar um 

að störf deildarstjóra hefðu haft mikil áhrif á stjórnun skólanna og faglegt 

starf aukist en styrkja þyrfti stöðu þeirra gagnvart kennurum þannig að þeir 

væru betri stjórnendur. Með tilkomu deildarstjóra hafa skólastjórar meiri 

tíma til að sinna mikilvægum viðfangsefnum og faglegt starf skólanna hefur 

eflst (Börkur Hansen o.fl., 2008). 

Árin 2005 og 2010 fór fram könnun meðal deildarstjóra sérkennslu í öllum 

almennum grunnskólum Reykjavíkurborgar. Í niðurstöðum kom fram að 

mesti hluti vinnutíma deildarstjóra sérkennslu fór í sérkennslu nemenda 

(50%) sem var aukning frá árinu 2005. Tíminn sem fór í stjórnun og 

skipulagningu (23%) ásamt ráðgjöf og handleiðslu (14%) var svipaður og árið 

2005. Meira en helmingur deildarstjóra sérkennslu var í reglulegu samstarfi 

við faghópa innan skólans og tæp 40% sögðu það frekar eða mjög auðvelt að 

framfylgja stefnunni Skóli án aðgreiningar (Hildur B. Svavarsdóttir, Sara Björg 

Ólafsdóttir og Hrund Logadóttir, 2011).  

2.7 Samantekt 

Í stjórnunar- og menntunarfræðum kemur fram að góður árangur skóla 

byggist á sterkri forystu skólastjórnenda þar sem þeir sinna mismunandi 

hlutverkum. Fagleg forysta stjórnenda er lykilþáttur í velgengni skólans og 

þess vegna þurfa þeir að hafa innsýn og þekkingu á kennslu og taka þátt í 

störfum kennara. Í stjórnun er lögð áhersla á lýðræði, samvinnu og dreifingu 

forystu. Hlutverk skólastjórnenda hefur breyst síðustu ár. Þeir leggja meiri 

áherslu á að dreifa forystu og ábyrgð innan starfshópsins með því að virkja 

kennara til þátttöku í stefnumótandi ákvörðunum. Hlutdeild starfsmanna er 

ein af megin forsendum þess að framfarir og umbætur eigi sér stað í 

skólakerfinu. 

Deildarstjórar eru millistjórnendur sem gegna stjórnunarhlutverki, bera 

oftast ábyrgð á faglegu starfi og eru tengiliðir stjórnendateymis við 
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kennarahópa. Hlutverk þeirra er misjafnt milli skóla því skólastjóri ræður 

hvernig verkaskipting og fyrirkomulag stjórnendahópsins er háttað. Hlutverk 

deildarstjóra er oft að bera ábyrgð á ákveðnum kennarahópi, sjá um 

framkvæmd verkefna eða stjórna sérkennslu. Þeir vilja vera talsmenn 

starfsfólksins og líta frekar á sig sem félaga en yfirmenn. Skólastjórar telja að 

gæði skólastarfsins hafi aukist með tilkomu deildarstjóra. 

Í skólastefnum sveitarfélaga eru metnaðarfullar hugmyndir um skólastarf 

og stoðþjónustu. Grunnskólar þeirra eru með sínar eigin áherslur í 

sérkennslumálum og fá stuðning frá skólaskrifstofum. 
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3 Rannsóknaraðferð  

Markmið með rannsókninni er að skoða stjórnunarhlutverk deildarstjóra 

sérkennslu og öðlast skilning á hlutverki þeirra og skyldum sem 

millistjórnenda. Einnig að fá innsýn í hvernig skipulag og umsjón sérkennslu 

er háttað í grunnskólum á Stór–Reykjavíkursvæðinu og að fá fram áherslur 

og sýn skólastjóra á þessa þætti. Rannsóknarspurningin er: Hvaða hlutverki 

gegna deildarstjórar sérkennslu sem millistjórnendur í grunnskólum og 

hvernig er skipulagi og umsjón hennar háttað?  

Þessi rannsókn er byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research method) sem leggur áherslu á að skoða viðfangsefnið í sínu 

náttúrulega umhverfi þar sem rannsakandinn sjálfur gegnir lykilhlutverki. 

Rannsakandinn reynir að skilja og túlka rannsóknarefnið út frá sjónarhóli 

viðmælenda og leggur sínar eigin hugmyndir til hliðar eins og hægt er á 

meðan á ferlinu stendur. Markmiðið er ekki að alhæfa heldur læra af reynslu 

og alger hlutlægni er ómöguleg. Ekki er til neinn sannleikur, veruleikinn er 

margbreytilegur og í sífelldri þróun. Fyrir rannsakandann eru öll sjónarmið 

jafn mikilvæg og verðug rannsóknar. Ekki er hægt að alhæfa um heildina út 

frá þeim viðmælendum sem taka þátt í rannsókninni heldur er markmiðið að 

öðlast dýpri skilning á starfi þeirra sem rannsakaðir eru. Rannsakandinn fær 

nýjar hugmyndir og dýpri skilning á því sem lýtur að viðmælandanum og 

umhverfi hans. Áherslan er á að gögnin séu lýsandi og segi sögu með orðum 

eða myndum en ekki með tölum (Lichtman, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel í rannsóknina sem hér er fjallað 

um en hún felst í að skoða starf deildarstjóra sérkennslu sem millistjórnanda 

og hvernig fyrirkomulagi og umsjón sérkennslu er háttað í grunnskólum á 

Stór–Reykjavíkursvæðinu. Ég tel að slíkt viðfangsefni sé ekki hægt að 

rannsaka til fullnustu með tölulegum upplýsingum. Með þessari aðferð fæ ég 

bestu upplýsingarnar og víðara sjónarhorn á viðfangsefninu. Rannsóknin 

verður dýpri og fleiri sjónarmið sem útskýra niðurstöðurnar (Lichman, 2013; 

Silverman, 2013).  

Notuð voru opin viðtöl sem eru sveigjanleg og virk. Þau eru öflug aðferð 

til að svara rannsóknarspurningu og gott að nota þegar rannsóknarsviðið er 

vel afmarkað. Rannsakandi hefur tiltekið markmið með viðtalinu en 

viðmælandi ræður miklu um hvernig viðtalið þróast. Notuð voru hálfstöðluð 
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(e. semi– structured) einstaklingsviðtöl þar sem tiltekinn spurningarammi var 

notaður en spurningum breytt eftir aðstæðum og viðmælendur fengu að 

nota sín eigin orð til að tjá sig. Með því öðlaðist rannsakandi skilning á hvernig 

viðmælandinn upplifir og skynjar ásamt að fá innsýn í viðhorf hans og 

aðstæður (Lichtman, 2013; Helga Jónsdóttir, 2003; Silverman, 2013).   

3.1 Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við sex skólastjóra og sex deildarstjóra sérkennslu í 

grunnskólum í mismundi sveitarfélögum á Stór–Reykjavíkursvæðinu. Til að 

afmarka viðfangsefnið voru skólarnir valdir á þessu tiltekna svæði. Notað var 

einfalt slembiúrtak (e. simple random sample). Valdir voru allir grunnskólar á 

Stór–Reykjavíkursvæðinu og þeir flokkaðir eftir sveitarfélögum. Skólunum 

var raðað upp handahófskennt í excel–skjal og úrtakið fundið með excel–

fallinu RAND sem skilaði handahófskenndri tölu og raðaði skólunum upp. 

Valdir voru þeir skólar sem fengu töluna 1. Sömu aðferð var beitt með val á 

skólastjórum. Ef deildarstjóri sérkennslu var ekki starfandi í skólanum var 

skóli með töluna 2 valinn o.s.frv. Þetta þýddi að mögulegt var að skólastjóri 

og deildarstjóri sérkennslu væru úr sama skóla. Þannig var myndað tólf 

manna einfalt slembiúrtak úr þessu þýði. Með slembiúrtaki hafa skólarnir í 

þýðinu allir sömu líkur á að vera valdir í úrtak (Þorlákur Karlsson og Þórólfur 

Þórlindsson, 2003).  

Í byrjun var haft samband við skólastjóra í þeim grunnskólum sem 

uppfylltu ofangreind skilyrði og óskað eftir leyfi til að taka viðtöl við 

deildarstjóra sérkennslu (sjá viðauka A) eða samþykki skólastjóra (sjá viðauka 

B) á þátttöku. Þegar samþykki lá fyrir var deildarstjórunum sendur 

tölvupóstur og viðfangsefni rannsóknarinnar útskýrt í stuttu máli og leitað 

eftir þátttöku þeirra (sjá viðauka D). Það sama á við um viðtölin við 

skólastjórana (sjá viðauka E). Þegar viðmælandi samþykkti að taka þátt var 

tímasetning ákveðin fyrir viðtalið.  

3.2 Gagnaöflun, framkvæmd og úrvinnsla 

Ekki reyndist auðvelt að fá viðmælendur í rannsóknina en skólastjórar voru 

mjög uppteknir í lok skólaársins 2014–2015 vegna nýs vinnumats kennara. 

Það hafðist að lokum og flestir tóku erindinu vel.   

Gagnaöflun fólst í að taka tólf einstaklingsviðtöl við sex skólastjóra og sex 

deildarstjóra sérkennslu. Viðtölin voru tekin á tímabilinu febrúar til júní 2015. 

Þau fóru öll fram á vinnustað viðmælenda sem tóku um 45–60 mínútur. 

Rannsóknarspurningin var höfð til hliðsjónar í viðtölunum og stuðst var við 

viðtalsramma til að tryggja að allir þættir kæmu fram. Að öðru leyti fengu 
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viðtölin að þróast eftir þörfum viðmælenda. Viðtalsramminn tengdist einnig 

fræðilega efni ritgerðarinnar þar sem fjallað er um stoðþjónustu grunnskóla, 

stjórnun og forystu, kennslufræðilega forystu og hlutverki millistjórnenda. 

Meginþemað í viðtalsramma við deildarstjóra sérkennslu snerist um 

stjórnunarhlutverk þeirra, á hvaða sviðum þeir beittu sér, samstarf við 

stjórnendur, samskipti við starfsfólk, sýn þeirra og ábyrgð. Viðtalsrammi 

skólastjóra skiptist í þrjá þætti: fyrirkomulag sérkennslu, sýn þeirra, áherslur 

og breytingar í stoðþjónustunni (sjá viðauka A og B).  

Viðtölin voru öll hljóðrituð með leyfi viðmælenda og afrituð orðrétt. Reynt 

var að afrita strax eftir viðtölin en ekki bíða með úrvinnslu eftir að öllum 

viðtölum var lokið (Lichtmann, 2013). Við afritun var notað forritið Express 

Scribe.  

Við úrvinnslu og greiningu voru viðtölin marglesin yfir til að greina 

meginþætti í stjórnunarhlutverki deildarstjóra sérkennslu annars vegar og 

hins vegar áherslur skólastjóra á fyrirkomulagi sérkennslu. Í gögnunum var 

leitað að þemum, mynstrum og endurtekningum sem gáfu sem 

fjölbreytilegasta mynd af viðfangsefninu. Þá voru gögnin lykluð (kóðuð) og 

smættuð. Lyklun var notuð til að búa til flokka og þeir smá saman þrengdir 

(Lichtman, 2013). Við lyklunina var notuð aðleiðsluaðferð þannig að 

efnisþættir koma frá svörum úr gögnunum og tengjast rannsóknar-

spurningunni (Braun og Clarke, 2006).  

3.3 Siðfræðileg atriði 

Sigurður Kristinsson (2003) segir að rannsókn þurfi að uppfylla ákveðnar 

siðferðislegar kröfur og bendir á fjórar reglur sem almennt er beitt innan 

vísindasiðfræðinnar sem eru sjálfræði, velgjörð, skaðleysi og réttlæti. Í því 

felst að viðmælendur verða upplýstir um efni og tilgang rannsóknarinnar 

áður en þeir samþykkja að taka þátt og hvenær þeir geta hætt. Rannsakandi 

leggur sig fram um að enginn skaðist, rannsóknin verði til góðs og sanngirni 

sé viðhöfð við framkvæmd ásamt verndun persónuupplýsinga. Ekki eru allir 

sammála um hvaða siðferðilegu þættir eru mikilvægastir. Lichtman (2013) 

telur að flestir leggi áherslu á að rannsóknin skaði ekki þátttakendur. 

Samkvæmt Kvale (1996) koma siðferðislegar ákvarðanir fram á öllum 

stigum rannsóknar. Þess vegna þarf rannsakandi að velta fyrir sér 

siðferðislegum spurningum frá upphafi til loka rannsóknarinnar. Kvale leggur 

áherslu á upplýst samþykki, trúnað og afleiðingar sem fela í sér að 

viðmælendur skaðist ekki af þátttöku (sjá viðauka F). Kvale (1996) bendir á 

að hlutverk rannsakanda sé að afla þekkingar um siðferðislegt atferli. Hann 

þurfi að hafa hæfni til að finna út siðferðislega þætti og haga sér í samræmi 
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við þá. Rannsakandi þarf einnig að hafa góða vísindalega þekkingu og taka 

réttar siðferðislegar ákvarðanir. Framganga rannsóknar er alfarið í höndum 

rannsakanda þar sem heiðarleiki, sanngirni, þekking og reynsla eru þættir 

sem skipta sköpum í rannsóknarvinnu. Þrjú siðferðisleg viðfangsefni tengjast 

hlutverki rannsakandans en þau eru vísindaleg ábyrgð, tengsl við 

viðfangsefnið og sjálfstæði rannsóknar. Vísindaleg ábyrgð rannsakanda felur 

í sér að vera faglegur og velja rannsóknarefni sem leiðir til þekkingar. 

Sjálfstæði rannsóknar þarf að haldast þar sem rannsakandi gætir þess að 

draga fram réttar niðurstöður en ekki í þágu þátttakenda eða þess sem styrkir 

verkefnið. Kvale (1996) bendir rannsakanda á að hafa ekki of mikla nálægð 

við þátttakendur. Hætta geti verið á of mikilli nánd þannig að rannsakandi 

fari að samsama sig viðmælendnum (e. go native). 

Heitið var fullum trúnaði, nafnleynd og gögn varðveitt í samræmi við það. 

Upplýsingum var hagrætt þannig að ekkert er hægt að rekja til viðmælenda 

og notuð voru tilbúin nöfn. Öllum gögnum verður eytt eftir vinnslu 

rannsóknarinnar. Rannsakandi leitaðist við að láta skoðanir sínar og viðhorf 

ekki hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar (Creswell, 2003; Silverman, 

2013). 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar sem byggist 

á viðtölum við sex skólastjóra og sex deildarstjóra sérkennslu í mismundi 

sveitarfélögum á Stór–Reykjavíkursvæðinu. Viðfangsefni rannsóknarinnar er 

að leita svara við því hvaða hlutverki deildarstjóra sérkennslu er falið sem 

millistjórnanda og hvernig fyrirkomulagi og umsjón sérkennslu er háttað í 

grunnskólum. Niðurstöðurnar skiptast annars vegar í niðurstöður viðtala við 

skólastjóra og hins vegar í niðurstöður viðtala við deildarstjóra sérkennslu. 

4.1  Niðurstöður skólastjóra  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim atriðum sem viðtölin við sex 

skólastjóra sem starfa við mismunandi grunnskóla í sex sveitarfélögum á 

Stór–Reykjavíkursvæðinu leiddu í ljós. Skólarnir sem þeir starfa við eru 

misstórir, frá tæpum 150–750 nemendum. Fjórir eru heildstæðir frá 1.–10. 

bekk og tveir frá 1.–7. bekk. Kynjahlutföll skólastjóranna eru ójöfn, einn karl 

og fimm konur og starfsreynsla frá fjórum upp í fimmtán ár. 

Greint verður frá sex þáttum sem fram komu í umfjöllun um hvernig 

fyrirkomulagi sérkennslu er háttað í grunnskólum á Stór–Reykjavíkur-

svæðinu. Þættirnir eru fjármagn, umsjónaraðili sérkennslu og helstu verkefni, 

fyrirkomulag sérkennslu og helstu áherslur, sérstakar áherslur sveitarfélaga, 

sýn skólastjóra á sérkennsluna og breytingar á skipulagi sérkennslu. 

4.1.1  Fjármagn 

Viðtölin leiddu í ljós að skólarnir fá úthlutað ákveðnu fjármagni frá 

sveitarfélaginu til sérkennslu. Það var annars vegar föst úthlutun sem tók mið 

af nemendafjölda hvers skóla auk þess að fá framlag frá jöfnunarsjóði 

sveitarfélaga. Reikningsstuðull sem notaður var til reikna út sérkennslutíma 

var mismunandi milli sveitarfélaga og úthlutun endurskoðuð árlega þar sem 

tekið var tillit til fjölda nemenda með greiningar. Helmingur viðmælenda var 

ánægður með úthlutun sína og allir réðu því hvernig fjármagnið var nýtt. 

Flestir tala um að sérkennslan sé að aukast, stoðþjónustan að þyngjast og 

sífellt fleiri nemendur með greiningar þurfi stuðning. 

Sveinn var ánægður með úthlutunina til skólans og taldi sig fá meira en 

tíðkast í nágrannasveitarfélögunum. Hann sagði að sérkennslan hafi alltaf 
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verið þung og margir sem koma að henni. Hann taldi að um það bil hálf staða 

fari í að halda utan um sérkennsluna og skipulagið.  

Upplifun Áslaugar var á annan veg en hún sagðist sífellt kvarta og óska 

eftir meira fjámagni og ráðgjöf. Hún virtist pirruð og sagði með áherslu að 

skólann vantaði meiri þjónustu. Það sama á við Njálu en hún hefur barist fyrir 

meiri úthlutun í nokkur ár. Hún taldi það hafa lagast og fjármagnið nú betur 

skilgreint. Selma var sammála Áslaugu og Njálu og sagðist aldrei fá næga 

úthlutun. 

Allir viðmælendur mínir sögðust hafa frjálsar hendur með hvernig þeir 

nýttu úthlutunarfjármagnið til sérkennslu en það gaf þeim ákveðinn 

sveigjanleika varðandi skipulag sérkennslunnar. Freyja nefndi sem dæmi að í 

fámennum bekkjum þurfi minni sérkennslu og hluti af sérkennslukvótanum 

þá notaður til að borga umsjónarkennara laun. Hún sagði að stundum þurfi 

meira fjármagn úr almennu kennslunni inn í sérkennsluna og öfugt. Hún 

nefndi að bærinn komi gjarnan inn með auka fjárveitingu ef þurfa þykir ef 

sérkennslumálin reynast þyngri en reiknað var með í upphafi skólaárs.  

Skólastjórarnir voru sammála Líneyju að stoðþjónustan væri stækkandi 

hluti af skólastarfinu, sérkennsla að aukast og sífellt fleiri nemendur með 

greiningar þurfi aðstoð. Hún sagði að með tilhliðrun fjármagns væri hægt að 

koma til móts við þessa erfiðu nemendur en tók fram að þau gætu ekki 

endalaust sett inn fjármagn í sérkennsluna. Til stendur að skera niður 

fjármagn til skólans sem leiðir til fækkunar á sérkennslutímum og 

stuðningsfulltrúum næsta skólaár. Líney benti á að þau byrji yfirleitt að vinna 

með nemendum ef grunur væri um frávik þrátt fyrir að greining liggi ekki fyrir. 

4.1.2  Umsjónaraðili sérkennslu og helstu verkefni 

Breytilegt var hvaða aðili hafði umsjón með sérkennslu hjá skólastjórunum 

sex og hvert kennsluhlutfallið var. Í tveimur skólum voru deildarstjórar 

sérkennslu í fimmtíu og hundrað prósent stjórnunarstöðu, í tveimur var 

umsjónin á herðum aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra yngsta stigs og í 

tveimur voru sérkennarar sem voru ekki með stjórnunarlega stöðu. Í svörum 

skólastjóranna fjögurra sem ekki voru með deildarstjóra sérkennslu kom 

fram að þeir hefðu ekki fjárveitingu fyrir meiri stjórnun eða stjórnunarkvótinn 

hafði verið skorinn niður. Þrír skólastjórar töluðu um að staða deildarstjóra 

sérkennslu hafi verið lögð niður. Allir skólastjórarnir voru sammála um 

mikilvægi þess að hafa einn aðila sem ber ábyrgð á málaflokknum innan 

skólans. Flestir töldu þörf fyrir að hafa deildarstjóra sérkennslu til að halda 

utan um sérkennslumálin til að minnka álag á stjórnendur.  
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Verkefni sem umsjónaraðilar sérkennslu sinntu voru flest þau sömu og 

deildarstjóra sérkennslu til viðbótar við önnur stjórnunarhlutverk sem þeir 

höfðu á höndum. Skólastjórarnir nefndu að helstu verkefni umsjónaraðila 

sérkennslu væru að skipuleggja sérkennslu, skipta úthlutuðu tímamagni, raða 

tímum niður á nemendur og starfsfólk, verkstýra þeim sem unnu við 

sérkennslu, útbúa stundatöflur, hafa umsjón með nemendaverndar-

ráðsfundum halda utan um greiningargögn, sjá um greiningar ef þeir voru 

með menntun til þess ásamt því að sitja teymisfundi og skilafundi.  

Sveinn, Áslaug, Njála og Selma voru með sérkennara sem hafði umsjón 

með sérkennslunni í samstarfi við stjórnendur. Hluti af sérkennslukvótanum 

var notaður til að greiða fyrir verkefni sérkennarans. Hjá þeim hafði 

stjórnunarkvótinn verið skorinn niður eða þeir ekki fengið úthlutað nægu 

fjármagni til stjórnunar. Sérkennarinn hafði ekki stjórnunarlega stöðu en 

vann sjálfstætt þannig að stjórnunarleg verkefni sérkennslunnar var á 

höndum stjórnenda, skólastjóra, aðstoðarskólastjóra eða deildarstjóra 

yngsta stigs. Hann sat oftast nemendaverndarráðsfundi, hafði umsjón með 

stoðkerfisfundum og stuðningsfulltrúum. Sérkennarinn bar ábyrgð á lestar- 

og greiningarprófum ásamt greiningargögnum nemenda. Sveinn sagði að 

með stuðningi stjórnenda gengi sérkennarinn í öll mál sem tengdust 

sérkennslu þrátt fyrir að starfsheitið deildarstjóri sé ekki notað. Áslaug talaði 

um að ákvörðun um að hafa deildarstjóra sérkennslu sé líka spurning um 

hvað skólinn hefur og hvernig stjórnendur vilja hafa skipulagið. Njála taldi 

sérkennara nýtast betur „á gólfinu“, þ.e. í kennslu og þeim var greitt aukalega 

fyrir að hafa umsjón með ákveðnum þáttum eins og skilafundum, 

teymisfundum og greiningum. Hún sagði: 

Okkur fannst þetta bara henta best, þetta var orðin svona 

„yfirvinnukrísa“ og hérna er yfirvinnubann […] þetta er allt 

spurning um að koma þessu áfram og hér er verið að skera niður 

mikla yfirvinnu [...] og þá verð ég að finna einhverjar leiðir. 

Selma taldi líkt og flestir skólastjórarnir þörf fyrir að hafa deildarstjóra 

sérkennslu til að halda utan um sérkennslumálin og sagði í því sambandi: 

Einhvers staðar þurfa þessi verkefni að vera […] þetta eru stór 

verkefni og skiptir máli […] þetta eru ekki bara námsörðugleikar, 

við erum með krakka með kvíða og alla vegna raskanir og allt 

mögulegt sem þarf að sinna og við viljum getað sinnt því vel. 
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Hjá Freyju var deildarstjóri sérkennslu í hálfu starfi. Freyja sagðist vera með 

ákveðinn stjórnunarkvóta sem ekki væri hægt að auka. Hún nefndi þegar hún 

var ekki með deildarstjóra sérkennslu þá dreifðust verkefnin á fleiri aðila og 

voru leyst af handahófi. Hún sagði: 

Mér finnst það algjört lykilatriði að hafa deildarstjóra yfir 

þessum málaflokki, áður voru deildarstjórar stiganna sem sáum 

um það og það fannst mér ekki ganga nógu vel […] þannig að 

þegar deildarstjóri sérkennslu var ekki þá dreifðist þetta bara á 

fleiri aðila og það var ekki góður bragur á því fannst mér.  

Líney var með deildarstjóra sérkennslu og mats í 100% stjórnunarstarfi. Hún 

sagði að fyrir fimm árum hafi verið ákveðið að hafa deildarstjóra sérkennslu 

til þess að sami aðili fylgi málum eftir frá 1.–10. bekk. Áður lentu þau í að 

teymisfundir og fleira féllu niður hjá nemendum þegar þeir færðust milli stiga 

og nýr kennari tók við. Hún tók undir með hinum skólastjórunum um 

mikilvægi þess að ákveðinn aðili haldi utan um þessi mál. Hún hafði heyrt að 

mörg sveitarfélög hafi fækkað deildarstjórum og að hennar mati væri það 

ekki góð þróun miðað við alla þá pappírsvinnu og annað sem væri að 

breytast. 

4.1.3 Fyrirkomulag sérkennslu og helstu áherslur 

Misjafnt fyrirkomulag var á sérkennslunni hjá skólastjórnunum sex. 

Fyrirkomulagið fór fram með ýmsum hætti eftir því sem best var talið henta 

hverjum og einum. Flestir fengu úrræði við hæfi og sérfræðingar kallaðir til 

eftir þörfum. Algengt var að nemendur voru teknir út úr bekk í stærðfræði og 

íslensku í námsver eða sérstofu. Mikil áhersla var lögð á lestur. Dæmi voru 

um að nemendur með frávik voru inni í bekk hjá umsjónarkennara og aðrir 

teknir út í minni hópum til að minnka álag í fjölmennum bekkjum og vera með 

litla kennsluhópa. Einnig voru litlir námshópar í tímabundinni þjálfun á 

ákveðnum námsþáttum þannig að sérkennslan nýttist fleirum. Það taldist til 

undantekninga að vera með einn nemanda heilan vetur í sérkennslu. 

Skólastjórarnir lögðu áherslu á einstaklingsmiðað nám og töldu ganga betur 

að halda utan um það með fámennari bekkjum. Að þeirra mati gátu kennarar 

þá sinnt betur hverjum nemanda og sérkennsluþörfin minnkaði. 

Skólastjórarnir telja kennara vera ánægða með fyrirkomulagið um fámenna 

bekki en það væri ljóst að þeir vildu alltaf meiri sérkennslu. 

Skólastjórarnir nefndu að helstu áherslur á fyrirkomulagi sérkennslu væri 

á lestur með snemmtækri íhlutun, fámennari bekki, aðstoð inn í bekk og 

flestir nefndu íslensku og stærðfræði. Allir upplifðu að sérkennslan væri 
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þung, umfangsmikil og kröfur frá umsjónarkennurum að fá sérkennslu fyrir 

sína nemendur. Aðaláherslan á fyrirkomulagi sérkennslu var að vinna með 

nemendum með greiningar sem þurftu mikinn námslegan stuðning og aðlaga 

námið að þeirra þörfum. Hjá öllum viðmælendum kom fram að gerð er 

áætlun um sérkennsluþörf á hverju vori sem byggð er á beiðnum frá 

umsjónarkennurum fyrir nemendur sem sýnt þykir að þurfi stuðning næsta 

skólaár. Á haustin þegar skipulag sérkennslu fór fram var sérkennslu-

nemendum oftast forgangsraðað í hópa af umsjónarkennurum, deildar-

stjórum stiga, sérkennara og deildarstjóra sérkennslu.  

Hjá Líneyju var hverjum árgangi úthlutað tíu tíma á viku í sérkennslu. Sá 

tími var nýttur í íslensku og stærðfræði þar sem  nemendur voru teknir út úr 

bekkjunum samtímis. Þannig blandaðist árgangurinn og sérkennslu-

nemendur gátu valið að vera inni í bekk hjá umsjónarkennara. Freyja og 

Sveinn úthlutuðu sérkennslutímum eftir þörfum og greiningarfrávikum 

nemenda. Freyja sagði oft mikinn „barning“ vera við kennara við 

skipulagningu sérkennslu því þeir litu svo á að bekkurinn þeirra ætti rétt á 

sérkennslutímum í stað þess að horfa á ákveðna einstaklinga. Að mati Freyju 

var algengt viðhorf umsjónarkennara að sérkennarinn ætti að sinna 

„sérkennslubarninu“ en ekki þeir báðir. Hún sagði: „þetta er bara barningur 

[…] gerist hægt og rólega en þetta er erfitt […] deildarstjóri sérkennslu er ekki 

of sæl af þessu reksi og peksi.“ Stjórnendur eru að reyna að breyta hugarfari 

kennara þannig að þeir líti á sérkennslu sem sameiginlegt verkefni 

umsjónarkennara og sérkennara. 

Sveinn lagði áherslu á að allir nemendur eigi rétt á námi í sínum 

hverfisskóla. Að hans mati skipta sérkennarar þar miklu máli við að aðstoða 

umsjónarkennara að aðlaga námsefni að þörfum hvers nemanda. Hann 

sagðist hafa marga sérkennslunemendur og fá nægjanlega úthlutun frá 

jöfnunarsjóði sveitarfélaga til að sinna þessum nemendum. Ef Sveinn 

misreiknaði sig með fjölda sérkennslutíma á haustin þá leysti hann það með 

fleiri stuðningsfulltrúum. Hann taldi það ekki góða lausn en erfitt væri að fá 

menntaða sérkennara í starf. Hann hafði dregið úr ráðningum 

stuðningsfulltrúa og taldi skila meiri árangri að hafa fagmenntað fólk í 

erfiðustu málunum. Sveinn talaði um að gott samstarf umsjónarkennara og 

sérkennara stuðli að fækkun stuðningsfulltrúa. Hann lagði áherslu á að 

kennarar noti sérkennsluna ekki sem lausn á agamálum og fara þurfi aðrar 

leiðir með þá nemendur.  

Líney talaði um aukningu í sérkennslu milli ára og metfjölda 

stuðningsfulltrúa. Hjá Áslaugu var lagt upp með að hafa stuðningsfulltrúa í 
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yngstu bekkjunum og Selma sagði að þau hafi kosið að fara þá leið að vera 

með í bland sérkennara og stuðningsfulltrúa. Hún nefndi að þáttur foreldra 

nemenda sem njóta sérkennslu væri mikilvægur og hafi áhrif á námsárangur 

þeirra.  

Njála sagði að skólastjórnendur þurfi oft að vera með nemendur inni hjá 

sér en þar er hún að tala um börn sem eru ekki með greiningar og hafa lítið 

bakland. Í þann hóp fer mikill tími þrátt fyrir að hafa ekki „peninginn“ með 

sér sagði Njála og hélt áfram: „þannig að peningar eru ekki alltaf 

aðgöngumiðinn þarna inn í sérúrræði.“ Hún var aðeins með einn menntaðan 

sérkennara og hafði lengi reynt að fá fleiri en hafði aðgang að þroska- og 

iðjuþjálfa í gegnum sérdeildir skólans. 

4.1.4 Sérstakar áherslur sveitarfélaga 

Í umræðunni um sérstakar áherslur í sveitarfélaginu varðandi sérkennsluna 

kom fram að skólastjórunum fannst almennt vera lítil miðstýring og áhersla 

lögð á sjálfstæði skóla. Helstu áherslur sem þeir nefndu voru átak í lestri með 

snemmtækri íhlutun, ýmsar skimanir og skóli án aðgreiningar. Með þessum 

áherslum voru sveitarfélögin að leita leiða til að efla námsárangur nemenda. 

Flestir skólastjórarnir sögðu að með átaksverkefnum sveitarfélaganna fylgdi 

ekki fjárstuðningur en skólaskrifstofur veittu skólunum faglegan stuðning.  

Njála sagði að skólinn hafi í samvinnu við sveitarfélagið breytt verkferlum 

í íslensku til að stuðla að auknum námsárangri í greininni. Nú væri ábyrgð og 

eftirfylgni á höndum skólastjórnenda „þannig að þetta lendir mikið á okkur 

stjórnendum ofan á allt annað,“ sagði Njála. Hún fékk faglegan og 

kennslufræðilegan stuðning frá skólaskrifstofu sem sá um lestrar- og 

stærðfræðiskimanir. Mikil þörf var á að gera breytingar og erfitt var að koma 

þeim upp úr hjólförunum. Hún sagði að samvinna við foreldra hafi mikil áhrif 

og gera þá meðvitaða um bættan námsárangur. Þegar niðurstöður skimana 

liggja fyrir er kallað á foreldra og þau látin hafa verkefnapakka til að vinna 

með barninu heima sem Njála sagði þau taka fegins hendi. 

Líney var að vinna að sérstakri lestrarstefnu í samvinnu við skólaskrifstofu 

og aðra grunnskóla bæjarins. Þau hafa fylgst með lestrarniðurstöðum í 

nokkur ár sem leiddu í ljós að einkunnir nemenda höfðu lækkað. Þessu vildu 

þau breyta með því að hafa markvissar lestrarskimanir og íhlutanir í tengslum 

við niðurstöður. Hún sagði að sérkennslan á næsta ári komi til með að mótast 

mikið af lestrarstefnunni. Hún nefndi að skólinn fengi ekki fjármagn vegna 

átaksins en þau hafi sótt um styrki í ýmsa sjóði til að fjármagna átakið. 

Sveinn sagði að lögð væri áhersla á að öll mál sem snúa að sérkennslu væri 

alfarið í höndum hvers skóla í sveitarfélaginu þannig að lítil aðstoð kæmi frá 
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skólaskrifstofu. Einn starfsmaður á skólaskrifstofu sá um sérkennslumál allra 

skóla bæjarins og að mati Sveins var mjög lítil miðstýring. 

Selma var ánægð með stuðninginn sem skólaskrifstofan veitti en fannst 

vanta kennsluráðgjöf. Grunnskólafulltrúi skólaskrifstofunnar fylgdist með 

þeim og veitti aðstoð eftir þörfum. Þrátt fyrir miðstýringu kennslumagns frá 

skólaskrifstofu hafði hún frjálsar hendur varðandi áherslur og útfærslu 

sérkennslunnar. Áherslur sveitarfélagsins var á lestur og stærðfræði. Selma 

sagði að næsta skólaár mótaðist af öflugu lestrarátaki með reglulegum 

lesskimunum og markvissum íhlutunum. Gerðar verða kröfur til foreldra að 

þeir verði virkir í inngripum og sinni heimalestri fimm sinnum í viku. 

Hjá Freyju og Áslaugu var megin áhersla lögð á skóla án aðgreiningar. Að 

skólinn sé fyrir alla nemendur, aðlagað að þörfum þeirra þannig að allir séu 

inni í bekk. Sveitarfélag Freyju veitir aukið fjármagn ef þörf er á til að 

framfylgja markmiðinu. Hún sagðist sjálf vera fylgjandi stefnunni sem hún 

vinnur með fullum stuðningi frá skólaskrifstofu. Áslaugu fannst hins vegar 

þjónusta skólaskrifstofu ábótavant og litlar breytingar hafa átt sér stað 

síðastliðin sjö ár. Hún talaði um að skólaumhverfið hafi vaxið en á sama tíma 

hafi skólaskrifstofa ekki bætt við stöðuhlutföll sérfræðinga sem að hennar 

mati væri skortur á. 

4.1.5 Sýn skólastjóra á sérkennslu 

Í viðræðunum um sýn skólastjóranna á fyrirkomulagi sérkennslu kom fram að 

allir vilja sjá meiri einstaklingsmiðun í skólastarfinu. Þeir vildu einnig fá fleiri 

menntaða sérkennara og nýta þá í ráðgjöf til kennara. Með því telja þeir að 

kennsluaðferðir sérkennara nýtist fleiri nemendum inni í bekkjum með meiri 

einstaklingsmiðun, aðlögun námsefnis og námsmati. Þeir telja óraunhæft að 

ætla að allir nemendur geti verið með sama námsefni. Þrír skólastjórar höfðu 

áhuga á að koma inn teymishugsun hjá umsjónarkennurum þannig þeir séu 

tilbúnir til að stokka upp nemendahópinn og vinna í teymi með kennurum og 

sérkennurum. Þannig bera þeir sameiginlega ábyrgð og skipta með sér 

verkum með mismunandi hætti. Skólastjórarnir sjá fyrir sér að fyrirkomulag 

sérkennslu fari fram í stuttum lotum eða í formi námskeiða í lestrarþjálfun, 

íslensku eða stærðfræði þannig að nemandi verði ekki í sérkennslu alla sína 

skólagöngu. Tveir skólastjórar töluðu um að vilja minnka álag á stjórnendur 

og hafa deildarstjóra sérkennslu og einn vildi bæta þjónustu við bráðger börn. 

Freyja sagði að hennar sýn á fyrirkomulagi sérkennslu væri að aðlaga nám 

nemenda og miða að þeirra þörfum þannig að þeir geti verið á sínum 

forsendum inni í almennum bekk. Hún vill ekki að litið verði á ákveðna 

nemendur sem „sérkennslubörn“. Hún sá fyrir sér að teknar væru skorpur 
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eða stutt námskeið til að þjálfa ákveðna námsþætti þannig að fleiri nemendur 

nýti aðstoðina. Freyja upplifði fyrirstöðu í kennarahópnum gagnvart hennar 

sýn en sagðist skilja umsjónarkennara því sjálf hafi hún verið í sömu sporum, 

að vera með nemendur sem ná ekki góðum framförum. Hún sagði erfitt að 

tala um og viðurkenna annmarka nemenda. Oft væri verið að „troða“ þeim í 

gegnum námsefni sem þau ráða ekki við í þeim tilgangi að fylgja bekknum. 

Hún ítrekaði að gera þyrfti raunhæfar væntingar til barnsins og aðlaga 

námsefnið að veikleika þess. Hún taldi vanta þann skilning í skólakerfið 

almennt.  

Selma vildi gjarnan sjá meiri einstaklingsmiðun í sínum skóla. Það kom 

henni á óvart hve ólíkur skilningur kennara var á einstaklingsmiðuðu námi 

þegar það var rætt innan kennarahópsins. Hún sagðist hafa haldið að allir 

væru með sömu hugsunina en það hefði aldeilis ekki verið þannig. Hún sagði 

jafnframt: 

Við getum ekki náð öllum á sama stað og munum aldrei geta það 

[…] það er óraunhæft. Ég vil gjarnan að sérkennarinn sé hluti af 

þessu teymi sem heldur utan um árganginn […] það þarf að vera 

þessi teymishugsun þannig að sérþekking sérkennaranana nýtist 

þá líka inn í bekkinn.  

Sýn Áslaugar og Njálu var að hafa deildarstjóra sérkennslu til að minnka 

álagið á stjórnendur og hafa yfirsýn á fyrirkomulag sérkennslu. Samt vildi 

Njála ekki missa sérkennarann í stjórnunarhlutverkið því henni fannst meiri 

þörf fyrir sérfræðiþekkingu hans á „gólfinu“. Hún sagðist þá vera komin með 

almenna kennara sem hafa ekki fagþekkingu sérkennarans. Njála sagði að 

það vantaði sérkennara og sveitarfélagið styðji þá sem hefja nám í 

sérkennslufræðum með því að veita þeim leyfi á launum. Að mati Njálu er 

óskastaðan að vera með einn deildarstjóra sérkennslu og tvo sérkennara í 

námsverinu. Hún sagði að þetta væri því miður ekki veruleikinn en það væri 

óskastaðan hennar og því vantaði upp á að hún væri að vinna samkvæmt 

þeirri sýn sem hún hefur á starfið.  

Sveinn var ánægður með fyrirkomulag sérkennslunnar. Hans sýn hans var 

að gera betur við bráðgera nemendur og þá sem væru með mikið ADHD. 

Hann vildi leggja meiri áherslu á samstarf sérkennara og umsjónarkennara og 

sagðist vera búinn að leggja línurnar fyrir næsta vetur með þetta í huga til að 

mæta þörfinni fyrir stækkandi námshópum.  

Áslaug taldi sig vera að vinna í samræmi við sín sjónarmið en sagðist vilja 

sjá meira fjármagn inn í sérkennsluna, aðgang að meiri ráðgjöf og fleiri 
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fagstéttum. Henni fannst besta fyrirkomulagið að hafa nemendur sem mest 

inni í bekk með stuðningi. „Okkar hlutverk er að búa til skóla fyrir alla,“ sagði 

hún og benti á að eftir að stefnan var tekin upp hafa verið stofnaðar sérdeildir 

innan bæjarins. Hún sagði nauðsynlegt að hafa aðgang að slíkum úrræðum 

og það hafði reynst þeim vel. 

4.1.6 Breytingar á skipulagi sérkennslu 

Skólastjórarnir upplifðu almennt að litlar breytingar hafi verið á skipulagi 

sérkennslu síðustu ár. Allir voru sammála um að aukin áhersla væri á 

einstaklingsmiðað nám þar sem námsefni væri aðlagað að þörfum nemenda 

og sérkennarinn nýttur meira inni í bekkjum til að geta hjálpað fleiri 

einstaklingum. Þannig að nemendur upplifi ekki þennan „sérkennslustimpil“ 

eins og einn tók til orða. Þeir töluðu um að þrátt fyrir að dregið hafi úr 

stjórnendakvóta þá hafi sérkennslukvótinn ekki verið skorinn niður. Tveir 

nefndu að helsta breytingin hafi verið að fá meiri faglega aðstoð frá 

skólaskrifstofu varðandi læsi sem hafi aukið vitund um það að verið væri að 

vinna að meiri fagmennsku út í skólanum.  

Líney sagðist sjá breytingu og í dag heyri hún ekki talað um að nemendur 

séu að fara í sérkennslu. Núna fara nemendur út úr bekkjum í smærri hópa 

eða annar kennari kemur inn þannig að aðgreining á sér ekki stað. Vinnulag 

er breytilegt, „ekki eitthvað eitt ríkisrekið ákveðið form sem er allan 

veturinn“. Hún lagði áherslu á frjálsræði kennarara þannig að þeir geti 

stjórnað sérkennslutímum eftir þörfum.  

Sveinn sagði að búið væri að leggja niður flesta sérskóla og sérdeildir í sínu 

bæjarfélagi sem væri að hans mati mjög jákvæð þróun. Með þeirri breytingu 

væri þau að vinna í samræmi við menntastefnuna Skóli án aðgreiningar. Hann 

taldi að sérúthlutun vegna einhverfra og mikið fatlaðra nemenda hefði 

minnkað. Sveinn talaði um að margt ætti eftir að breytast og skólinn væri á 

leiðinni inn í gjörbreytta kennsluhætti vegna nýja vinnumatsins og með 

innleiðingu á spjaldtölvum.  

Selma taldi mestu breytinguna vera stuðninginn frá skólaskrifstofu. Hún 

var ánægð með sérfræðiteymi skólaskrifstofunnar sem veitti skólanum 

stuðning í þungum málum og tók fram að bærinn væri sífellt að reyna gera 

betur. Selma sagði að umfang og umsjón sérkennslu væri alltaf að aukast og 

miklar kröfur gerðar varðandi sérkennslu.  

Njála sagði að skipulag sérkennslu hafi verið eins í nokkur ár og 

aðalbreytingin hafi verið þegar nýr fræðslustjóri tók til starfa. Í framhaldi af 

því hafi skólaskrifstofan veitt þeim faglegan stuðning og lögð var áhersla á 

samvinnu allra skóla bæjarins. Önnur breyting var innleiðing á ákveðnu 
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lestrarverkefni sem unnið var í samvinnu við foreldra. Verkefnið var hugsað 

fyrir umsjónarkennara inni í bekk en vegna aukins álags á þá hafði það þróast 

í að sérkennarar tóku nemendur í einn til tvo tíma á viku í lestrarþjálfun til að 

komast yfir ákveðinn hjalla og þá í samvinnu við foreldra sem hafði gefist vel. 

Freyja talaði um að sérkennslan væri breytt og sífelld meiri áhersla lögð á 

að sérkennari væri inni í bekk hópnum til stuðnings. Hún sagðist vera 

fylgjandi skólastefnunni Skóli án aðgreiningar og væri sjálf búin að vinna 

mikið í kringum fatlaða og þekkti þann málaflokk vel. Hún sagðist ekki líta á 

það sem vandamál heldur frekar úrlausnarefni, þannig hafi hún „litað 

umhverfið“ hvað það varðar. Hún benti á að deildarstjóri sérkennslu væri nýr 

í starfi og þeirra áherslur mjög „keimlíkar þannig að það er svona margt að 

þokast því við erum svo einbeittar saman að breyta því,“ sagði hún að lokum. 

Áslaug sagði að sama skipulag væri búið að vera í 7–8 ár og taldi einu 

breytinguna vera með tilkomu laga um málefni fatlaðra. Þá þurfti hún að 

breyta áætlunum um móttöku og skila til skólaskrifstofu en það hafði hún 

ekki gert áður. Skólaskrifstofan sendi henni skýrsluform sem hún fyllti út og 

að hennar mati gaf það góða heildarsýn hvað verið væri að gera. Í lokin 

kvartaði hún um að sérkennslunni fylgdi mikil pappírsvinna sem hún þyrfti að 

skila til skólaskrifstofu. 

4.2 Niðurstöður deildarstjóra sérkennslu 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim þáttum sem fram komu í svörum 

þeirra sex deildarstjóra sérkennslu sem tekin voru viðtöl við. Deildarstjórarnir 

starfa við mismunandi grunnskóla í sex sveitarfélögum á Stór–

Reykjavíkursvæðinu. Skólarnir eru misstóri frá tæpum 380–750 nemendum. 

Fjórir eru heildstæðir frá 1.–10. bekk og tveir frá 1.–7. bekk. 

Stjórnunarhlutfall deildarstjóranna sex voru frá 50 til 100 prósent, allt konur 

með mismunandi bakgrunn og stjórnunarreynslu. Ein hafði ekki menntun á 

sviði sérkennslufræða og starfsreynslan var frá einu ári að tæpum fimmtán 

árum. Tvær voru með framhaldsmenntun í sérkennslu, tvær með diplóma í 

sérkennslufræðum og ein tók grunnnám í sérkennslu erlendis og ein var 

tómstundafræðingur með diplóma í opinberri stjórnsýslu.  

Greint verður frá sjö þáttum sem fram komu í umfjöllun um 

stjórnunarhlutverk deildarstjóra sérkennslu sem millistjórnanda og hvernig 

starfi hans er háttað í grunnskólum á Stór–Reykjavíkursvæðinu. Þættirnir eru 

stjórnunarhlutverk, starfssvið og verkskipting, stuðningur við starfsfólk, 

erfiðleikar og ábyrgð, hvati, forysta, fagleg sýn og kennslufræðileg forysta og 

breytingar á verkefnum. 
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4.2.1 Hlutverk, starfssvið og verkaskipting 

Stjórnunarhlutverk deildarstjóra sérkennslu voru breytileg en flest í tengslum 

við fyrirkomulag og skipulag sérkennslu. Allir deildarstjórarnir nema einn 

töluðu um að hlutverk þeirra væri skilgreint og til væri starfslýsing en listinn 

væri ótæmandi. Allir voru sáttir við starfssvið sitt, töldu það viðamikið en 

fjölbreytt og skemmtilegt. Í stjórnendateymum skólanna var alltaf skólastjóri 

og oftast aðstoðarskólastjóri, deildarstjórar stiga og deildarstjóri sérkennslu. 

Verkaskipting innan stjórnendahópsins var almennt nokkuð skýr og 

deildarstjórarnir voru ánægðir með samstarfið. Helstu stjórnunarverkefni 

deildarstjóra sérkennslu voru skipulag og fyrirkomulag sérkennslu, umsjón 

nemendaverndarráðsfunda, verkstýring starfsfólks í sérkennslu og vinna með 

stjórnendum að mótun skólastarfsins. Flestir sáu um ráðningar starfsfólks 

sérkennslunnar í samvinnu við skólastjóra sem sá að öðru leyti um lokaferlið 

og tók erfið starfsmannamál. Að mati deildarstjóra sérkennslu fór mestur tími 

í fundarhöld og að fylgja eftir nemendamálum. Einnig fór mikill tími í 

endurskipulagningu, einstaklingsnámskrár og vinnu í kringum stuðnings-

fulltrúa.  

Ösp var sú eina sem var í fullu starfi sem deildarstjóri sérkennslu en Lára 

var í 100% stjórnun með innra mat á móti deildarstjórnuninni. Aðrar voru í 

hlutastarfi í deildarstjórn. Mismunandi stjórnunarhlutfall hafði lítil áhrif á 

starfslýsinguna og voru deildarstjórarnir sammála um að verkefnalistinn væri 

ótæmandi og enginn dagur eins. Láru fannst vera mikið „umstang“ í kringum 

starfið og það væri fjölbreytilegt. Brimdís, Friðmey og Ásdís voru í hálfu starfi 

sem deildarstjórar sérkennslu og höfðu þrettán tíma kennsluskyldu. Þær voru 

sammála um að deildarstjórastarfið væri krefjandi miðað við stöðuhlutfall og 

stjórnunarhluturinn þyrfti að aukast. Friðmey sagði að tíminn liði „ótrúlega“ 

hratt og benti á að „auðvitað koma toppar eins og í öllu“ og sagðist stundum 

„sárlega“ vanta tíma til að skipuleggja sína eigin kennslu. Brimdís velti fyrir 

sér hver ætti þá að sjá um sérkennsluna ef stjórnunarhluti hennar eykst, 

„maður höndlar þetta ekki alveg í 50% stjórnun […] ég er ekki með fleiri 

sérkennara.“ Hún sagði að það vantaði sérkennara og eftir að hún fór í 

deildarstjórn þá hefur hún ekki eins mikinn tíma til að kenna. Friðmey sagðist 

bera allar skyldur sérkennara ásamt öllum þeim skyldum sem deildarstjóri 

sérkennslu hafi. Hún sagði ef hún ætti að vera heiðarleg þá fyndist henni 

stundum erfitt að samræma sérkennsluna og stjórnunarhlutann. Hún sagði:  

Það er þessi línudans og auðvitað vil ég helst vera hluti af 

hópnum. Ég vil ekki vera einhver yfirboðari af því ég er að vinna 

báðum megin við borðið, þetta er svolítið flókið. 
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Ásdís sem var á sínu fyrsta starfsári í deildarstjórnun taldi sig ekki búna að 

átta sig á, í hverju hlutverk hennar væri fólgið og upplifði að vera gera allt og 

ekkert vel og sagði: 

Þá finnst mér ég hafa verið eins og hamstur á hjóli í allan vetur 

og finnst ekki ná að fanga þetta og gera þetta vel. Svolítið að 

slökkva elda en skólastjórinn segir að þetta sé bara svona. Það 

koma upp mál og maður ætlaði að gera eitthvað annað og þetta 

sé hluti af því að vera stjórnandi í skóla. Ég er alltaf með svona 

lista til að strika út (skellihlær) en það gengur illa. 

Allir deildarstjórarnir nema einn tóku virkan þátt í ákvarðanatöku og mótun 

skólastarfsins. Þeir sátu nemendaverndarráðsfundi, skilafundi, teymisfundi 

og stjórnunarfundi. Allir voru sammála um að mestur tími fari í fundarsetur 

auk þess að fylgja eftir nemendamálum, endurskipuleggja sérkennslu, 

innleiða og upplýsa kennara um einstaklingsnámskrár en þeir höfðu lítinn 

tíma til að fylgja því eftir. Þeir töluðu um að góð samvinna væri innan 

stjórnendahópsins, gott samráð og stuðningur. Ösp lýsti því á eftirfarandi 

hátt: 

Við erum bara eitt lið […]. Ef maður er að gera vel eða telur sig 

vera að gera vel og getur gert það sem þarf að gera þá finn ég 

það alveg, það er þannig stuðningur, „back up“ […]. Þannig að 

mér hefur alltaf liðið vel í þessu starfi og skólastjóri lætur mig 

finna það stöðugt hversu mikilvægt starfið mitt er sem er 

frábært og mjög gott. 

Deildarstjórarnir voru sammála Ásdísi sem taldi meginhlutverk sitt sem 

millistjórnanda vera að „draga vagninn“, hafa yfirsýn yfir skipulagið, vera 

fagleg fyrirmynd og ráðgefandi þeim sem til hennar leita. Þeir skipulögðu allt 

í tengslum við sérkennslumál og stjórnunarhlutverkið fólst í að bera ábyrgð á 

sérkennslu skólans og vera faglegur ráðgjafi. Þeir héldu utan um skimanir og 

úrvinnslu á þeim ásamt greiningarvinnu ef þeir höfðu réttindi til þess. Þegar 

Friðmey var spurð hvernig hún liti á hlutverk sitt sem stjórnanda nefndi hún 

fyrst „yfirhlaðið“ starf og hélt áfram:  

Ég held að maður þurfi að reyna að búta það svolítið niður 

þannig að maður sjái fyrir endann á einhverjum verkefnum. 

Maður sér svo sem aldrei fyrir endann á verkefnum, það er bara 
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þannig og reyna þá að fá fleiri til að vinna verkefnið með sér, 

einfalda hlutina. 

Deildarstjórar sérkennslu voru næstu yfirmenn þeirra sem störfuðu við 

sérkennsluna og sáu um ráðningingar á þeim í samvinnu við skólastjóra. Þetta 

voru oftast stuðningsfulltrúar, þroskaþjálfar og sérkennarar. Fjöldi 

undirmanna fór eftir stærð skóla, allt frá þremur upp í 27 starfsmenn, mest 

stuðningsfulltrúar. Þeir sáu um töflugerð þeirra og unnu náið með 

skólasálfræðingi og talmeinafræðingi ef þeir voru til staðar. Flestir höfðu 

umsjón með pöntun námsefnis og kynntu helstu nýjungar fyrir kennurum, 

sáu um skýrslugerðir og uppgjör til skólaskrifstofu og fleiri stofnana. 

Deildarstjórarnir voru sammála um að mikill tími færi í ráðgjöf og að starfsfólk 

væri duglegt að leita til þeirra. Þeir lögðu áherslu á að starfsfólk væri upplýst 

um nemendur með sérþarfir og bentu á að oft þyrfti að funda með skólaliðum 

sem væru með nemendur á erfiðum svæðum í frímínútum. Á hverju hausti 

var upplýsingafundur þar sem starfsfólk var upplýst um alla nemendur með 

sérþarfir, þeim veitt ráðgjöf og stuðningur. 

Verkaskipting deildarstjóra var oftast þannig að deildarstjóri sérkennslu 

sá um sérkennsluna og deildarstjórar stiga um sín stig, þ.e. yngsta stigs, 

miðstigs eða unglingastigs. Þeir bentu á að starf deildarstjóra sérkennslu væri 

sérhæfðara því þeir væru með nemendur með frávik á öllum skólastigum sem 

væri í raun umfangsmeira starf. 

Deildarstjórarnir voru sammála um að sérkennslan væri þung, mikið af 

nemendum á einhverfurófi og með einbeitingarvanda. Þeim fannst mikið 

álag fylgja starfinu og Lára talaði um að sérkennslan væri „ekkert smá batterí“ 

og væri „áskorun“ að takast á við.  

Fjóla og Ásdís voru sammála um að sveigjanleiki í starfinu væri af hinu 

góða og töldu starfið snúast um gott samstarf við kennara og nemendur. Með 

sveigjanleika áttu þær við að þær tækju skorpur í kennslunni, stutt námskeið 

eða voru með átaksverkefni en þess á milli kenndu þær minna. 

Deildarstjórarnir upplifðu að verkefnin væru sífellt að aukast og ekki hægt 

að losa annað í staðinn. Fjóla sagði: „Mér finnst ég stundum vera komin með 

mál sem ég ætti ekki að vera með en hafa einhvern veginn endað hjá mér.“ 

Friðmey var eini deildarstjórinn sem tók að sér að leysa forföll með 

stjórnendum en hún sagðist vilja losna við það. Hún benti á að það væri erfitt 

fyrir sig að finna afleysingafólk vegna þess að hún hafi enga yfirsýn yfir 

kennarahópinn og væri oft í kennslu fyrst á morgnana. Aðrir deildarstjórar 

þurftu að leysa nemendamál ef stuðningfulltrúar þeirra forfölluðust. 
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Deildarstjórar sérkennslu voru sammála um að stundum væru gerðar of 

miklar kröfur til þeirra varðandi þung mál og sumar ekki sanngjarnar og í takt 

við það sem þeim ber. Þeir nefndu sem dæmi að skólinn ynni við breytt 

samfélag þar sem bakland nemenda væri mismunandi, erlend börn og börn 

með mismikil frávik. Þeir töluðu um að ekki væri hægt að vera með þriðjung 

nemenda í sérkennslu þannig að það væri eitthvað sem þyrfti að víkja og væri 

stundum flókið. 

4.2.2 Stuðningur við starfsfólk 

Allir deildarstjórarnir upplifðu að starfsfólk væri jákvætt í þeirra garð og 

þakklátt fyrir þá ráðgjöf sem þeir veittu. Þeir töldu einnig að almenn ánægja 

væri með starfshætti sína. Þeir lögðu áherslu á að nota hvatningu og hrós þar 

sem stutt var við framfarir í námi nemenda og vel unnin störf. Þeir töldu 

jákvæðni og það  að fá fólk í lið með sér bera góðan árangur í stað þess að 

vera með þvinganir eða boð og bönn. Þeir fylgdust almennt ekki með 

starfsfólki sínu á vettvangi.  

Deildarstjórarnir reyndu að vera jákvæðir og hrósa starfsfólkinu þegar 

tækifæri gafst og leiðbeina faglega eftir bestu getu. Þeir fundu fyrir stuðningi 

starfsfólks og Lára nefndi að þeim fyndist „þægilegt“ að leita til hennar og 

Brimdís sagði að kennarar vildu hafa hana á foreldrafundum og töluðu um að 

læra mikið af henni á skilafundum. Lára benti á að veturnir væru misjafnir og 

færu eftir samsetningu nemenda, foreldra og starfsmanna. Samsetningin var 

mjög góð síðasta vetur að hennar mati og ekki mikil átök.  

Deildarstjórarnir voru sammála að þeir fylgdust ekki nægilega mikið með 

starfsfólki sínu. Þeir skiptu sér ekki af starfsmönnum sem þeir treystu og vissu 

að væru sjálfstæðir og sinntu störfum sínum vel. Lára sagðist vera með „fullt 

af frábæru starfsfólki“ sem hún treysti og ynni vel en Ösp taldi sig þurfa að 

viðhalda sambandinu enn betur við starfsfólkið eftir að hún hætti kennslu til 

þess að fylgjast með því sem væri að gerast á „gólfinu“. Hún eins og aðrir 

deildarstjórar lögðu áherslu á góða og jákvæða samvinnu og töluðu um að 

sýna ófaglærðum stuðningsfulltrúum og skólaliðum virðingu. Ösp sagðist 

alltaf vera með hurðina opna á skrifstofunni sinni til þess að starfsfólkið gæti 

leitað til hennar hvenær sem væri og tóku flestir deildarstjórar undir það. 

Friðmey sagðist aldrei hafa átt í samskiptaerfiðleikum en fann fyrir andstöðu 

starfsfólks vegna breytinga sem stjórnendur voru að gera. Breytingarnar fólu 

í sér að færa aukna ábyrgð frá sérkennurum yfir á umsjónarkennara og vinna 

markvissara í anda skólastefnunnar Skóli án aðgreiningar. Hún sagði að 

starfsfólk upplifði í þessu sambandi að stjórnendur væru að minnka vinnuálag 

á sér. 
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Ásdís nefndi það sama og Brimdís sem lagði upp með að allir gætu leitað 

til hennar. Ef hún gat ekki gefið starfsfólki ráð vildi hún geta fundið leið til 

þess eða lesið sér til um viðfangsefnið. Hún sagðist eiga erfitt með að 

verkstýra kennurum, sérstaklega þeim sem voru með meiri reynslu.  

4.2.3 Erfiðleikar og ábyrgð 

Þegar deildarstjórarnir voru spurðir um helstu erfiðleika sem þeir takast á við 

í starfi sem millistjórnendur voru svör þeirra mismunandi. Flestir töldu erfið 

starfsmannamál, erfiða nemendur, tímaskort og neikvætt viðhorf 

starfsmanna vera þætti sem tóku á í deildarstjórastarfinu. Almennt fannst 

þeim að hegðunarmál og sérkennsla færu ekki saman og vísuðu oft þeim 

málum til viðkomandi deildarstjóra.  

Deildarstjórunum fannst almennt þeir bera mestu ábyrgð á nemendum 

með greiningar, veita þeim viðeigandi stuðning þannig að þeim liði vel og sýni 

framfarir í námi.  

Ösp upplifði algjört úrræðaleysi og sagði að skólinn væri með of mikið af 

nemendum með sérþarfir ásamt stórum hópi á gráu svæði sem væru ekki 

með greiningar, síðan væru ADHD börnin að „gleypa“ allan stuðning og hjálp. 

Hún lýsti ástandinu á eftirfarandi hátt: 

Þegar umsjónarkennarar eru flestir komnir með alveg hingað 

(bendir upp í kok) á vorin af þreytu af því það er búið að ganga 

svo erfiðlega með marga nemendur og það er svo sárt að geta 

lítið gert til þess að hjálpa þeim. Við erum að reyna að berjast 

við skólaskrifstofu og ætlumst til að þeir standi með okkur […] 

við getum ekki rekið skóla án aðgreiningar án þess að til komi 

meiri úrræði, meira fé inn í skólana til þess að við getum fengið 

fleira starfsfólk til þess að vinna með okkur, með börn sem eiga 

ofboðslega erfitt og sum hættuleg sjálfum sér og öðrum. Svo 

hugsa til annarra barna sem þurfa að líða það á hverjum einasta 

degi í skólanum skelfingu lostin út af öðrum nemendum. Það er 

þetta sem tekur mest á. 

Hún talaði einnig um að það vantaði í sig „hörkuna“ og ætti því erfitt með að 

taka á vandamálum starfsfólks.  

Brimdísi fannst hún hafa „of mikið að gera“ og talaði um erfið og viðkvæm 

nemendamál. Henni fannst erfitt að horfa upp á nemendur sem voru „alveg 

búnir að missa stjórn á sér“ og þurfa að hafa samband við foreldra þeirra 

vegna ástandsins. Hún nefndi einnig erfið mál vegna mikillar vanlíðan 
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nemenda og foreldra. Oft væri sambland af erfiðri hegðun og 

námserfiðleikum. Hún sagði nemendamál taka meira á þegar samstarf milli 

foreldra og skóla var ekki nógu mikið. 

Ásdís og Friðmey sögðu að neikvætt viðhorf kennara gagnvart erfiðum 

nemendum og einstaklingsmiðun tæki á. Friðmey upplifði að þegar 

nemendamál verða flókin þá hverfi úr hugum kennara grunnhugsunin um 

teymisvinnu og sameiginlega ábyrgð. Ásdís benti á að oft snúast málin um 

einstaklingsmiðun og að aðlaga námsefni sem væri á ábyrgð kennarans og ef 

það væri ekki gert verða mál erfið og flókin. Ásdís og Friðmey voru sammála 

um að breyta þurfi þessari hugsun og kennarar verði að vera með meiri 

einstaklingsmiðun og aðlögun í náminu. Friðmeyju fannst erfiðustu 

stjórnunarþættirnir vera í tengslum við starfsmannahald, úthlutun 

stuðningstíma, finna stuðning og erfitt samstarf við foreldra. Ásdís átti erfitt 

með að líta á sig sem stjórnanda og fannst ekki auðvelt að leiðbeina 

kennurum sem voru með meiri reynslu en hún. 

Fjólu fannst pappírsvinna og skriffinnska vera orðið of mikið umfang í 

starfinu. Hún hafði meiri áhuga á að vinna á vettvangi og sagði: 

Ég held utan um skjalavörslu allra nemenda, tæplega 500 og mér 

finnst það vera erfiðast af því það tekur tíma, það er tími sem að 

þú verður að vinna og það er kannski annað sem rennur til hliðar 

sem má kannski bíða en manni finnst ekkert gott að það bíði. 

Deildarstjórnarnir telja sig bera ábyrgð á nemendum með frávik og að þeir fái 

viðeigandi þjónustu. Ösp, Brimdís og Ásdís töldu samskipti við foreldra 

mikilvægan hlekk í sérkennslu nemenda og lögðu áherslu á góða samvinnu 

milli skóla og heimilis, reglulega teymisfundi og upplýsingagjöf.  

Lára nefndi að það væri mikil ábyrgð að verkstýra starfsfólkinu og því liði 

vel í vinnunni. Ösp var sammála og nefndi sem dæmi að einstaka sinnum þurfi 

deildarstjórar að setja einn starfsmann á nemanda allan skóladaginn. Þetta 

væru erfiðir og krefjandi nemendur og gæta þyrfti þess að „drekkja“ ekki 

viðkomandi starfsmanni.  

Deildarstjórarnir sögðu að það mætti ekki gleyma nemendum sem væru 

á gráu svæði, væru fyrir neðan meðallag og neðst í skimunum. Halda þyrfti 

utan um þann hóp alla skólagönguna og fylgjast með líðan þeirra og 

framförum í námi. Ösp sagðist stöðugt minna kennara á nemendur sem þurfa 

tilhliðranir í náminu. Hún hafði hvatt lesblinda nemendur í unglingadeild að 

taka próf inni hjá sér og sagði: 
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Þá ber ég ábyrgð á að þau fái þessa aðhlynningu […] ég þarf að 

passa þetta […] réttindagæsla svolítið […] passa upp á það sem 

þeim ber […] passa upp á að gleyma ekki að sinna ákveðnum 

þörfum hjá ákveðnum einstaklingum eins og börnum með 

félagsfærnina og allt þetta. Það þarf að passa vel upp á alla þessa 

þætti. 

Deildarstjórarnir voru sammála um að það þyrfti líka að hafa auga með 

„kvíðabörnunum“, fylgja málum þeirra eftir, ræða reglulega við 

kennara svo þau gleymist ekki. Þeir töluðu einnig um ábyrgð á 

skýrslugerðum, áætlunum og niðurstöðum úr skimunum til ýmissa 

stofnana. Deildarstjórarnir voru sammála Láru sem fannst mikil ábyrgð 

felast í að framfylgja lögum og reglugerðum og vinna eftir þeim. Hún 

sagði: 

Það er náttúrulega ábyrgðarhluti að vera með alla þessa 

skjólstæðinga og gera það besta úr því sem við höfum til að 

koma þeim áfram […] það er líka mikil ábyrgð með allt þetta 

starfsfólk að það sé sátt og líði vel í vinnunni […] þetta er 

fjölþætt, allra handa […] þegar allt safnast saman. 

Deildarstjórarnir voru sammála um að það væri á þeirra ábyrgð að hafa 

yfirsýn á alla nemendur, greiningar, frávik og öll úrræði. Jafnframt að 

starfsfólk í sérkennslunni væri meðvitað um hlutverk sitt og veiti nemendum 

nám við hæfi. 

4.2.4 Hvati 

Í viðtölunum kom fram að allir viðmælendur mínir nema einn voru hvattir af 

forvera sínum eða stjórnendum til að taka að sér stöðu deildarstjóra 

sérkennslu. Þessir fimm tengdust allir sérkennslu innan skólanna á einn eða 

annan hátt. 

Lára var óvænt ráðin í stöðu deildarstjóra sérkennslu en hún hafði sótt um 

verkefnisstjórastöðu þegar það var auglýst. Þegar hún mætti í vinnu í 

skólabyrjun kom í ljós að hún átti að sinna stöðu deildarstjóra sérkennslu. 

Hún var tilbúin til að takast á við hlutverkið miðað við starfslýsinguna þrátt 

fyrir að hafa ekki sérkennslumenntun en í skólanum störfuðu sérfræðingar 

sem hún gat nýtt, „svo lærir maður, það er bara þannig,“ sagði Lára. 

Ösp hafði velt fyrir sér hvort hennar leið væri að enda sem deildarstjóri 

sérkennslu en óttaðist að hafa ekki burði til þess. Með samvinnu, metnaði, 
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trausti og stuðningi frá forvera og stjórnendum var hún tilbúin að taka starfið 

að sér. Það sama átti við um Fjólu sem sagðist ekki hafa verið tilbúna til að 

byrja með en lét til leiðast eftir pressu frá forvera og stjórnendum.  

Þegar Friðmey sótti um sinnti hún ákveðnum deildarstjóraverkefnum 

innan skólans. Hún upplifði sig góða í stjórnun með skipulagshæfileika en 

taldi starfsmannahald vera erfitt. Hún hafið farið á námskeið í stjórnun og 

hugsaði oft að það gæti verið gott að vera laus við að vera stjórnandi. Friðmey 

fann að hún hafði „helling“ í starfið, hafði áhuga á nýbreytni, fann að fólk 

leitaði til hennar og í framhaldsnáminu í sérkennslu lærði hún öguð 

vinnubrögð og skýrslugerð.  

Ásdís taldi sig hafa fengið starfið af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi vegna 

þess að hún hafði starfað lengst sem sérkennari og í öðru lagi hafði hún talað 

um í nokkur ár að sér fyndist mikil óreiða á sérkennslumálum innan skólans. 

Hún ræddi ítrekað við skólastjórann og benti á mikilvægi faglegra 

vinnubragða í sérkennslunni. Skólastjórinn hugleiddi málið og bað hana síðar 

að taka að sér starfið. 

Brimdís sagði að hún væri búin að vera í starfinu allan tímann þó að hún 

hafi ekki í byrjun verið deildarstjóri sérkennslu. Henni fannst fróðlegt að 

fylgjast með þróun á stöðuheiti sínu því þrátt fyrir breytingarnar vann hún 

sömu verkefni og hafði svipaða ábyrgð.  

4.2.5 Forysta 

Í viðræðum um forystu kom fram að deildarstjórarnir beittu sér á margan 

hátt til að stuðla að breytingum og umbótum í skólastarfinu. Þeir töldu 

mikilvægt að vera vel inni í öllum málum til að sjá ný tækifæri og vera leiðandi 

í þróun kennsluhátta. Þeir nefndu einstaklingsnámskrár, læsi, betra skipulag 

í sérkennslu, skráningu á gögnum, greiningarvinnu og breytta kennsluhætti. 

Ösp var leiðandi á sviði læsis og mats. Hún beitti sér fyrir betra skipulagi í 

sérkennslu og notaði stjórnenda- og nemendaverndarráðsfundi til að koma 

ýmsum málum í gegn.  

Forgangsverkefni Láru var að bæta skipulag í skráningum á gögnum sem 

tengdust sérkennslu. Hún benti á að fundargerðir væru skráðar í bækur 

starfsmanna og ef þeir hætta þá hverfa gögn um nemendur. Lára hefur verið 

að innleiða ákveðið verklag varðandi einstaklingsmöppur þar sem öll gögn 

einstaklings eru geymd á einum stað. Lára talaði um að hafa eytt miklum tíma 

að koma greiningarbeiðnum í ákveðinn farveg þannig að stjórnendur hefðu 

yfirsýn yfir hvað væri búið að vinna með hvern nemanda. Hún sagði: 
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Ég hef eytt miklu púðri í þetta að koma þessu í einhvern farveg 

af því að þetta er svo stórt þannig að við sjáum eða erum með 

yfirsýn yfir veturinn og við erum líka að skrá inn í skjal hvað 

stoðþjónustan er að veita hverjum einstaklingi. Þannig að það 

gleymist ekki hvað búið er að gera […] og svo hættir fólk. Ég vil 

bara getað séð hvað Siggi hefur fengið […] ártölin og 

dagsetningar. Erum við á réttri leið eða ekki. Þannig að það hefur 

farið mikið púður í að koma þessu í horfið.  

Fjóla var leiðandi í starfi hegðunarvers sem var tilraunaverkefni þennan 

vetur. Hún sagði mikið „púður“ fara í hegðunarerfiðleika nemendenda og 

sífellt væri verið að leita betri leiða. Hún aðstoðaði kennara við 

markmiðssetningar, námslega ráðgjöf og útvegaði námsefni tengt 

sérkennslu. 

Brimdís sagðist beita sér á mörgum sviðum innan skólans og nefndi 

sérstaklega lestur og greiningarvinnu. Hún hitti kennara reglulega til að fara 

yfir stöðuna, líðan nemenda og foreldrasamstarf. Ásdís beitti sér á sama hátt 

og Brimdís ásamt að vera leiðandi í breyttum kennsluháttum með notkun 

iPada í sérkennslunni. Hún sagði: 

Við erum með fimm iPada í kennslu og við þurfum að vera að ýta 

á kennara að nota þá og benda þeim á öpp sem hægt er að nota 

[…] ég þarf að hlaða niður leikjum til þess að kennarar nýti sér 

það. Ef ég set hann niður í skúffu og enginn veit af því þá eru þeir 

ekki notaðir. Þá er það mitt að pikka og pota og hvetja fólk til að 

hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Deildarstjórarnir voru allir leiðandi í gerð einstaklingsáætlana en misjafnt 

verklag var í hverjum skóla. Þeir voru sammála að það taki tíma að vinna eftir 

skólastefnunni Skóli án aðgreiningar og bentu á að umsjónarkennarar ýti 

þeirri ábyrgð yfir á sérkennara. Friðmey hafði leitt skólastefnuna Skóli án 

aðgreiningar með stuðningi stjórnenda samhliða innleiðingu á 

eintaklingsnámskrám. Hún taldi skorta öryggi hjá kennurum að gera 

einstaklingsnámskrár. Hún hafði frætt kennara um skyldur sínar og skyldur 

skólans gagnvart nemendum „þannig að það sé ekki bara þetta viðhorf að 

sérkennari eigi barn sem gangi illa heldur sé það okkar allra og 

umsjónarkennara,“ sagði hún. Friðmey upplifði mótstöðu kennara gagnvart 

þessari vinnu og hugsun sem hún taldi stafa af vanmætti eða tímaleysi þeirra. 
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4.2.6 Fagleg sýn og kennslufræðileg forysta 

Í umræðunni um áherslur og sýn í starfi kom fram að allir deildarstjórarnir 

töldu mikilvægt að veita faglega forystu og stuðla að fjölbreyttum 

kennsluháttum. Flestir vildu eyða meiri tíma í kennslufræðilega ráðgjöf og 

töldu mikilvægt að fylgjast með þróun á notkun spjaldtölva í sérkennslu. Allir 

voru talsmenn þess að hafa stuðning inni í bekkjum og töluðu um að aðstoða 

kennara við að innleiða vinnubrögð sem hafa verið viðhöfð í sérkennslu. Þau 

vinnubrögð fela í sér að setja markmið og vinna einstaklingsáætlanir fyrir þá 

nemendur sem þess þurfa og aðlaga námsefni og námsmat. Allir lögðu 

áherslu á skólastefnuna Skóli án aðgreiningar og töldu enn vanta upp á að 

unnið væri eftir henni. 

Deildarstjórarnir lögðu áherslu á bætta líðan nemenda og vilja að skólinn 

vinni eftir ákveðnu ferli sem miðar að því að koma nemendum út úr 

sérkennslu. Lára gekk svo langt að segja að best væri að undirbúa alla 

nemendur svo vel að þeir þurfi ekki sérkennslu. Hún upplifði að nemendur 

vilji ekki fara út úr bekk og sagði: 

Bara í morgun var ég síðast á fundi með móður sem sagði sonur 

minn vill helst mæta hérna klukkan fimm á morgnana svo að það 

sæist ekki inn í hvaða stofu hann er að fara. Það er mjög slæmt, 

þetta er ekki það sem við viljum. Þá erum við heldur ekki að 

uppskera neinn árangur. 

Deildarstjórarnir eru sammála um að markmið þeirra sé að láta nemendur 

ekki vera í sérkennslu alla sína skólagöngu. Að þeirra mati býður skólakerfið 

upp á þessa neikvæðu þróun sem þeir vilja breyta með aðlöguðu námi og 

námsmati. Þeir telja þetta vera fyrst og fremst viðhorf og kennarar þurfi að 

venjast þessum vinnubrögðum. Lára benti á að skólinn væri þjónustustofnun 

og ekki mætti gleyma hlutverki hans. Skólastarf á að vera lifandi þar sem 

gengið er út frá þörfum nemendanna, hvaða börn við erum með og hvaða 

þjónustu þau þurfa. Hún benti á að „passa sig á“ að festast ekki í einhverjum 

vana, bæði í kennslu og öðru, kennarar og stjórnendur þurfi að fara út fyrir 

þægindarammann og fylgjast með þróun og nýbreytni í kennsluháttum. Lára 

taldi sig vera að vinna í samræmi við þá sýn sem hún hefur á starfið en það 

gæti tekið breytingum og hefði nú þegar gert.  

Ösp, Friðmey og Fjóla voru sammála Láru og sögðust jafnframt vilja hafa 

meiri tíma til að geta verið með faglega ráðgjöf. Aðstoða kennara og annað 

starfsfólk að skipuleggja sérkennsluna, finna námsgögn og hvernig eigi að 
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vinna með hvern nemenda. Ösp taldi sig ekki hafa tíma til að vinna í samræmi 

við sjónarmið sín og sagði: 

Af því ég er allt of mikið á bak við þetta skrifborð og við þessa 

tölvu og símann […] þannig að ég hef ekki getað gert eins og ég 

hefði viljað. 

Til þess að breyta ástandinu taldi Ösp að dreifa þurfi störfum á fleiri hendur 

og fá betri úrræði þannig að þau geti unnið í teymisvinnu til að láta hlutina 

ganga betur.  

Að mati Fjólu og Friðmeyjar eru kennarar hræddir við að takast á við þá 

nemendur inni í bekk sem víkja verulega frá í þroska og í þeim aðstæðum 

þurfi þeir stuðning og aðstoð. Allir voru sammála um mikilvægi þess að að 

fylgjast með nýbreytni og þróun í kennsluháttum með spjaldtölvum sem þeir 

sögðu nýtast sérkennslunemendum vel en innleiðing á þeirri vinnu hafði 

staðið yfir á annað ár hjá Fjólu.  

Fagleg sýn Brimdísar var sú sama og hjá hinum deildarstjórunum, áherslan 

á skóla án aðgreiningar og innleiðing á vinnubrögðum tengt þeirri 

skólastefnu. Að nemendur með sérþarfir séu meira inni í bekk með aðlagað 

námsefni og námsmat. Hún taldi breytingar á kennsluháttum vera 

veigamikinn þátt í vinnubrögðum skólastefnunnar. Hún sá fyrir sér að sú 

vinna sem sérkennarar nota í sérkennslu verði færð í meira mæli inn í bekk.  

Ásdísi fannst lærdómssamfélagið skipta máli og sýn hennar sem 

stjórnanda þurfa að vera „faglega sterk“. Hennar sýn var að veita faglega 

forystu og vera góð í samskiptum. Hún taldi framhaldsnám stjórnenda skipta 

sköpum til að drífa áfram faglegan metnað innan starfshópsins, kynna 

nýjustu rannsóknir og vera með fjölbreyttar kennsluaðferðir. Hún sagðist 

vinna í samræmi við sjónarmið sín varðandi faglega forystu en þyrfti að bæta 

sig í stjórnun. Deildarstjórarnir töluðu um að bera faglega ábyrgð gagnvart 

nemendum og veita faglega fræðslu til starfsmanna. 

4.2.7 Breytingar á verkefnum 

Misjafnlega miklar breytingar hafa orðið á verkefnum í sérkennslu í þeim 

skólum sem deildarstjórarnir starfa. Þeir nefndu meðal annars aukna 

pappírsvinnu og skjalavörslu, aukin fundarhöld og þróun á nýjungum í 

kennsluháttum. Deildarstjórarnir nefndu að kröfur væru að breytast, fleiri 

skimanir, greiningar og meiri áhersla lögð á varðveislu trúnaðargagna. Þeir 

nefndu að það vantaði sérkennara og ekki væri algengt að það séu 

deildarstjórar sérkennslu í skólum. Það kom fram að þar sem skólinn væri 
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lifandi stofnun þurfi deildarstjórar sérkennslu að bregðast við breyttum 

verkefnum í sérkennslu hverju sinni. 

Ösp talaði um þróun og nýjungar í læsi og stærðfræði en að öðru leyti 

hefðu ekki verið umtalsverðar breytingar undanfarin ár. Henni fannst 

starfsfólkið sitt tilbúið að prófa nýjar leiðir og aðferðir og talaði um að 

„heilmikil gerjun“ væri í gangi. Eitt af því sem henni fannst hafa áhrif á bætta 

kennsluhætti eða námsárangur nemenda var að fara í gegnum niðurstöður 

allra skimana sem lagðar voru fyrir nemendur en það hefur aukist síðustu ár. 

Hún fór yfir niðurstöðurnar með árgangakennurum og umsjónarkennurum 

og skoðaði hvort hægt væri að gera hlutina betur sem hún taldi hafa jákvæð 

áhrif á námsárangur nemenda.  

Lára sagði helstu breytinguna vera með námsverin sem væri búið að 

leggja til hliðar vegna breyttra þarfa innan nemendahópa. Hún benti á að 

þannig væri skólastarf og bregðast þurfi við þegar breyting verður á 

nemendahópum hverju sinni. Ef eitthvað virkar ekki þá breytum við, sagði 

hún. Hún sagði að verið væri að innleiða ákveðið matskerfi í skólanum sem 

snerti bæði stuðningsfulltrúa, sérdeildir og kennsluhætti sem hefði áhrif á 

næstu misserum.  

Deildarstjórarnir voru sammála Fjólu sem fannst helsta breytingin felast í 

meiri pappírsvinnu og fundarhöldum sem gerði að verkum að hún var minna 

á vettvangi og sagði: „Maður upplifir sig stundum eins og „kontórista“ en 

þetta hefur verið að gerast hægt og rólega.“ Hún nefndi einnig reglur sem 

settar hafa verið varðandi skjalavörslu þar sem gerð var krafa um 

nemendamöppur fyrir hvern nemanda í skólanum. Að mati Fjólu tók þetta 

tíma og bitnaði á faglegu starfi og nefndi Fjóla í því sambandi að hafa þurft 

að draga úr ráðgjöf og eftirfylgni á vettvangi. 

Deildarstjórarnir sögðu að verkefni í sérkennslu væru í sífelldri þróun. 

Brimdís talaði um jákvæða þróun varðandi félagsfærniþætti, teymisfundi og 

samvinnu milli bekkja. Flestir deildarstjórarnir upplifðu að það væri ekki 

algengt að skólar væru með deildarstjóra sérkennslu og Brimdísi fannst hafa 

orðið fækkun á sérkennurum í starfsstéttinni. Hún sagði:  

Ég hef heyrt skólastjóra tala um að það sé eiginlega ekki hægt 

að fá sérkennara lengur til starfa, það sé svo erfitt […] svo spila 

launin líka máli í þessa deildarstjórn […] enn þá betra að vera 

sem sérkennari og þá ertu ekki jafn lengi yfir árið […] þetta er 

ofsalega mikil breyting frá því sem var með sérkennara, það er 

það.  
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Lára var sammála Brimdísi um að sérkennarar liggi ekki á lausu og þannig væri 

ástandið búið að vera lengi. Hún sagðist hafa auglýst marg oft en það hafi 

ekki skilað sér. Brimdís talaði um jákvæða breytingu á viðhorfum þannig að 

nú sé eðlilegt að allir nemendur séu ekki að gera sömu hlutina. Meira væri 

um samvinnunám og jafningjafræðslu. 

Friðmeyju fannst starf deildarstjóra sérkennslu og sérkennara vera flókið 

með öllum þeim skyldum sem þarf að uppfylla með reglugerðum og sagði: 

Að koma til móts við þarfir, meta og skima […] það eru svo 

ofsalega margir sem skilgreindir eru með fötlun þá er svo flókið 

hvernig fólk túlkar það, á rétt á þessari þjónustu og hinni og vill 

bara kalla á sérkennslu og sérkennslu. Mér finnst þetta bara 

mjög flókið að koma til móts við, úthluta og útskýra fyrir fólki þó 

að maður sé með einhverja fötlun þá þurfi maður ekki alltaf á 

sérkennslu að halda, maður getur plummað sig vel inn í bekk. 

Hún sagði að þessari hugsun þurfi að breyta hjá skólafólki og það verði 

hennar verkefni með aðstoð stjórnenda næstu misserin.  

4.2.8 Samantekt á niðurstöðum 

Helstu niðurstöður virðast benda til þess að sérkennari hafi oftast umsjón 

með sérkennslu. Skólastjórarnir telja þörf fyrir að hafa deildarstjóra 

sérkennslu til að minnka álag á stjórnendur en í þremur skólum hafði 

starfsheitið verið fellt niður. Þeir töluðu um að hafa ekki fjárveitingu fyrir 

meiri stjórnun eða að stjórnunarkvótinn hafi verið skorinn niður og því hafa 

þeir ekki eins mikla möguleika á að ráða deildarstjóra sérkennslu. 

Deildarstjóranir sex voru flestir í hlutastarfi sem deildarstjórar sérkennslu 

með kennsluskyldu á móti.  

Verkefni sem umsjónaraðilar sérkennslu sinntu voru flest þau sömu og 

deildarstjóra sérkennslu utan stjórnunarhlutverkin. Helstu verkefni 

umsjónaraðila sérkennslu voru að skipuleggja sérkennslu, verkstýra 

starfsfólki, útbúa stundatöflur, sitja nemendaverndarráðsfundi, halda utan 

um greiningargögn, greina ef þeir voru með menntun til þess og sitja ýmsa 

fundi.  

Niðurstöður virðast benda til þess að starf deildarstjóra sérkennslu sé 

viðamikið, krefjandi miðað við stjórnunarhlutfall og flókið vegna allra reglna 

og reglugerða sem þarf að uppfylla. Fjórir af sex eru að sinna tveimur 

hlutverkum, annars vegar sem sérkennari og hins vegar sem stjórnandi. 
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Breytilegt hlutfall í stjórnun hafði lítil áhrif á verkefnalista þeirra og margir 

áttu erfitt með að samræma hlutverk sín. 

Stjórnunarhlutverkið fólst í stjórnunarlegri ábyrgð sérkennslunnar, veita 

faglega forystu og vinna með skólastjórnendum að mótun skólastarfsins. 

Flestir sáu um ráðningar starfsfólks sérkennslunnar í samráði við skólastjóra 

og voru næstu yfirmenn sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa. 

Mestur tími fór í fundarhöld, ráðgjöf, endurskipulagningu, að innleiða og 

upplýsa um einstaklingsnámskrár og fylgja eftir nemendamálum.  

Allir deildarstjórar nema einn voru með starfslýsingu en töldu listann 

ótæmandi. Þeir voru ánægðir með starfssvið sitt, sögðu það fjölbreytt og 

erilsamt. Þeir voru sammála um að verkefnin væru sífellt að aukast. 

Verkaskipting innan stjórnendahópsins var nokkuð skýr, gott samstarf og 

stuðningur frá stjórnendum. Fimm af sex deilarstjórum sérkennslu voru 

hvattir af forvera sínum eða stjórnendum til að taka að sér stjórnunarstarfið.  

Fram kom að deildarstjórarnir voru í góðum samskiptum við starfsfólk, 

veittu faglega ráðgjöf en fylgdust almennt ekki með á vettvangi vegna 

tímaskorts. Flestir vildu eyða meiri tíma í kennslufræðilega ráðgjöf. 

Flestir töldu þung starfsmanna- og nemendamál, tímaskort og neikvætt 

viðhorf starfsmanna vera þætti sem tóku á í starfinu. Þeim fannst þeir bera 

mestu ábyrgð á nemendum með greiningar og veita þeim viðeigandi 

stuðning.  

Niðurstöðurnar sýna að deildarstjórarnir voru leiðandi í gerð 

einstaklingsnámskráa, skráningu á gögnum, greiningarvinnu og breyttum 

kennsluháttum. Þeir nefndu að kröfur væru að breytast, fleiri skimanir og 

greiningar ásamt meiri áhersla lögð á varðveislu trúnaðargagna. Þeir töluðu 

um aukna pappírsvinnu og þróun á nýjungum í kennsluháttum. 

Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að sérkennslan er að aukast, stuðningur 

inni í bekk og einstaklingsmiðun gengur hægt þrátt fyrir áherslur sveitarfélaga 

og skólastjórnenda á menntastefnuna Skóli án aðgreiningar. 

Fram kom að áhersla stjórnenda var að vinna með litla námshópa á 

stuttum námskeiðum þannig að fleiri nemendur nýti aðstoð og leiðsögn 

sérkennara. Fyrirkomulagið átti að gera kennurum kleift að vera með meiri 

einstaklingsmiðun í bekkjum sínum. Það er ekki í samræmi við væntingar 

kennara sem gera kröfur um mikla sérkennslu og stuðning. 

Þá hefur einnig komið fram að skólastjórunum finnst almennt vera lítil 

miðstýring hjá sveitarfélaginu og áhersla lögð á sjálfstæði skóla. 

Skólaskrifstofur veita faglegan stuðning með það að markmiði að auka 

námsárangur nemenda en fjárveiting til skólanna vegna sérkennslu er 
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mismunandi milli sveitarfélaga. Skólastjórarnir telja almennt að litlar 

breytingar hafi verið á skipulagi sérkennslu síðustu ár. Þeir telja að þrátt fyrir 

að dregið hafi úr stjórnendakvóta þá hafi sérkennslukvótinn ekki verið 

skorinn niður. Helsta breytingin er að fá meiri faglega aðstoð frá 

skólaskrifstofu sem hefur falið í sér betri sýn á fagmennsku innan skólanna.  
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða starf deildarstjóra sérkennslu sem 

millistjórnanda og hvernig fyrirkomulagi og umsjón sérkennslu er háttað í 

grunnskólum. Tilgangurinn var að öðlast skilning á stjórnunarhlutverki 

deildarstjóra sérkennslu annars vegar og hins vegar á áherslum skólastjóra 

varðandi skipulag og umsjón sérkennslu í sex sveitarfélögum á Stór–

Reykjavíkursvæðinu. Rannsóknarspurningin var: Hvaða hlutverki gegna 

deildarstjórar sérkennslu sem millistjórnendur og hvernig er skipulagi og 

umsjón sérkennslunnar háttað í grunnskólum? 

Tekin voru sex viðtöl við skólastjóra og sex við deildarstjóra sérkennslu. 

Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem tekin voru hálf opin viðtöl.  

Til að skýra niðurstöðurnar frekar verða þær skoðaðar í fræðilegu 

samhengi og dregnar saman í fjóra yfirkafla þar sem fjallað verður um umsjón 

sérkennslu, hlutverk deildarstjóra sérkennslu, fyrirkomulag sérkennslu og 

stoðþjónusta sveitarfélaga og helstu áherslur. Hver yfirkafli hefur nokkra 

undirkafla. 

5.1 Umsjón sérkennslu 

Í niðurstöðunum kom fram að skólastjórar eru ánægðir með að fá 

deildarstjóra inn í stjórnunarteymi sín. Þeir eru sammála um mikilvægi þess 

að hafa einn aðila sem ber ábyrgð á sérkennslu innan skólans og flestir töldu 

þörf fyrir að hafa deildarstjóra sérkennslu. Nýjustu rannsóknir sýna að 

stjórnunarkvótinn hefur verið minnkaður þannig að skólastjórar hafa ekki 

eins mikla möguleika á að ráða deildarstjóra sérkennslu. Sérkennari hafði því 

oftast umsjón með sérkennslu og skólastjórnendur sinntu stjórnunarlegum 

þætti hennar. Deildarstjóranir sex voru flestir í hlutastarfi sem deildarstjórar 

sérkennslu með kennsluskyldu á móti. Í þremur skólum hafði starfsheitið 

deildarstjóri sérkennslu verið fellt niður. Það er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen (2014) sem segja að 

breyting hafi átt sér stað síðustu ár og dregið hafi verið úr stjórnunarkvóta 

grunnskólanna í sparnaðarskyni og því hafi millistjórnendum fækkað. 

Skólastjórar hafi þess vegna minni möguleika á að ráða millistjórnendur og 

kennara í stjórnunarleg störf. Það staðfestir einnig upplifun deildarstjóranna 

sem töldu ekki algengt að skólar væru með deildarstjóra sérkennslu. Einn 

skólastjóranna talaði um að hafa heyrt að mörg sveitarfélög hafi fækkað 

deildarstjórum sem hann taldi ekki góða þróun miðað við alla þá 

pappírsvinnu og annað sem væri að breytast. Þetta styður einnig niðurstöður 

frá Hagstofu Íslands (2014) en þar kemur fram að heildarfækkun stöðugilda 
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deildarstjóra frá 2009 til 2014 er 20%. Þetta styður við niðurstöður 

rannsóknarinnar og gefur til að kynna að deildarstjórum hafi fækkað eftir að 

dregið var úr stjórnendakvótanum. Skólastjórnendur sinna stjórnunarlegum 

verkefnum sérkennslu og ráða sérkennara til að sinna umsjón hennar sem 

tekið er af sérkennslukvótanum. 

5.1.1 Verkefni og óformlegt vald 

Niðustöðurnar sýna að verkefni sem umsjónaraðilar sérkennslu sinntu voru 

flest þau sömu og deildarstjórar sérkennslu nema stjórnunarhlutverkin. 

Helstu verkefni umsjónaraðila sérkennslu voru að skipuleggja kennsluna, 

verkstýra starfsfólki, stundatöflugerð, umsjón nemendaverndarráðsfunda, 

halda utan um greiningargögn, greina ef þeir voru með menntun til þess, sitja 

teymisfundi og skilafundi. Með því að fela sérkennurum þessi verkefni og 

hafa umsjón með sérkennslu hvetja stjórnendur þá til forystu þrátt fyrir að 

þeir hafi ekki formlegt vald. Gold og Evans (1998) og Serviovanni (2009) segja 

að sá sem veitir forystu geti bæði haft formlegt og óformlegt vald og kennarar 

innan skólans geti veitt forystu án þess að vera formlegir stjórnendur. 

Sergiovanni (2009) bendir á að góður árangur skóla byggist á sterkri forystu 

skólastjórnenda þar sem þeir sinna mismunandi hlutverkum. Þeir fela 

starfsmönnum ábyrgð og völd og hvetja þá til að leiða verkefni og auka 

forystuhæfni með auknu sjálfræði þeirra.  

5.2 Hlutverk deildarstjóra sérkennslu 

Starf deildarstjóra sérkennslu er viðamikið, krefjandi miðað við stöðuhlutfall 

og flókið vegna allra laga og reglugerða sem þarf að uppfylla. Flestir eru að 

sinna tveimur hlutverkum, annars vegar sem sérkennari og hins vegar sem 

stjórnandi. Allir nema einn voru með starfslýsingu en töldu listann ótæmandi. 

Þeir voru ánægðir með starfssvið sitt, telja það fjölbreytt og erilsamt. 

Breytilegt stöðuhlutfall í deildarstjórnun hafði lítil áhrif á starfslýsingu þeirra. 

Þeir töldu fimmtu prósent stöðuhlutfall í stjórnun ekki nægja til að sinna 

stjórnendahlutanum og margir áttu erfitt með að samræma hlutverk sín. 

Þetta styður við eldri rannsóknir þar sem fram kemur að starf deildarstjóra 

sé erfitt og flókið því þeir sinni oftast tveimur hlutverkum. Ef skilgreiningu á 

forystuhlutverkinu er ábótavant er möguleiki á að annað hlutverkið hjá 

deildarstjórum verði ráðandi og þeir líti frekar á stjórnunarstarfið sem 

framlengingu á kennarastarfinu heldur en formlegt stjórnunarstarf. Stærð 

stjórnunarhlutfalls er talið hafa þar mikil áhrif (Schmidts, 2000). Hluti af starfi 

deildarstjóra er að tengja saman kennara og stjórnendur og í hlutverkunum 

tveimur reynir á hæfileika þeirra í samskiptum við mismunandi hópa innan 
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skólanna. Í báðum stöðunum eru gerðar kröfur og þá er spurning hvort 

hlutverkið þeir leggi meiri áherslu á (Gold, 1998; Gold og Evans, 2002; Birna 

Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014).  

Fram kom að verkaskipting innan stjórnendahópsins var nokkuð skýr og 

gott samstarf var innan stjórnendateymanna. Það er í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem sýna að stjórnun sé skilvirkari ef hlutverk stjórnenda er vel 

skilgreint. Starfsmenn vita hvert þeir eiga að leita með ákveðin mál og þurfa 

ekki að fara milli stjórnenda (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014).  

Niðurstöðurnar eru í samræmi við könnun Hildar B. Svavarsdóttur o.fl. 

(2011) þar sem fram kom að meira en helmingur deildarstjóra sérkennslu var 

í reglulegu samstarfi við faghópa innan skólanna. Þeir eru flestir með 

kennsluskyldu og tengjast kennurum í gegnum undirbúning og samstarf náms 

og kennslu. Þannig mynda þeir brú frá kennurum yfir til skólastjóra.  

5.2.1 Deildarstjóri sérkennslu sem millistjórnandi 

Niðurstöður sýna að stjórnunarhlutverk deildarstjóra sérkennslu felst í 

stjórnunarlegri ábyrgð á sérkennslumálum, vera faglegur ráðgjafi og vinna 

með stjórnendum að mótun skólastarfsins. Flestir sáu um ráðningar 

starfsfólks í samvinnu við skólastjóra sem sá að öðru leyti um 

starfsmannamál. Deildarstjórar sérkennslu voru næstu yfirmenn sérkennara, 

þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa. Þetta styður við fyrri rannsóknir þar sem 

fram kemur að hlutverk millistjórnenda er afar fjölbreytt og þeir bera ábyrgð 

á að stjórna starfshópum innan skólanna. Þeir gegna stjórnunarhlutverkum, 

eru umsjónaraðilar ákveðinna verkefna, deildar eða stiga, sinna kennslu, 

samstarfi við forráðamenn nemenda, sérkennslumálum, þróunarstörfum, 

umsjón samræmdra prófa og sjálfsmati skóla. Flestir skólastjórar voru 

ánægðir með að fá deildarstjóra inn í stjórnunarteymi skólanna og voru 

sammála um að þeir ættu að sinna faglegum störfum. Verkefnalisti 

deildarstjóra var langur og mörg verkefni þeirra tilheyrðu almennri 

skipulagsvinnu sem var tímafrek (Busher, Hammersley–Fletcher og Turner, 

2007; Sigríður Anna Guðjónsdóttir o.fl., 2007). 

Í niðurstöðunum kemur fram að mestur tími deildarstjóra sérkennslu fór 

í fundarhöld og fylgja eftir nemendamálum. Einnig fór mikill tími í 

endurskipulagningu, einstaklingsnámskrár og vinnu í kringum stuðnings-

fulltrúa. Það er í samræmi við aðrar rannsóknir sem sem sýna að mikill tími 

deildarstjóra fór í fundi, agamál og samskipti við foreldra (Busher, 2005; 

Schmidt, 2000). 

Viðtölin leiddu í ljós að helstu erfiðleikar sem deildarstjórarnir takast á við 

í starfi eru þung starfsmanna- og nemendamál, tímaskortur og neikvætt 
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viðhorf starfsmanna. Niðurstöðurnar styðja við eldri rannsóknir sem sýna að 

það voru viðbrigði fyrir kennara að taka við deildarstjórastarfinu og færast að 

hluta inn í stjórnunarhópinn. Deildarstjórunum fannst erfitt að mæta 

kennurum í erfiðum málum og framfylgja stjórnunarlegri ábyrgð vegna fyrri 

tengsla. Þess vegna er talið að deildarstjórar sem eru að byrja í starfi þurfi 

mikinn stuðning frá stjórnendum til að takast á við stjórnunarhlutverk sín 

(Schmidts, 2000 og Gold og Evans, 2002). 

Starf deildarstjóra hefur ekki breyst mikið síðustu ár. Þeir bera ábyrgð á 

sérkennslumálum skólans og verkefnalisti þeirra er langur. Þeir stjórna 

starfshópum og mestur tími fer í fundarhöld. Þeim finnst starfsmannamál og 

stjónunarlegir þættir erfiðir. 

5.2.2 Stuðningur við starfsfólk 

Í viðtölunum kom fram að deildarstjórarnir voru í góðum samskiptum við 

starfsfólk. Þeir töldu sig vera styðjandi og lögðu áherslu á jákvæðni og fá 

starfsfólk í lið með sér. Þeir fylgdust almennt ekki með starfsfólki sínu á 

vettvangi vegna tímaskorts. Svipaðar niðurstöður komu fram í fleiri 

rannsóknum þar sem deildarstjórar telja mikilvægt að vera talsmenn 

starfsfólksins, vera styðjandi, sýna frumkvæði og fylgja eftir verkefnum. Þeir 

miðluðu af reynslu sinni, gáfu góð ráð í kennslustofunni og leiðbeindu 

kennurum á þeim grunni (Busher, 2005; Bennett, Woods, Wise og Newton, 

2007). Deildarstjórar lögðu áherslu á eftirlit, ráðgjöf og teymisvinnu en 

veigruðu sér við að beita formlegu valdi og vildu hafa áhrif með óformlegum 

hætti í gegnum samstarf og samvinnu. Þeir óttuðust neikvæð áhrif á 

samskipti þeirra við samstarfsfólk ef þeir notuðu formlegt vald (Wise (2001). 

Deildarstjórar telja sig frekar vera talsmenn kennara en stjórnenda og líta á 

sig sem kennsluráðgjafa frekar en yfirmann (Schmidt, 2000; Busher, 2005). Í 

nýlegri rannsókn hér á landi kom fram að skólastjórnendur fara sjaldan inn í 

kennslustofur til að fylgjast með kennslu. Ef þeir fóru inn í kennslustofur var 

það frekar til að sýna áhuga og styðja kennara sem voru í einhverjum 

erfiðleikum (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014).  

Deildarstjórarnir eru styðjandi og í góðum samskiptum við starfsfólk. Þeir 

hafa lítinn tíma til að fylgjast með á vettvangi og finnst erfitt að beita 

formlegu valdi. 

5.2.3 Þátttaka starfsfólks 

Deildarstjórar sérkennslu unnu náið með stjórnendum og voru í góðu 

samstarfi við starfsfólk sérkennslunnar. Þeir telja að starfsfólk finni til meiri 

ábyrgðar ef það fær að taka þátt í ákvörðunum skólastarfsins sem hefur áhrif 
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á starfsánægju þeirra. Ef sérkennsla á að fela í sér fjölbreytta kennsluhætti og 

koma til móts við námsþarfir mismunandi nemenda reynir á gott samstarf og 

samvinnu allra sem við sérkennslu starfa. Það styður við rannsókn Louis o.fl. 

(2010) þar sem fram kom að sameiginleg forysta þar sem skólastjórnendur 

hvetja aðra til þátttöku hafði talsverð áhrif á námsárangur nemenda og 

samvinna starfsmanna var einn af lykilþáttum í árangursríku skólastarfi. 

Árangur nemenda varð betri þar sem kennarar og skólastjórnendur deildu 

forystu sem hafði jákvæð áhrif á kennarahópinn, samvinnu og faglegt starf. 

Starfsfólk finnur til ábyrgðar og tekur þátt í þróun og breytingum 

skólastarfsins á jákvæðan hátt. Það styður það sem áður hefur komið fram 

að deildarstjórarnir töldu árangursríkast að fá starfsfólkið í lið með sér og fá 

það á jákvæðan hátt til að taka að sér verkefni. Sergiovanni (2009) er 

sammála og bendir á að hlutdeild starfsfólks sé ein af megin forsendum þess 

að umbætur eigi sér stað í skólakerfinu. Að hans mati skilar aukin 

starfsánægja framförum og umbótum í skólastarfinu. Starfsmenn verða 

jákvæðari gagnvart breytingum þegar þeir eru þátttakendur í ákvörðunum og 

finna til meiri ábyrgðar (Spillane, 2005).  

Í niðurstöðum rannsóknar Barkar Hansen og Steinunnar Helgu 

Lárusdóttur (2014) telur starfsfólk að forysta um framþróun náms og kennslu 

sé byggð á samstarfi frekar en frumkvæði stjórnenda, einstakra kennara eða 

fræðsluyfirvalda. Aðeins 8% töldu að deildarstjórar beittu sér á þessu sviði 

sem er mjög lágt hlutfall. Almennt litu skólastjórar á hlutverk sitt sem það að 

leiða framþróun náms og kennslu en þeim tókst misvel að fylgja eftir 

hugmyndum sínum. Flestir töldu að hlutverk þeirra fælist í að styðja og hvetja 

starfsfólk sitt og gera þeim kleift að vinna að hugmyndum sínum um 

framþróun. Þeir veittu kennurum litla leiðsögn en töldu sig skapa góðar 

aðstæður fyrir þá til framþróunar. Þeir telja sig eyða of miklum tíma í önnur 

mál og festist jafnvel í vana sem bitnar á faglegri ráðgjöf til starfsmanna. Þetta 

er í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar þar sem deildarstjórarnir telja 

að þeim takist misvel að fylgja eftir hugmyndum sínum um framþróun og 

vildu eyða meiri tíma í kennslufræðilega forystu. 

5.2.4 Stjórnun og forysta 

Niðurstöður sýna að deildarstjórarnir beittu sér á margan hátt í starfi til að 

stuðla að breytingum og umbótum í skólastarfinu. Þeir töldu mikilvægt að 

vera vel inni í öllum málum til að skapa ný tækifæri og vera leiðandi í þróun 

kennsluhátta. Þeir nefndu einstaklingsnámskrár, læsi, betra skipulag í 

sérkennslu, skráningu á gögnum, greiningarvinnu og breytta kennsluhætti. 

Deildarstjórarnir töldu mikilvægt að veita faglega forystu og stuðla að 
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fjölbreyttum kennsluháttum. Flestir vildu eyða meiri tíma í kennslufræðilega 

ráðgjöf og töldu mikilvægt að fylgjast með þróun á notkun spjaldtölva eða 

iPada í sérkennslu. Þetta styður við niðurstöður fræðimanna að fagleg forysta 

stjórnenda á sviði náms og kennslu skipta sköpum til að viðhalda árangursríku 

skólastarfi (Sergiovanni, 2009; Louis o.fl., 2010; Horng og Loeb, 2010). 

Skólastjórnendur sem veita faglega forystu eru fljótir að sjá ný tækifæri og 

nýta þau í skólaumhverfinu. Þeir þurfa að hafa innsýn og þekkingu á kennslu 

og taka virkan þátt í störfum kennara. Þannig geta þeir verið leiðandi í þróun 

kennsluhátta til að koma betur til móts við þarfir nemenda og stuðlað að 

bættum námsárangri (Sergiovanni, 2009).  

Almennt fannst deildarstjórunum þeir þurfa að vera faglega sterkir og 

töluðu um að menntun stjórnenda skipti sköpum í því að drífa áfram faglegan 

metnað innan starfshópsins. Þetta styður við það sem áður hefur komið fram 

og Serviovanni (2009) bendir á að sérþekking stjórnenda styrki þá í að 

leiðbeina kennurum á faglegum grunni. Hann segir að skólar þurfi að vera 

sveigjanlegir og geti auðveldlega aðlagast sífellt breyttum aðstæðum. Flestir 

stjórnendur sem veita árangursríka forystu nota sömu grunnþættina í 

störfum sínum sem eru að skapa og miðla framtíðarsýn og stefnumörkun, 

styðja og hvetja kennara við að framkvæma stefnu skólans og skapa 

starfsumhverfi sem styrkir nám og kennslu (Leithwood, Harris og Hopkins, 

2008). Þetta er mikilvægt í ljósi niðurstaðna en deildarstjórar sérkennslu 

benda á að skólinn búi við síbreytilegt samfélag þar sem bakland nemenda er 

mismunandi, erlend börn og nemendur með mismikil frávik.  

Starf deildarstjóra sérkennslu felur í sér bæði stjórnun og forystu. 

Deildarstjórar sérkennslu beittu sér á margan hátt á sviði sérkennslumála og 

töldu sig þurfa að vera leiðandi í þróun kennsluhátta. Til að ná fram settum 

markmiðum telja þeir sig þurfa veita faglega forystu, vera í góðu samstarfi við 

starfsfólkið og virkja það til þátttöku. Niðurstöðurnar styðja við 

fræðikenningar og eldri rannsóknir á sviði stjórnunar þar sem jafnan kemur 

fram að forysta sé mikilvægur þáttur í störfum stjórnenda. Þeir segja að 

skólastarf og störf skólastjórnenda feli í sér bæði forystu og stjórnun og sé 

mikilvægt til að ná góðum árangri í skólastarfinu (Evans, 1996; Sergiovanni, 

2009; Hughes, Ginnett og Curphy, 2009). Forysta skapar aðstæður, 

hugmyndir verða til og mótuð er stefna en stjórnunin snýst um að koma þeim 

í framkvæmd. Þetta felur í sér að vinna náið með starfsfólkinu, hafa áhrif og 

ná settum markmiðum (Northouse, 2010). 
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5.3 Fyrirkomulag sérkennslu og helstu áherslur 

Niðurstöður benda til þess að stuðningur við nemendur inni í bekk hefur lítið 

breyst miðað við áherslur skólastjóra og deildarstjóra sérkennslu. Þeir lögðu 

áherslu á einstaklingsmiðað nám og að sérkennarinn væri nýttur meira í 

stuðning inni í bekkjum.  

Algengt var að nemendur voru teknir út úr bekk í stærðfræði og íslensku í 

námsver eða sérstofu. Dæmi voru um að nemendur með frávik voru inni í 

bekk hjá umsjónarkennara og aðrir teknir út í minni hópum. Fyrirkomulag 

sérkennslu var þá hugsað til að minnka álag í fjölmennum bekkjum og vera 

með litla kennsluhópa. Einnig voru litlir námshópar í tímabundinni þjálfun á 

ákveðnum námsþáttum þannig að sérkennslan nýttist fleirum. Það taldist til 

undantekninga að vera með einn nemanda heilan vetur í sérkennslu. 

Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi og skólar eru 

hvattir til að bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni og breytilega starfshætti til 

að koma til móts við námsþarfir mismunandi einstaklinga. Þar sem lög gera 

ráð fyrir að allir nemendur eigi rétt á námi við hæfi er sveitarfélögum skylt að 

veita þeim öllum viðeigandi námstækifæri. Hér er um að ræða öll börn, fötluð 

eða ófötluð, afburðargreind, börn með þroskaröskun, erlend börn eða 

langveik án tillits til aldurs og fjölskylduaðstæðna (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011).  

Rannsóknarniðurstöður sýna að fyrirkomulag sérkennslu fór fram með 

ýmsum hætti eftir því sem best var talið henta hverjum og einum. Flestir 

fengu úrræði við hæfi og sérfræðingar kallaðir til eftir þörfum sem er í 

samræmi við grunnskólalögin (nr. 91/2008). Skólar og sveitarfélög hafa 

svigrúm og sjálfstæði til að skipuleggja námið í samræmi við þarfir þeirra og 

aðstæður. Á vefsíðum sex sveitarfélaga á Stór–Reykjavíkursvæðinu kemur 

fram að skólar þeirra móta sínar eigin áherslur á fyrirkomulagi sérkennslu og 

stuðningi við nemendur sem birtist í skólanámskrá.  

Niðurstöður sýna að helstu áherslur í sérkennslu voru á lestur með 

snemmtækri íhlutun, fámennari bekki, aðstoð inn í bekk og tveir nefndu 

íslensku og stærðfræði. Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 

(nr. 585/2010) bera skólastjórar ábyrgð á að meta hvort nemendur þurfi á 

sérfræðiþjónustu að halda þannig að hægt sé að bregðast við og skipuleggja 

stoðþjónustu skólans. Í hverjum skóla skipuleggja skólastjórarnir 

stoðþjónustuna í samvinnu við viðeigandi starfsmenn eins og deildarstjóra 

sérkennslu, sérkennara, þroskaþjálfa, fagstjóra, verkefnisstjóra eða aðra. Þeir 

sem tengjast stoðþjónustu innan grunnskólans geta verið almennir kennarar, 

sérkennarar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar sem eru ófaglærðir 

starfsmenn (Skólaskýrsla, 2014).  
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Allir viðmælendurnir eru sammála um að sérkennslan sé þung og 

umfangsmikil og miklar kröfur frá kennurum að fá sérkennslu fyrir sína 

nemendur. Þeir telja stoðþjónustuna vera stækkandi hluti af skólastarfinu, 

sérkennsla að aukast og sífellt fleiri nemendur með greiningar þurfi aðstoð 

sem er í samræmi við tölulegar upplýsingar Hagstofu Íslands en skólaárið 

2009–2010 fengu 24,8% nemendur sérkennslu eða stuðning en árið 2014 var 

hlutfallið komið upp í 28,6% sem er það mesta á þessu fimm ára tímabili. 

Fleiri drengir en stúlkur fengu sérkennslu eða stuðning öll tímabilin. Frá árinu 

2009 hefur orðið aukning á sérkennslu drengja, úr 29,8% í 34,8% en heldur 

minni aukning hefur verið hjá stúlkum, úr 19,5% í 22,1%. Tölurnar segja 

aðeins til um hlutfall nemenda sem hafa fengið sérkennslu eða stuðning en 

ekki hve mikla sérkennslu eða stuðning þeir fengu (Hagstofan, 2015). 

Hlutfallsleg skipting nemenda sem fengu sérkennslu eða stuðning 

skólaárin 2009/2010 til 2013/2014 í námsveri, bekk eða bæði leiddi í ljós að 

tæpur helmingur nemenda fékk blandaðan stuðning, í námsveri og inni í 

bekk. Sérkennslunemendum sem hafa farið út úr kennslustund í námsver 

hefur fækkað um 10% á tímabilinu, fóru úr 44% og niður í 34%. Stuðningur 

við nemendur inn í bekk hefur lítið breyst milli skólaára og hefur verið frá 

15%–18% (Hagstofan, 2015). Þetta styður einnig við það sem áður hefur 

komið fram að áherslur skólastjórnenda á stuðning inni í bekk hefur ekki enn 

náð fram að ganga. Einn skólastjóri talaði um metfjölda stuðningsfulltrúa. 

Það styður við tölur frá Hagstofu Íslands (2014) þar sem fram kemur að 

stöðugildum stuðningsfulltrúa hefur fjölgað um 28% frá árinu 2009 til 2014, 

einnig hefur komið fram að sérkennsla hefur aukist. Aðaláherslan á 

fyrirkomulag sérkennslu var að vinna með nemendum með sérþarfir.  

5.3.1 Nemendur með sérþarfir 

Í sérkennslunni var aðaláhersla lögð á að vinna með nemendur með 

greiningar sem þurftu mikinn námslegan stuðning og aðlaga námið að þeirra 

þörfum. Niðurstöður deildarstjóra sérkennslu leiddu í ljós að þeim fannst 

almennt þeir bera mesta ábyrgð á nemendum með greiningar, veita þeim 

viðeigandi stuðning þannig að þeim liði vel og sýni framfarir í námi. Einnig 

töldu flestir mikla ábyrgð felast í að framfylgja lögum og reglugerðum og 

vinna eftir þeim. Niðurstöður eru í samræmi við lög og reglugerðir. Í 

reglugerð (nr. 585/2010) um nemendur með sérþarfir í grunnskóla er 

skilgreind merking á nemendum með sérþarfir og vitnað í lög um málefni 

fatlaðra (nr. 59/1992). Nemendur með sérþarfir eru nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með nám vegna sérstækra námserfiðleika. Þetta geta verið 

nemendur með leshömlun, nemendur með þroska- og geðraskanir og aðra 
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heilsutengdar sérþarfir. Einnig kemur fram að þessir nemendur eigi að fá jöfn 

tækifæri til náms og skólinn eigi að koma til móts við þau námslega.  

Nemendur með sérþarfir eiga rétt á að vera í sínum hverfisskóla og fá jöfn 

tækifæri til náms þar sem nám þeirra er einstaklingsmiðað og unnið eftir 

menntastefnunni Skóli án aðgreiningar. 

5.3.2 Skóli án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám 

Niðurstöður leiddu í ljós að allir viðmælendurnir vilja sjá meiri 

einstaklingsmiðun í skólastarfinu. Þeir lögðu áherslu á skólastefnuna Skóli án 

aðgreiningar og töldu enn vanta upp á að unnið væri eftir henni. Áhersla 

skólastjórnenda var að vinna með litla hópa á stuttum námskeiðum þannig 

að fleiri nemendur nýttu aðstoð og leiðsögn sérkennara. Með þessu 

fyrirkomulagi átti að gera kennurum kleift að vera með meiri 

einstaklingsmiðun í bekkjum sínum. Það er ekki í samræmi við væntingar 

kennara sem gera kröfur um mikla sérkennslu og stuðning. Niðurstaðan 

styður við rannsókn Amalíu Björnsdóttir og Kristínar Jónsdóttur (2010) þar 

sem fram kom að menntastefnan Skóli án aðgreiningar hafði sterkari rætur í 

hugum stjórnenda en kennara. Það styður einnig við mat Trausta 

Þorsteinssonar (2013) sem telur að hægt gangi að ná markmiðinu um skóla 

án aðgreiningar og einstaklingsmiðun í skólakerfinu (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). Að hans mati 

þurfa skólayfirvöld að styðja við skólastarfið til að koma á einstaklingsmiðun 

í námi. Það er í samræmi við niðurstöðurnar þar sem fram kemur hjá 

deildarstjórum sérkennslu að skólinn sé með of mikið af nemendum með 

sérþarfir, nemendum á gráu svæði án greininga og börn með kvíða sem taka 

of mikinn tíma af sérkennslunni. Þeir segja að erfitt sé að vinna eftir skóla án 

aðgreiningar án þess að fá úrræði og fé inn í skólana til þess að fá fleira 

starfsfólk til að sinna þessum nemendum. Deildarstjórar sérkennslu geta 

lítinn stuðning veitt og kennarar virðast alveg andlega útbrunnir í skólalok. 

Deildarstjórarnir telja þó að kennarar þurfi að breyta hugsun sinni og einblína 

meira á einstaklingsmiðun en þá skorti öryggi til að gera einstaklings-

námskrár. 

Einnig kom fram hjá skólastjórunum að erfiðara er að vera með 

einstaklingsmiðun í stórum bekkjum sem styður erfiðleika kennara í þessum 

málum. Skólastjórarnir nefndu að þeir væru að breyta viðhorfum kennara 

þannig að þeir líti á sérkennsluna sem sameiginlegt verkefni umsjónar-

kennara og sérkennara. Algengt viðhorf væri að sérkennari eigi að sinna 

nemanda með sérþarfir en ekki báðir. Skólastjórarnir vilja fá fleiri sérkennara 
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til að veita kennurum ráðgjöf og nýta kennsluaðferðir þeirra í meira mæli inni 

í bekkjum þannig að aðstoðin nýtist fleiri nemendum.  

Það kom einum skólastjóra á óvart hve ólíkur skilningur kennara var á 

einstaklingsmiðuðu námi þegar það var rætt innan kennarahópsins. 

Niðurstöðurnar styðja við rannsóknarniðurstöður Birnu Maríu Svanbjörns-

dóttur o.fl. (2013) þar sem fram kom að skilningur kennara á 

einstaklingsmiðun var breytilegur. Kennurum fannst skólastjórnendur ekki 

styðja þá nægilega og óskuðu eftir meiri sérkennslu og að sérkennarar tækju 

nemendur út úr tímum. Stefna stjórnenda var hins vegar að veita kennurum 

stuðning í formi fræðslu og ráðgjafar þannig að hægt væri að mæta þörfum 

þeirra og nemenda. Einnig kom fram að gömul viðhorf gagnvart skólastarfi 

hafa enn mikil áhrif, sérstaklega þegar kemur að sérkennslu og því taki tíma 

að aðlaga nýja starfshætti að skólastarfinu eins og einstaklingsmiðað nám og 

vinna eftir skólastefnunni Skóli án aðgreiningar. Með því að nýta sérþekkingu 

sérkennara þarf að fjölga þeim í skólunum. 

5.3.3 Skortur á sérkennurum  

Í niðurstöðunum kom fram að allir viðmælendurnir vildu fá fleiri menntaða 

sérkennara og nýta þá í ráðgjöf til kennara. Með því töldu þeir að 

kennsluaðferðir sérkennara nýtist fleiri nemendum inni í bekkjum með meiri 

einstaklingsmiðun, aðlögun námsefnis og námsmati. Hins vegar reyndist 

erfitt að fá sérkennara og telja skólastjórar og deildarstjórar sérkennslu að 

fækkun sé á þeim í starfsstéttinni. Þegar skoðaðar eru tölulegar upplýsingar 

um starfsfólk í grunnskólum hjá Hagstofu Íslands (2014) kom í ljós að miklar 

sveiflur hafa verið í stöðugildum sérkennara en þeim fækkaði árið 2011 úr 

489 í 367 árið 2012 eða um 25% en 30% aukning varð árið 2013 og árið 2014 

fækkaði þeim um 2%. Ekki kemur fram hvort þeir sem eru nefndir 

sérkennarar séu með sérkennslumenntun eða hvort þetta eru almennir 

kennarar sem kenna sérkennslu. Þetta er í samræmi við upplifun viðmælanda 

en miðað við tölulegu upplýsingarnar hafa verið sveiflur í stöðugildum en ef 

tímabilið 2009 til 2014 er skoðað þá hefur sérkennurum í raun fækkað 

lítillega. 

Helmingur skólastjóra hafði áhuga á að koma inn teymishugsun hjá 

umsjónarkennurum þannig að þeir séu tilbúnir til að stokka upp 

nemendahópinn og vinna í teymi með kennurum og sérkennurum. Þannig 

bera allir sameiginlega ábyrgð og skipta með sér verkum með mismunandi 

hætti. Í niðurstöðunum kom fram að skólastjórarnir sjá fyrir sér að 

fyrirkomulag sérkennslu fari fram í stuttum lotum eða í formi námskeiða 

þannig að nemandi verði ekki í sérkennslu alla sína skólagöngu. Undir þetta 
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tóku deildarstjórarnir sem vilja vinna í anda skólastefnunnar Skóli án 

aðgreiningar þar sem allir nemendur njóta sín og fá kennslu við hæfi.  

Skólastjórar og deildarstjórar sérkennslu vilja sá meiri einstaklingsmiðun í 

skólastarfinu og unnið sé eftir skólastefnunni Skóla án aðgreiningar. Kennarar 

virðast ekki ganga í takt við áherslur skólastjórnenda því þeir gera miklar 

kröfur um sérkennslu og ýta ábyrgðinni yfir á sérkennara. Miðað við tölur frá 

Hagstofunni hefur sérkennsla eða stuðningur inn í bekk lítið breyst og 

sérkennsla aukist þrátt fyrir stefnu stjórnenda um meiri einstaklingsmiðun. 

Stjórnendur vilja styðja við kennara með aukinni ráðgjöf frá sérkennara en 

það virðist ganga hægt að ráða þá í skólana. Fyrirkomulag og skipulag 

sérkennslu fer fram með ýmsum hætti og eru grunnskólar innan sveitarfélaga 

með sínar eigin áherslur.  

5.4 Stoðþjónusta sveitarfélaga og helstu áherslur 

Niðurstöður sýna að skólastjórum finnst almennt vera lítil miðstýring hjá 

sveitarfélögunum og áhersla lögð á sjálfstæði grunnskóla. Helstu faglegu 

áherslur sveitarfélaga voru átak í lestri, ýmsar skimanir og skóli án 

aðgreiningar. Með þessum áherslum eru sveitarfélögin að leita leiða til að 

efla námsárangur nemenda. Þeim fylgdi ekki fjárstuðningur en 

skólaskrifstofur veittu skólunum faglegan stuðning. Fjárveiting til skólanna 

vegna sérkennslu er mismunandi milli sveitarfélaga. Skólastjórarnir höfðu 

frjálsar hendur með það hvernig þeir nýttu úthlutunarfjármagnið til 

sérkennslu sem gaf þeim ákveðinn sveigjanleika varðandi skipulag 

sérkennslu.  

Þegar rekstur grunnskólans var færður frá ríki yfir til sveitarfélaga árið 

1996 voru fræðsluskrifstofur ríkisins lagðar niður. Sveitarfélögum var gert að 

sjá skólum sínum fyrir sérfræðiþjónustu og stofnaðar voru skólaskrifstofur í 

þeim tilgangi að veita kennurum og skólastjórnendum stuðning og ráðgjöf 

(Rúnar Sigþórsson, 2013; Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Markmið 

yfirfærslunnar var að stuðla að breytingum í átt til framþróunar og umbóta í 

skólastarfinu ásamt því að veita skólum sjálfstæði með því að færa vald og 

ábyrgð nær þeim sem fá þjónustuna (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson 

og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002). Samkvæmt reglugerð Jöfnunarsjóðs 

(nr. 351/2002) fá sveitarfélög greitt sérstaklega fyrir sérþarfir fatlaðra 

nemenda samkvæmt ákveðnu viðmiði sjóðsins. Þegar yfirfærsla átti sér stað 

var mikilvægt að efla Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til að jafna aðstöðumun 

nemenda (Jón Torfi Jónasson, 2008). Eftir breytinguna hafa sveitarfélög farið 

ólíkar leiðir til að styðja við stoðþjónustu sína. Stefnan í skólamálum hefur 

verið í þá átt að skipuleggja skólastarfið sem eina heild þar sem gert er ráð 
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fyrir sérúrræðum og öll börn fái þjónustu sem þeim hentar. Það má sjá 

ákveðið samræmi við niðurstöðurnar sem sýna að skólastjórunum finnst 

almennt vera lítil miðstýring hjá sveitarfélaginu og áhersla lögð á sjálfstæði 

skólanna.  

Í skólamálastefnu sveitarfélaga sem er lögbundið verkefni samkvæmt 

grunnskólalögum (nr. 91/2008) er lögð áhersla á að skólar eigi kost á 

faglegum stuðningi og ráðgjöf á vegum þeirra og starfsfólk hafi aðgang að 

sérfræðikennsluráðgjöf (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008). Mörg 

sveitarfélög hafa mótað sínar eigin skólastefnur sem eru aðgengilegar á 

vefsíðum þeirra ásamt því sem þær koma fram á vef Sambands íslenskra 

sveitarfélaga. Í rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2010) kom fram að 43% 

skólastjóra telja að skólastefna sveitarfélagsins hafi aukið faglegt sjálfstæði 

þeirra. Meirihluti skólastjóranna telja sig eiga mikla hlutdeild í mótun 

skólastefnunnar og hún stuðli að umbótum í skólastarfinu.  

Í niðurstöðunum kom fram að skólastjórarnir upplifðu almennt að litlar 

breytingar hafi verið á skipulagi sérkennslu síðustu ár. Allir voru sammála um 

að aukin áhersla væri á einstaklingsmiðað nám þar sem námsefni væri 

aðlagað að þörfum nemenda. Skólastjórarnir töluðu um að þrátt fyrir að 

sveitarfélög hafi dregið úr stjórnendakvóta þá hafi sérkennslukvótinn ekki 

verið skorinn niður. Þeir nefndu að helsta breytingin hafi verið að fá meiri 

faglega aðstoð frá skólaskrifstofu varðandi læsi sem hafi aukið vitund um það 

að verið væri að vinna að meiri fagmennsku í skólunum sem er í samræmi við 

reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga (nr. 584/2010). Þar kemur 

meðal annars fram að sérfræðiþjónusta sveitarfélaga eigi að efla fagmennsku 

í skólastarfi og veita starfsfólki ráðgjöf. Deildarstjórarnir nefndu að kröfur 

sveitarfélaga væru að breytast sem birtist í auknum skimunum og greiningum 

til að bæta námsárangur en einnig er meiri áhersla lögð á varðveislu 

trúnaðargagna. 

Skólaskrifstofur sveitarfélaga eru með metnaðarfullar áherslur í 

skólastefnum sínum og sérfræðiþjónustu grunnskólanna. Þeim er skylt 

samkvæmt lögum að veita öllum börnum viðeigandi námstækifæri og styðja 

við skólastefnuna Skóli án aðgreiningar. Þrátt fyrir sjálfstæði skóla í 

sérkennslumálum eru sveitarfélögin með sérstakar áherslur í þeim tilgangi að 

efla námsárangur nemenda. Í þeim verkefnum veitir skólaskrifstofa 

skólunum stuðning og ráðgjöf. Helstu áherslur hafa verið á framfarir í lestri, 

skimanir til að fylgjast með árangri og veita viðeigandi inngrip ásamt því að 

framfylgja menntastefnunni Skóli án aðgreiningar. 
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6 Lokaorð 

Í rannsókninni hefur verið leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hvaða 

hlutverki gegna deildarstjórar sérkennslu sem millistjórnendur og hvernig er 

skipulagi og umsjón sérkennslu háttað í grunnskólum? Beitt var eigindlegri 

viðtalsrannsóknaraðferð þar sem tekin voru tólf viðtöl, sex við skólastjóra og 

sex deildarstjóra sérkennslu sem starfa í grunnskólum í mismunandi 

sveitarfélögum á Stór–Reykjavíkursvæðinu.  

Hlutverk deildarstjóra sérkennslu ásamt skipulagi og umsjón sérkennslu 

hefur lítið verið rannsakað en til eru erlendar og innlendar rannsóknir um 

deildarstjóra eða millistjórnendur í grunnskólum. Nokkrar íslenskar 

rannsóknir hafa verðið gerðar eftir yfirfærslu grunnskólans til sveitarfélaga í 

lok níunda áratugar síðustu aldar, einnig er nýleg rannókn um starfshætti í 

íslenskum grunnskólum við upphaf 21. aldar.  

Helstu niðurstöður þessara rannsóknar styðja við fyrri rannsóknir sem 

benda til þess að skólastjórar eru ánægðir með að fá deildarstjóra inn í 

stjórnunarteymi sín. Nýjustu rannsóknir hafa sýnt að stjórnunarkvóti hefur 

verið minnkaður þannig að skólastjórar hafa ekki eins mikla möguleika á að 

ráða deildarstjóra sérkennslu. Oftast var sérkennari með umsjón sérkennslu 

og skólastjórnendur sinntu stjórnunarlegum þætti hennar. Deildarstjórar 

sérkennslu eru flestir í hlutastarfi í stjórnun með kennsluskyldu. Breytilegt 

stöðuhlutfall í stjórnun hafði lítil áhrif á langan verkefnalista og margir áttu 

erfitt með að samræma hlutverk sín. Starf deildarstjóra sérkennslu er 

viðmikið, krefjandi miðað við stjórnunarhlutfall og flókið vegna allra laga og 

reglugerða sem þarf að uppfylla. Þeir eru ánægðir með starfssvið sitt, telja 

það fjölbreytt og annasamt. Hlutverk þeirra fólst í að bera ábyrgð á 

sérkennslumálum og vera faglegur ráðgjafi en höfðu lítinn tíma til að sinna 

kennslufræðilegri forystu og fylgjast með á vettvangi. Sérkennsla hefur aukist 

en stuðningur við nemendur inn í bekk og einstaklingsmiðun gengur hægt 

þrátt fyrir áherslur sveitarfélaga og skólastjórnenda á menntastefnuna Skóli 

án aðgreiningar. Kennurum reynist oft erfitt að vinna eftir stefnunni vegna 

stórra og erfiðra nemendahópa. Áhersla stjórnenda var að vinna með litla 

námshópa á stuttum námskeiðum þannig að fleiri nemendur nýti aðstoð og 

leiðsögn sérkennara. Fyrirkomulag átti að gera kennurum kleift að vera með 

meiri einstaklingsmiðun í bekkjum sínum. Það er ekki í takt við væntingar 

kennara sem gera kröfur um mikla sérkennslu og stuðning.  
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Skólaskrifstofur veita faglegan stuðning með það að markmiði að auka 

námsárangur nemenda en fjárveiting til skólanna vegna sérkennslu er 

mismunandi milli sveitarfélaga. Einn deildarstjóri sérkennslu lýsir á 

áhrifaríkan hátt hvaða stöðu margir stjórnendur skóla eru í varðandi 

sérkennslu og stuðning en hann upplifði algjört úrræðaleysi og sagði að 

skólinn væri með of mikið af nemendum með sérþarfir ásamt stórum hópi á 

gráu svæði sem væru ekki með greiningar, einnig börn með kvíða og ADHD 

sem taka óhemjumikið af sérkennslutímum. Hann benti á að skólaskrifstofan 

þurfi að koma með fleiri úrræði og veita meira fé inn í skólann til þess að hægt 

sé að reka skóla án aðgreiningar. Sveitarfélög standa frammi fyrir þessu 

erfiða og þunga verkefni sem byggist á fjárveitingum til skólanna.  

Í skólunum er unnið af fagmennsku í sérkennslu undir forystu stjórnenda 

og starfsfólks þar sem reynir á gott samstarf. Í sífellt breyttu samfélagi þarf 

skólaumhverfið að vinna í takt og leita bestu úrræða og lausna fyrir 

viðkvæman nemendahóp sem á erfitt vegna sértækra erfiðleika. Ég er 

sammála skólastjórunum að deildarstjóri sérkennslu er mikilvægur 

millistjórnandi sem eflir og styrkir stjórnendateymi skólanna ásamt skipulagi 

og umsjón sérkennslu. 
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Viðauki A - Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi fyrir deildarstjóra sérkennslu 

Bakgrunnur skólans: 

 Stærð skóla. 

 

Almennar upplýsingar 
 Menntun. 

 Hvernig nýtist menntun í starfi? 

 Hve lengi í starfi deildarstjóra sérkennslu? 

 Starfshlutfall  

o Hversu mikill er stjórnunarhlutinn?  

o Hvað þarftu að kenna marga tíma. 

 

Stjórnunarhlutverk deildarstjóra sérkennslu 

1. Hvert er stjórnunarhlutverk þitt sem millistjórnandi? 

 Er til starfslýsing?  

 Ertu þú sátt/sáttur við starfssvið þitt? 

 Í hvað fer mestur tími þinn, ef þú lítur yfir vikuna? 

 Telur þú að starfshættir þínir séu í takt við áherslur 

stjórnenda?  

 Hverjir eru helstu erfiðleikarnir sem þú tekst á við í starfi 

þínu sem umsjónaraðili sérkennslu (deildarstjóri 

sérkennslu)? 

 Hver eru helstu stjórnunarverkefnin sem þú vinnur? 

 Hvernig er stjórnendateymið samsett? 

 Hvernig er verkaskiptingin innan stjórnendahópsins?  

 Er hún skýr?  

2. Hver var hvatinn að því að þú gerðist umsjónaraðili sérkennslu 

(deildarstjóri sérkennslu)? 

3. Á hvaða sviðum ertu að beita þér? 

4. Hver er sýn þín á starf þitt sem umsjónaraðila sérkennslu, hvað vilt 

þú helst leggja áherslu á? 

 Telur þú þig vera vinna í samræmi við sýn þína? 



90 

 Ef ekki – hvað þarf þá að breytast? 

5. Hvernig er samstarf og samskipti þitt við stjórnendur og aðra 

deildarstjóra háttað? 

 Er mikill munur á störfum deildarstjóra? 

6. Hvernig er samskiptum þínum háttað við aðra starfsmenn? 

7. Hafa orðið einhverjar breytingar á umsjón sérkennslu síðastliðin ár? 

8. Hvernig telur þú þig hvetja kennara áfram eða starfsmenn sem 

vinna undir þinni verkstjórn? 

9. Í hverju felst mesta ábyrgð þín í starfinu? 
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Viðauki B – Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi fyrir skólastjóra 

Bakgrunnur skólans: 

 Stærð skóla. 

 

Almennar upplýsingar 

 
1. Hvernig er skipulagi sérkennslu háttað í þínum skóla? 

 Úhlutun, útreikningur, kennslufjöldi, aukin sérkennsla, hvað 

er gert þá?  

 Hverjir hafa umsjón með sérkennslunni og hvers vegna? 

 Hvernig fer sérkennslan fram?  

 Eru sérstakar áherslur hjá ykkur? 

 Hvernig er forgangsröð háttað varðandi skipulaginu 

sérkennslu? 

 Eru sérstakar áherslur í þínu sveitarfélagi (Samband 

íslenskra sveitarfélaga/ Skólaskrifstofa) varðandi 

sérkennslu? 

 Hver eru helstu stjórnunarhlutverk þess sem hefur umsjón 

með sérkennslunni? 

 
2. Hver er sýn þín á skipulag sérkennslunnar, hvað vilt þú helst leggja 

áherslu á? 

 Telur þú þig vinna í samræmi við sýn þína? 

 
3. Hefur orðið breyting á skipulagi sérkennslu undanfarin ár? Ef svo er, 

lýsið nánar?  
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Viðauki C – Kynning á rannsókn 

Kynning á rannsókn 
fyrir skólastjóra 

 
Ritgerð til lokaverkefnis í M.Ed.–prófi 

Menntavísindasvið HÍ 

 

 

Kæri skólastjóri. 

Ég, undirrituð, er í meistaranámi í stjórnun menntastofnana við Uppeldis- 

og menntunarfræðideild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og er að vinna 

að lokaritgerð minni. Ritgerðin fjallar um stjórnunarhlutverk deildarstjóra 

sérkennslu sem millistjórnanda í grunnskóla og hvernig skipulagningu og 

umsjón sérkennslu er háttað. 

Til að afla gagna fyrir rannsóknina þarf ég að taka viðtöl við sex 

deildarstjóra sérkennslu og sex skólastjóra. Ég leita hér með eftir samþykki til 

að taka viðtal við deildarstjóra sérkennslu í þínum skóla. 

Rannsóknin er eigindleg og felst í viðtölum sem geta tekið 45–60 mínútur. 

Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef hann kýs svo af 

einhverjum ástæðum. Ekki er skylt að svara öllum spurningum. 

Viðtalið verður hljóðritað og afritað. Að lokinni afritun verður 

hljóðupptöku eytt.  Við skil á lokaritgerð verður öllum rannsóknargögnum 

eytt. Rannsakandi leggur áherslu á trúnað við viðmælendur sína og að hvergi 

komi fram nöfn á fólki, skóla eða staðháttum. 

 

Með bestu kveðju, 

Valgerður Júlíusdóttir 
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Viðauki D – Kynning á rannsókn 

fyrir deildarstjóra sérkennslu 

Ritgerð til lokaverkefnis í M.Ed.–prófi 
Menntavísindasvið HÍ 

 

 

Kæri deildarstjóri sérkennslu. 

Ég undirrituð, er í meistaranámi í stjórnun menntastofnana við Uppeldis- og 

menntunarfræðideild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og er að vinna að 

lokaritgerð minni.   

Ritgerðin fjallar um stjórnunarhlutverk deildarstjóra sérkennslu sem 

millistjórnanda í grunnskóla og hvernig skipulagningu og umsjón sérkennslu 

er háttað. 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða hlutverki gegna deildarstjórar 
sérkennslu sem millistjórnendur í grunnskólum og hvernig er skipulagi og 
umsjón sérkennslu háttað? 

Tekin verða sex einstaklingsviðtöl við deildarstjóra sérkennslu og sexvið 

skólastjóra og leita ég til þín varðandi þátttöku í viðtali. 

Rannsóknin er eigindleg og felst í viðtölum sem geta tekið 30–45 mínútur. 

Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef hann kýs svo af 

einhverjum ástæðum. Ekki er skylt að svara öllum spurningum. 

 

Viðtalið verður hljóðritað og afritað. Að lokinni afritun verður 

hljóðupptöku eytt.  Við skil á lokaritgerð verður öllum rannsóknargögnum 

eytt. Rannsakandi leggur áherslu á trúnað við viðmælendur sína og að hvergi 

komi fram nöfn á fólki, skóla eða staðháttum. Ég mun hafa samband við þig 

innan fárra daga til að fá staðfestingu á hvort þú ert tilbúin/n til þátttöku. 

 

Með bestu kveðju, 

Valgerður Júlíusdóttir 
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Viðauki E - Kynning á rannsókn 

fyrir skólastjóra 

Ritgerð til lokaverkefnis í M.Ed.–prófi 
Menntavísindasvið HÍ 

 

Kæri skólastjóri. 

Ég, undirrituð, er í meistaranámi í stjórnun menntastofnana við Uppeldis- og 

menntunarfræðideild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og er að vinna að 

lokaritgerð minni. Ritgerðin fjallar um stjórnunarhlutverk deildarstjóra 

sérkennslu sem millistjórnanda í grunnskóla og hvernig skipulagningu og 

umsjón sérkennslu er háttað. 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða hlutverki gegna deildarstjórar 
sérkennslu sem millistjórnendur í grunnskólum og hvernig er skipulagi og 
umsjón sérkennslu háttað?  

 

Til að afla gagna fyrir rannsóknina þarf ég að taka viðtöl við 

sexdeildarstjóra sérkennslu og sex skólastjóra. Ég leita hér með til þín sem 

skólastjóra varðandi þátttöku í viðtali. 

Rannsóknin er eigindleg og felst í viðtölum sem geta tekið 30–45 mínútur. 

Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef hann kýs svo af 

einhverjum ástæðum. Ekki er skylt að svara öllum spurningum. 

Viðtalið verður hljóðritað og afritað. Að lokinni afritun verður 

hljóðupptöku eytt. Við skil á lokaritgerð verður öllum rannsóknargögnum 

eytt. Rannsakandi leggur áherslu á trúnað við viðmælendur sína og að hvergi 

komi fram nöfn á fólki, skóla eða staðháttum. 

 

Með bestu kveðju, 

Valgerður Júlíusdóttir 
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Viðauki F – Samþykkisblað 

 

Upplýst samþykki 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og þar með alla þá skilmála sem settir 

eru fyrir þátttöku og treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem 

trúnaðarmál. Ég undirrituð/aður samþykki hér með að taka þátt í 

rannsókninni og staðfesti það með undirskrift minni. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

_______________________________ 

Undirskrift þátttakanda 
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