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Ágrip 

Í rannsókninni var sjónum beint að ákvarðanatökum og fundum í grunnskólum. 

Ákvarðanataka er stór hluti af starfi stjórnenda og kennara í skólum. Ákvarðanataka hefur 

verið talsvert rannsökuð erlendis, en ekki mikið í skólastarfi. 

Breytingar á starfsháttum hafa verið nokkrar í skólastarfi á síðustu árum og áratugum. 

Fundir og samstarf fólks innan skólanna er orðin stærri þáttur í starfi kennara en áður var. 

Skólar eru mikilvægar stofnanir og starfsemi skólanna þarf að vera stöðugt til umræðu og í 

reglulegri endurskoðun. Hlutverk allra sem koma að skólastarfi er mikilvægt. 

Forystuhlutverk skólastjórnenda er skýrt, þeir þurfa að skapa aðstæður fyrir starfsfólk til 

þróunar í starfi. Þær aðstæður mótast fyrir þeirra tilstuðlan ásamt kjarasamningum og því 

umhverfi sem sveitarfélögin skapa skólastarfinu. Markmið skólastarfs ætti að vera að 

stuðla að samhæfðu og framsæknu starfi þar sem allir hafa skilgreind hlutverk og gera sér 

grein fyrir mikilvægi sínu. Í ritgerðinni er lagt út frá spurningunni: Hverjar eru hugmyndir 

og reynsla skólastjóra og kennara um ákvarðanatökur í grunnskólum á Íslandi. Stuðst er við 

fjórar undirspurningar: 1. Um hvaða málefni snúast helstu ákvarðanir? 2. Eru flestar 

ákvarðanir teknar á fundum? 3. Hverjar eru hugmyndir kennara og skólastjóra um þátttöku 

við ákvörðunartöku? 4. Með hvaða hætti hefur vinnumat haft áhrif á töku ákvarðana? 

Rannsóknin er eigindleg og byggir á hálfstöðluðum viðtölum við skólastjóra og rýnihópa 

kennara í fjórum grunnskólum. Tveimur á höfuðborgarsvæðinu og tveimur á 

landsbyggðinni. Helstu niðurstöður benda til þess aðviðfangsefni þeirra ákvarðana sem 

teknar eru skólunum varði málefni nemenda og starfsfólks. Aðkoma skólastjórnenda og 

kennara er mismunandi eftir ákvörðunum. Ákvarðanir skólastjóra snerust að miklu leyti um 

viðbrögð við kröfum um hagræðingu og skipulagsmál af ýmsu tagi. Ákvarðanir varðandi 

inntak náms og kennsluaðferðir hvíldu að mestu á herðum kennara. Vinnumat virðist ekki 

hafa merkjanleg áhrif á fundi og fundahald og því hafa ekki orðið áherslubreytingar 

varðandi ákvarðanatökur tengt upptöku vinnumats. 
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Abstract 

Decision making in compulsory schools. Ideas and attitudes of principals and teachers 

in compulsory schools towards decision making. 

The study focused on decision-making and meetings in primary schools. Decision-making 

is a relatively big part of the responsibility of principals and teachers. Decision-making has 

been extensively researched, but the research does not extend to schools. 

During the past decades, the roles of principals and teachers in schools have changed 

extensively. Meetings and collaboration within the schools have become a bigger part of 

the teachers’ job. Given the importance of schools, their function needs to be discussed 

continuously and re-evaluated regularly. In a collaborative environment, the roles of all 

within the school are important. The leadership role of the school principal is well defined; 

they need to create an environment where the staff can develop and make progress in 

their work. The environment within schools is to a large extent shaped by principals as the 

key leaders in a context of wage agreements and parameters set for schools by 

municipality administrations. The goal of an ideal school should be to foster a coordinated 

and progressive work atmosphere where everyone has a clear role. The study focus was 

based on the following question: What are the thoughts of principals and teachers 

regarding the issue of decision-making in Icelandic compulsory schools, and what is their 

experience in that context. This main focus was delimited by four sub-questions: 1. What 

issues do decisions revolve around? 2. Are most decisions made during meetings? 3. What 

are the thoughts of principals and teachers on the issue of participation during the process 

of making decisions? 4. In what way does the new work assessment program influence 

decision-making? 

The study was qualitative in nature and based on semi-structured interviews with 

principals as well as focus group interviews in the four compulsory schools that 

participated in the study, two of which are based in the greater Reykjavík area and two in 

rural areas. The main findings indicate that the decisions made within the schools revolve 

around issues related to the students and staff. Participation in decision making was 

dependent upon the issues. Decisions made by principals alone dealt to as large extent 

with efficiency demands by municipal authorities as well as issues of planning. On the other 

hand, teachers were almost always involved in decisions regarding pedagogical matters 

such as curriculum and teaching methods. The new work assessment program did not 

seem to affect decision making and meetings in a noticeable way.   
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1 Inngangur 

Ákvarðanataka er stór hluti af starfi stjórnenda og það sem ef til vill gerir góðan stjórnanda 

að farsælum eru vandaðar og ígrundaðar ákvarðanir. Stjórnendur þurfa að taka ákvarðanir 

sem lúta að daglegri stjórnun og starfsemi viðkomandi stofnana auk stærri ákvarðanna sem 

skipta máli til framtíðar. Ákvarðanataka hefur talsvert verið rannsökuð erlendis í 

fyrirtækjum og opinberum stofnunum en minna verið könnuð í menntastofnunum. 

Stjórnendur eru alltaf að taka ákvarðanir.Það er sjálfsagður, mikilvægur og eðlilegur hluti 

af starfi þeirra.  Sumar þessar ákvarðanir geta verið hættusamar ef óvissa er fyrir hendi og 

því ekki tryggt að þær skili tilætluðum árangri. Allir skólastjórnendur vilja stýra góðum skóla 

og leggja metnað sinn í það. Í nútíma skólastarfi skipar samstarf og samráð veigameiri sess 

í starfseminni en áður. Spyrja má hvort þeir möguleikar í skólastarfi til að gera fundi 

skilvirkari og ákvarðanatökur lýðræðislegri séu vel nýttir eða hvort hægt sé að nýta fundi 

betur en gert er? Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á með hvaða hætti 

ákvarðanir eru teknar í grunnskólum og hlutdeild starfsmanna í þeim.  

Breytingar á kennarastarfinu hafa verið þónokkrar á síðustu árum og áratugum má þar 

nefna að kjarasamningar hafa leitt til breytinga, sem og strauma og stefnur eða tískubylgjur 

í nágrannalöndunum, ásamt breyttum áherslum við nám og kennslu. Meiri tími fer orðið 

hjá stjórnendum í að hvetja kennara og leggja áherslu á góð vinnuskilyrði eða 

starfsaðstæður (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014; Kjarasamningur, 

2014). Segja má að ein stærsta breytingin á störfum kennara byggist á nýrri sýn á hlutverk 

þeirra, það er að kennarar eru ekki lengur einyrkjar í störfum sínum heldur byggjast þau 

meira á samstarfi og teymisvinnu. Fundir vegna nemenda, yfirferð og öflun nauðsynlegra 

upplýsinga um nemendur er því orðinn hluti af starfi flestra kennara. Samfara þessari þróun 

fjölgar fundum starfsmanna. Fundir eru mikilvægir í skólastarfi en þeir jafnan notaðir til að 

taka ákvarðanir um stór og smá málefni. Því fer umtalsverður tími starfsfólks í fundi. Ef í 

skóla er að meðaltali fundað í 60-120 mínútur á viku þá fara um 37-74 klukkustundir á 

skólaárinu í formlega fundi. Við þetta má svo bæta tíma sem varið er til óformlega funda 

þar sem rætt er um ákvarðanir eða lausnir verkefna. 

Vinnumat sem samþykkt var í kjarasamningi grunnskólakennara gildir frá 1. maí 2014 

til 31. desember 2016 er ætlað að vera rammi utan um störf allra grunnskólakennara á 

landinu. Flokkun starfa í A, B og C verkþætti eins og þeir birtast í leiðarvísi með vinnumatinu 

er vegvísir fyrir stjórnendur og kennara þegar kemur að því að ramma inn störf viðkomandi 

kennara. Fundir og teymisvinna raðast í A eða B flokk (Kjarasamningur, 2014). Teymisvinna 

er víðara hugtak en teymiskennsla og getur átt við margs konar samvinnu fólks. Tilgangur 
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funda í skólum er misjafn og fundirnir mismikilvægir í skólastarfinu. Það má þó telja líklegt 

að með þessum nýju samningum muni formlegum og óformlegum fundum fjölga frekar en 

fækka. 

Skólar eru mikilvægar stofnanir í samfélaginu og starfsemi þeirra verður alltaf að vera 

til umræðu og í sífelldri endurskoðunar. Það má leiða að því líkum að fundir  kennara í 

skólum landsins, hvort heldur sem um er að ræða árganga-, deilda-, eða stóra 

kennarafundi, skili oft og tíðum einsleitum og jafnvel ómarkvissum niðurstöðum. Jafnvel 

getur staðan verið sú að ekki sé alltaf á hreinu hverju fundirnir eigi að skila. Í mörgum 

tilfellum eru þessir fundir afgreiðslufundir þar sem bein aðkoma fundarmanna að úrvinnslu 

eða ákvarðanatöku er lítil sem engin. Samkvæmt grunnskólalögum (nr. 91/2008) ber 

skólastjóra að stuðla að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. Skólastjóri á að boða til 

kennarafunda svo oft sem þurfa þykir á starfstíma skólans. Vel skipulagður fundur getur 

verið ein besta aðferð stjórnanda að leiða fólk saman að settum markmiðum og leysa úr 

læðingi sköpunargleði. Ef hann er ekki vel skipulagður veldur hann vonbrigðum á margan 

hátt (Bloom, 2002). 

Reynsla mín sem grunnskólakennari síðan árið 2000 og sem stjórnandi í grunnskóla 

síðastliðin sex ár er að upplifun kennara og annars starfsfólks af fundum er misjöfn og eru 

margir áhugasamir um að fundir verði markvissari og skili skýrari niðurstöðum. Í 

einhverjum tilfellum hafa skólastjórnendur leitað leiða til að fá meira út úr fundum síns 

fólks. Jafnvel markvisst leitað aðferða til að gera fundi skilvirkari, til dæmis með vel upp 

settu skipulagi, skýrri verkaskiptingu og nákvæmri starfslýsingu þeirra hópa sem funda, 

þjálfun í fundastjórn og samskiptaþjálfun. Reynsla mín er sú að kennarar eru almennt 

meðvitaðir um mikilvægi góðra samskipta. Þeir líta svo á að fundir skili oft og tíðum 

niðurstöðum sem skipta máli og upplifi að þeir eigi hlutdeild í niðurstöðum funda. 

Leiðsögn og stuðningur skólastjórnenda felst í þeim aðstæðum sem eru skapaðar fyrir 

kennara til þróunar í starfi. Þessar aðstæður verða til fyrir tilstuðlan stjórnenda, 

kjarasamninga og aðstæðna sem að sveitarfélögin skapa skólastarfinu. Með þessum hætti 

eru búnar til aðstæður fyrir kennara til að meta starfshætti sína og breyta þeim með 

samstarfi við aðra. Til dæmis með formlegum viðræðum um kennslu og kennslutengd 

málefni. Til að þetta sé framkvæmanlegt þarf stundaskrá að taka mið af óskum kennara um 

að þróa starfshætti sína í sameiningu. Það er mikilvægt að kennarar hafi það svigrúm sem 

þarf til að starfa sem fagmenn. Kennurum sé treyst til ákvarðanatöku sem koma 

nemendum sem best. Ef sjálfsákvörðunarréttur kennara minnkar eykst hættan á að þeir 

breytist í valda- og ábyrgðarlausa leiksoppa (Fullan, 2007;Glickman, 2010; Börkur Hansen 

og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014; Edda Kjartansdóttir, 2010).  
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Ég geng út frá því að eitt af markmiðum skólastarfs sé að stuðla að samhæfðri og 

framsækinni starfsemi þar sem að allt starfsfólk gerir sér grein fyrir mikilvægi sínu. En spyrja 

má hvort ákvarðanir sem teknar eru innan skóla séu unnar með þeim hætti að breið 

samstaða sé um ákvörðunina. Er það upplifun kennara að þeir eigi hlutdeild í niðurstöðum 

fundarins eða ákvörðunum sem eftir fundinn liggja? Fá raddir starfsmanna að heyrast áður 

en ákvarðanir eru teknar? Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Barkar Hansen og 

Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2014) fara samræður um nám og kennslu fyrst og fremst 

fram á milli kennara. En hvað fela þessar umræður í sér? Fer þar fram markviss, gagnrýnin 

umræða um námskrár, kennsluefni og kennsluhætti, byggð á gögnum af einhverju tagi? 

Hve mikið af þessari umræðu tekur til kennslunnar beint og hve mikið til skipulagsatriða? 

Eru vannýtt tækifæri til að ræða faglega um kennarastarfið með fjölbreyttum hætti á 

fundum? Þetta eru áhugaverðar spurningar að leita svara við. Í þessari rannsóknarritgerð 

er lagt út frá því að svara eftirfarandi spurningum: 

Hverjar eru hugmyndir og reynsla skólastjóra og kennara um töku ákvarðana í 

grunnskólum á Íslandi? 

Til að svara þessari spurningu styðst ég við fjórar undirspurningar sem ég leita svara við: 

a. Um hvaða málefni snúast helstu ákvarðanir? 

b. Eru flestar ákvarðanir teknar á fundum? 

c. Hverjar eru hugmyndir kennara og skólastjóra um þátttöku við ákvörðunartöku? 

d. Með hvaða hætti hefur vinnumatið haft áhrif á töku ákvarðana? 

Rannsóknin er eigindleg og byggir á hálfstöðluðum viðtölum við skólastjóra og rýnihópa 

kennara við fjóra grunnskóla. Viðtölin beinast að hugmyndum skólastjórnenda um hvernig 

ákvarðanir eru teknar í grunnskólum á Íslandi. Spurt verður um ákvarðanatökur, inntak 

funda og fundarefni, gagnsemi funda, stjórnunarhætti og skipulag funda. Einnig verður rýnt 

í reynslu og upplifun kennara af fundum í skólastarfinu og beinist rannsóknin að 

hugmyndum og viðhorfum skólastjóra og kennara til ákvarðanatöku.  

Reynt verður að varpa ljósi á hvort fundir og ferli við ákvarðanatökur séu með þeim 

hætti að kennarar eigi hlutdeild í ákvörðunum sem teknar eru. Þó rannsóknin nái einungis 

til fjögurra skóla þá er það von mín að niðurstöðurnar gefi ákveðna mynd af upplifun 

kennara af fundum og ákvarðanatökum og með hvaða hætti skólastjórar dreifa ábyrgð til 

kennara. Fundir og ákvarðanatökur hafa ekki mikið verið rannsakaðar í íslenskum 

grunnskólum en þó er vert að nefna tvær ritgerðir. Ritgerð Guðrúnar G. Halldórsdóttur 

(2011), Enn einn fundurinn. Hver er upplifun kennara af fundum? Markmið rannsóknarinnar 

var að öðlast vitnesku um viðhorf kennara til kennara-, deilda- og árgangafunda þar sem 
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áhersla var lögð á að fá innsýn í upplifun kennara á þeim fundum sem eru skipulagðir og 

stýrt af skólastjórnendum. Og ritgerð Guðrúnar Pétursdóttur (2009), sem nefnist: 

Lýðræðislegir stjórnunarhættir, þar sem markmiðið var að skoða hvort opinber stefna skóla 

sé í samhengi við raunverulega upplifun starfsmanna varðandi lýðræðislega 

stjórnunarhætti. Það er ljóst að umtalsverður tími fer í fundi og talsverðir möguleikar á að 

skipuleggja skólastarf með þeim hætti að fundir skili eindregnari niðurstöðum, eða að 

vandaðri ákvarðanir verði teknar. Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á með 

hvaða hætti ákvarðanir eru teknar og hvort að starfsmenn eigi hlutdeild í þeim 

niðurstöðum sem fundir skila. Vonandi verður þessi ritgerð viðbót í umræðu um mikilvægi 

góðra funda og ákvarðanataka.  
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2 Fræðilegt samhengi 

Í þessum kafla er fjallað um þann fræðilega grunn  sem ég byggi ritgerðina á. Ég byrja á að 

gera örlitla grein fyrir þeim breytingum sem hafa orðið á starfi skólastjórnenda og breyttum 

aðstæðum í skólakerfinu. Væntingar, gildi og sameiginleg markmið eru lykilhugtök og 

tengja eftirfarandi undirkafla saman. Lokahluti þessa kafla fjallar um leiðir til 

ákvarðanatöku og mikilvægi þeirra. Þar er meðal annars fjallað um mismunandi 

aðferðafræði við ákvarðanatöku og mikilvægi góðra boðskipta. 

2.1 Stjórnun skóla – mörg andlit skólastjórans 

Hlutverk stjórnenda í grunnskólum eru margslungið og hefur þróast í flókið og 

yfirgripsmeira starf en áður var. Fólksfjölgun og byggðaþróun á tuttugustu öld þýddi einnig 

breytingar á skólastarfi. Skólarnir urðu fjölmennir vinnustaðir með mörg hundruð börnum 

og stórum starfsmannahópum. Starf skólastjóra breyttist að sama skapi úr því að vera 

hliðarstarf ásamt hefðbundu starfi kennarans í aðalstarf (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur 

Hansen, 2014; Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). 

Kröfurnar sem gerðar eru til stjórnenda fela í sér ýmsar mótsagnir sem leiða til 

hlutverkatogstreitu og árekstra milli hagsmunaaðila skóla. Skólar eru hvattir til þess, undir 

forystu skólastjóra, að undirstrika og skerpa sérstöðu sína, búa til sérstaka skólamenningu. 

Um leið gerir opinber stefnumótun ráð fyrir skammtíma- og langtímamarkmiðum sem fylgt 

er eftir með reglulegu eftirliti. Vaxandi áhersla hefur verið lögð á sjálfstæði skóla og á sama 

tíma hefur eftirlit með skólahaldi stóraukist. Skólastjórinn gegnir umfangsmiklu og 

fjölbreyttu hlutverki og þarf oft að taka á flóknum málum meðal nemenda og starfsfólks 

ásamt því að eiga góð samskipti við samfélagið til þess að skólastarf þróist í rétta átt (Birna 

Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014; Sergiovanni, 2009). 

Menntakerfi taka breytingum líkt og önnur skilgreind kerfi og við þær breytingar eru 

skólastjórnendur sérlega mikilvægir. Ekki hafa orðið áberandi, áþreifanlegar eða sýnilegar 

breytingar á inntaki náms síðustu ár eða jafnvel áratugi. Þó bera að nefna breytingar í 

tækniheimum sem skólar í mörgum tilfellum hafa tækifæri til að nýta sér, allavega innan 

ríkari samfélaga. Eins skipa umhverfismál veigameiri sess víða í skólastarfi. Fjölmörg 

tækifæri eru til þróunar í menntakerfinu, þar á meðal við ákvarðanatöku og skipulag funda. 

2.1.1 Breytt hlutverk grunnskólans 

Meðal helstu breytinga sem urðu í kjölfar grunnskólalaga 1995 voru þær að forræði 

grunnskólanna fór frá ríki til sveitarfélaga. Skólanefndir fengu aukið vald og áhrif foreldra 
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voru aukin. Sjálfstæði skólastjóra jókst sem og umfang starfsins (Börkur Hansen, 2008; Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Grunnskólinn skal mæta þörfum allra nemenda en um leið 

gegna flokkunarhlutverki sem ræðst af niðurstöðum samræmdra prófa og alþjóðlegum 

könnunum svo sem PISA. Menntamálaráðuneyti stendur fyrir samræmdu námsmati í 

grunnskólum og leggur grunnskólum í því skyni til samræmd könnunarpróf og annast 

framkvæmd samræmds námsmats (Börkur Hansen, 2008; Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 

39. grein; OECD).  Lög og reglugerðir gera ráð fyrir að flest umfangsmestu verkefni skólans, 

svo sem skólanámskrá, sjálfsmat og starfsáætlun séu samvinnuverkefni hagsmunaaðila 

(Börkur Hansen, 2008).   

Skólar eru hluti samfélagsins og því samvinnuverkefni hlutaðeigandi. Leggja þarf 

áherslu á að hlúa að öllum einstaklingum samfélagsins og horfa til vettvangs skólanna sem 

almennast, ekki einblína á eitthvað eitt. Það er mikilvægt að kerfið sé einfalt. Íslendingar 

eru fáir og með sameiginlegan bakgrunn sem mikilvægt er að nýta. Við þurfum skýra sýn 

svo aðgerðir og ákvarðanir sem teknar eru í dag skili okkur markvisst inn í framtíðina. 

Alþjóðavæðing og bættar samgöngur hafa breytt samfélögum nýrra kynslóða Íslendinga. 

Ungt fólk skilgreinir sig ekki lengur einungis sem Íslendinga heldur ef til vill miklu frekar sem 

heimsborgara.  

Samkeppnishæfni og lífsgæði Íslendinga aukast einungis með uppbyggingu 

menntakerfisins. Aukin þekking örvar nýsköpun, til verða nýjar lausnir á gömlum 

vandamálum. Við þurfum að hugsa um menntun og framtíð. Saga barnafræðslu í 

skyldunámsskóla á Íslandi er ekki löng og þær breytingar sem orðið hafa á samfélagsháttum 

síðastliðna áratugi miklar. Þekking einstaklinganna er ekki endilega meiri en hún er önnur 

og aðgengi að upplýsingum eða vitneskju er langtum auðveldari en áður, ekki síst en á þeim 

tíma sem menntakerfið er að mótast. Það er áhugavert að velta fyrir sér hvernig eða jafnvel 

hvort margvísleg tækni nýtist í skólum. Örar breytingar bæði á inntaki og starfsháttum 

samfélags og atvinnu, ekki síst tengt tæknimálum, fléttast inn í alla kima lífs okkar og eru 

langt á undan breytingum í skóla – eða menntakerfinu. 

Heimurinn er orðinn tengdur upplýsingakerfi gegnum internetið með samskiptamiðlum 

ýmis konar. Samruni hugans við upplýsingakerfi er nánast staðreynd. Tækni er mikilvæg í 

þróun skólastarfs en ekki lykilatriði, það er enn mikilvægara að horfa til inntaks námsins 

eða þeirrar vinnu sem unnin er í skólum. Með tækninni er svo hægt að tengja saman 

mismunandi menningu og menningarheima. Við þykjumst oft vita hvert tæknin stefnir en 

þær breytingar sem verða af völdum tækninnar koma til með að hafa áhrif á allt mannlegt 

samfélag. Því miður miðast þó framtíðarhugsun oft við nútímann en framtíðin er fjarlæg. 

Framtíð sem er samt handan við hornið með ný tækifæri, ný störf, sem merkir þá að einhver 
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gömul störf deyja. Það er hlutverk skólanna að búa nemendur undir framtíð sem við 

þekkjum ekki.  

2.1.2 Væntingar til stjórnenda 

Það eru gerðar væntingar til stjórnenda; þeir skulu vera faglegir leiðtogar og sinna mörgum 

mismunandi hlutverkum. Kennarastéttin samanstendur meðal annars af stjórnendum, 

kennurum og námsráðgjöfum sem inna af hendi mörg störf innan skólakerfisins, svo sem 

kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknum og þróunarstörfum  (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 12). 

Skólastarf er í raun samhangandi kerfi, keðja sem sett er saman með mörgum hlekkjum. 

Skipting verkþátta er undirstaða stofnana, því meira sem hægt er að skipta vinnu milli 

starfsmanna því sérhæfðari og skilvirkari verður starfsemin. Vilji hlutaðeigandi; stjórnenda, 

kennara og annars starfsfólks skólanna til góðra verka birtist í einlægum áhuga á velferð 

nemenda. Umhyggja sem snýr að hag einstaklinganna og samfélagsins alls (Hoy og Miskel, 

2010; Greenleaf, 1970/2010).  

Skólar og menntakerfið í heild er ein af þeim leiðum sem við höfum til að viðhalda 

jöfnuði og menningu okkar. Ef til vill er mikilvægast í menningu okkar Íslendinga 

tungumálið. Í málinu er menningararfurinn varðveittur. Það er mikilvægt að starfsfólk skóla 

læri af því sem gert hefur verið á undanförnum árum og áratugum. Bæði það sem vel hefur 

verið unnið og gera þarf betur. Einhverju þurfum við að hætta og annað nýtt að fást við. 

Það er nauðsynlegt að til sé skýr menntastefna. Afstaða okkar sem störfum í menntakerfinu 

veltur á því hvar og hvernig við stöndum, hver er okkar sjónarhóll og svo hvaða ákvarðanir 

við tökum. Nýjasta tækni eða aðferðir skipta ekki höfuðmáli, þekking og kunnátta er 

lykillinn að árangri. 

2.1.3 Efla liðsheild – sameiginleg sýn 

Nemendur, starfsfólk og foreldrar ásamt samfélaginu í kringum skólann býr til eina heild. 

Leiðtoginn, skólastjórinn, hefur meðal annars það hlutverk að efla liðsheildina og virkja 

þann kraft og nýta þá þekkingu og reynslu eða mannauð sem í starfsfólkinu býr og þar með 

taka réttar ákvarðanir á réttum tíma. 

Skólastarf verður gott þegar allir hlutaðeigandi vinna saman sem ein heild. Sergiovanni 

(2009) segir slíka skólamenningu bera einkenni samstöðu (e. bonding). Það er 

skólamenning sem Sergiovanni telur hafa áberandi sterkan miðlægan kjarna og í þeim 

kjarna gegna skólastjórnendur lykilhlutverki.  Skólastjórnendur þurfa að vera leiðtogar, 

þekkja sín gildi og viðmið. Það er mikilvægt fyrir alla stjórnendur að vera inni í nýjum 

hugmyndum og geta nýtt sér hin ýmsu fræði starfi sínu til góða (Sergiovanni, 2009). 
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Samkeppni á milli fólks innan skólanna getur orðið til þess að valdajafnvægi raskast. Því er 

mikilvægt að stjórnendur séu meðvitaðir um þær óskráðu reglur sem gilda meðal 

starfsmanna stofnunarinnar. Barátta um ákveðin völd getur staðið þar til jafnvægi kemst á 

að nýju. 

Með sameiginlegri sýn, ígrundun í starfi, virðingu, trausti og samvinnu er mögulegt að 

hafa þau áhrif á skólaþróun að hún hafi raunveruleg áhrif á nám og árangur nemenda 

(Fullan, 2007). Forysta snýst um að hjálpa fólki að átta sig á þeirri jákvæðu orku sem það 

býr yfir. Áhugi manna á leiðtogum hefur aukist undanfarin ár og athyglin beinst að 

persónueinkennum farsælla leiðtoga undanfarin ár. 

2.1.4 Umhyggja og fagleg stjórnun 

Niðurstöður Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen (2014) benda til þess að umhyggja og 

stuðningur skólastjórnenda við starfsfólk og nemendur séu megineinkenni stjórnunarhátta 

í íslenskum grunnskólum. Helsti veikleiki í störfum stjórnenda er að sumir þeirra sinna lítið 

sem ekkert faglegri forystu og hafa lítil tengsl við kennara að því er varðar nám og kennslu, 

auk þess sem millistjórnendur hafa óljóst faglegt hlutverk. 

Kjarni skólastarfs á að vera nám og kennsla. En skildi svo vera? Ef til vill er eitt af 

vandamálum skólanna hvað þeir eru kennslumiðaðir, skipulag miðast við kennslu fremur 

en nám. Eru tækifæri til faglegrar stjórnunar og umræðu til að mynda á fundum?Getur 

verið að of mikill tími fari í umræður og fundahöld á kostnað þess að teknar séu ákvarðanir 

og að skýr stefna komi frá stjórnendum? 

Skólastjórinn sem fagmaður starfar samkvæmt lögum og reglugerðum, 

kjarasamningum, siðareglum Kennarasambandsins ásamt sínum persónulegu gildum sem 

setja mark sitt á störf hans. Fagleg ábyrgð skólastjórans og ákvörðunarvald eru lokaorðin í 

öllum málum sem tengjast skólastarfinu þar sem að ábyrgð kennara er ekki tilgreind í 

lögum um grunnskóla, samanber 7. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008. Það er hins vegar 

á ábyrgð skólastjórans að dreifa valdi og ábyrgð til starfsfólks. Samfara því er skólastjórinn 

ábyrgur, samþykkur eða andvígur þeim aðferðum sem kennarar ákveða að nota. 

Það er hlutverk skólanna að bjóða upp á nám sem byggir á samfellu þar sem þekking og 

hæfileikar allra einstaklinga fá notið sín. Heimili, skólar og samfélagið allt vinna ólík hlutverk 

með það sameiginlega markmið að hlúa að og styðja nemendur. 

2.1.5 Hlutdeild kennara við ákvarðanatöku - valddreifing 

Niðurstöður Barkar Hansen og fleiri (2008) benda til þess að hlutdeild kennara í starfsemi 

skóla sé mikil þrátt fyrir litla formlega aðild kennara að stjórnkerfi skólans. Hlutverk 
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skólastjóra mótast því talsvert af sýn kennara á aðild sína og áhrif á ákvarðanir í 

skólastarfinu. Yfirgnæfandi meirihluti skólastjóra mátu svo að þátttaka kennara væri mikil 

í þeim ákvörðunum sem voru mikilvægar í skólastarfinu. 

Lýðræðisleg vinnubrögð þar sem hlutdeild starfsfólks er höfð í heiðri er veigamikill 

þáttur í nútíma stjórnunarháttum (Sergiovanni, 2009). John Dewey (2000) sagði lýðræðið 

ómetanlega viðbót við lífið. Þar sem er lýðræði þar er hægt að ná sátt í nánast öllum málum, 

þrátt fyrir mismunandi þarfir og markmið sem einstaklingarnir innan hópsins hafa sett sér. 

Valddreifing er siðferðilega rétt í lýðræðislegum samfélögum. Lýðræðisleg vinnubrögð 

starfsfólks skóla eru til fyrirmyndar fyrir nemendur í lýðræðisþjóðfélagi. Jákvæð áhrif 

valddreifingar eru að starfsfólk upplifir hlutdeild og fær tækifæri til faglegar framþróunar 

(Wallace, 2001). 

Að taka ákvarðanir og dreifa valdi til ákvörðunartöku er mikilvægt. Enginn einn 

einstaklingur hefur úthald eða kunnáttu til að sinna öllu, þar af leiðir þarf að dreifa 

verkefnum á einstaklinga eftir því hvaða stöðu þeir gegna (Hoy og Miskel, 2010). Það er 

mikilvægt að hugsa um nýtingu mannauðsins sem starfar í skólunum og spyrja hvort 

starfskraftar allra nýtist sem best, til að mynda á fundum. Lögum samkvæmt skal skólastjóri 

sjá til þess að samstarf svo sem kennarafundir eða aðrir samstarfsfundir séu haldnir, 

samanber 7. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008: 

Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar 

honum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart 

sveitarstjórn. Skólastjóri stuðlar að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. 

Skólastjóri boðar til kennarafunda svo oft sem þurfa þykir á starfstíma 

grunnskóla. Kennarafundi skulu sækja kennarar og aðrir sérfræðingar skólans. 

Skólastjóri boðar til starfsmannafunda svo oft sem þurfa þykir. (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) 

Markmið valddreifingar snýst ekki um að allir ráði. Vissulega er það svo að skólastjórinn er 

ábyrgur fyrir starfi skólans, samanber lög um grunnskóla og hann gerir tillögur til 

sveitastjórnar um fyrirkomulag stjórnunar í grunnskóla með tilliti til þarfa viðkomandi 

skóla. Skólastjóri ákveður verksvið annarra stjórnenda skólans og skal einn þeirra vera 

staðgengill skólastjóra. Með því að dreifa valdi er reynt að nýta krafta starfsfólksins sem 

best og um leið fær starfsfólkið hlutdeild og aukna ábyrgð í störfum sínum. Ef innri hvatar 

svo sem forvitni og áhugi eru vaktir verður framkvæmdin eða vinnan sjálf hvetjandi. Fólki 

finnst það eiga hlutdeild í ákvörðuninni eða þeim vinnuaðferðum sem valdar eru (Rodd, 

2006; Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Hoy og Miskel, 2012). 
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2.1.6 Skilvirkni og árangur mældur í frammistöðu nemenda 

Skólastjórnendur vilja það besta fyrir skólana sína og að verkefni séu leyst í samræmi við 

væntingar. Hugtökin góður skóli og gæði skólastarfs hafa verið talsvert áberandi í umræðu 

um skólamál á undanförnum árum. Eins og með mörg önnur hugtök tengd skólastarfi þá 

virðist sem ekki allir hafi sameiginlegan skilning á reiðum höndum eða fyrir liggi útlistun 

sem almenn samstaða er um.  

Auknu sjálfstæði skóla á síðustu áratugum 20. aldar fylgdi krafa um aukin gæði 

skólastarfs, viðmið um gæði eða árangur og ytra og innra mat á skólastarfi (Gerður. G. 

Óskarsdóttir, 2003). Skólafólk víða um lönd, ekki síst skólastjórar, finna nú fyrir auknum 

kröfum um að sýna fram á betri árangur nemenda í námi (Bush, 2013; Derrington og Larsen 

2012). Skólastarf hefur tekið ákveðnum breytingum á síðastliðnum árum sem eru nokkuð í 

takt við breytingar sem orðið hafa á samfélaginu. Þessar breytingar má rekja til þróunar 

þar sem samskiptatækni og upplýsingabyltingin hin síðari hefur breytt hlutverki 

stjórnandans á skömmum tíma og breytt möguleikum hans til að hafa samband við 

starfsfólk, nemendur og heimili og ákveðna yfirsýn yfir starfsemi stofnunarinnar sem hann 

stjórnar. Kröfur og væntingar gamalla tíma ríkja í bland við nýja hugsun þar sem skólinn 

þarf í sífellu að sýna fram á aukinn námslegan árangur nemenda á prófum því að skólinn 

sem stofnun er ein heild, eitt lærdómssamfélag (Bolmann og Deal, 2003;Fullan, 2007).   

Nokkrar „leiðir“ eru til að ná utan um skólastarf, má þar nefna stundaskrár og 

kjarasamninga starfsfólks sem dæmi um tæki til að koma á skipulagi. Ákvarðanir um leiðir 

að námsmarkmiðum, námsefni og aðferðir eru í höndum kennara. En eru málefni 

nemandans alltaf í forgrunni skólastarfs? Það er mikilvægt að stefna skólastarfsins sé skýr 

og ákvarðanir er varða nemendur og þeirra hag séu vel ígrundaðar og þeim til heilla.  

2.2 Framkvæmda- og gildisstýrð hlutverk stjórnenda 

Stjórnun verður aldrei nema upp að vissu marki tæknileg. Stjórnun einkennist af 

ákvörðunartöku og lausn vandamála og hindrana í starfsemi stofnunarinnar. Meðal þess 

sem stjórnendur skóla fást við er að tryggja að rekstur stofnunarinnar sé sem 

hagkvæmastur, lágmarka kostnað og fara vel með opinbert fé. Sjá til þess að nemendur og 

starfsfólk búi við góðar vinnuaðstæður og öryggi. 

Sergiovanni (2009) telur skólastarf gildishlaðið fyrirbrigði. Gildishlaðinn hugsanagangur 

hefur áhrif á stjórnun með tvennum hætti. Annars vegar kemur skólastjórinn með 

gildishlaðin viðhorf til starfsins í formi hlutdrægni og fordóma, hvernig hann hugsar, 

persónuleg sérkenni og ákveðnar hugmyndir um hvað virkar og hvað virkar ekki. Hins vegar 

eru svo ákveðin gildi í skólamenningunni sem gera skólann að því sem hann er.  
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Segja mætti að forysta sé persónulegt ferli sem nái til þriggja vídda; hjartans, hugarins 

og handarinnar (Sergiovanni, 2009). Hjartans, þar eru skoðanir, gildi og sú persónulega sýn 

sem stjórnandinn vill fara eftir. Hugarins, kenningar um vettvanginn sem að stjórnandinn 

hefur þróað með sér í einhvern tíma. Þar verður til hæfileikinn til þess að ígrunda reynslu 

sína. Reynsla hjartans og hugarins leggur svo til grunn að áætlunum og aðgerðum 

stjórnandans. Þriðja víddin nær svo til handarinnar, eða framkvæmdar. Ákvarðanirnar sem 

við tökum, aðgerðir okkar og atferli taka því til þessara þriggja vídda (Sergiovanni, 2009).  

2.2.1 Gildi og samvinna – skynsamleg verkaskipting 

Sergiovanni (2009) nefnir að þegar samvinna er yfirveguð og lipur en ekki stirð eða 

kæruleysisleg skapast einnig aðhald og hvatning sem eykur stolt og samkennd. Það er 

mikilvægt að huga að samræmi, leggja áherslu á að setja saman innbyrðis verkefni sem 

stjórnast af námskrá, kennslufræði og mati.  

Vegna þess hvað mörg verkefni skólanna eru flókin og ekki framkvæmd af einum 

einstaklingi þá eykur verkaskipting oft hagræði. Skólar hafa skýra verkaskiptingu sem snýr 

að aldursskiptingu, sér- og faggreinakennslu. Þessi verkaskipting skapar vissulega 

hagræðingu sem aftur leiðir til sérhæfingar. Einstaklingar sem sinna til dæmis innra mati 

verða sérfræðingar og mjög ,,verðmætir” fyrir skólann. Skýr verkaskipting getur aukið 

sérhæfingu og til verður meiri sérfræðiþekking í skólanum, sem getur verið mikilsverð, en 

eins og áður segir þá er mikilvægt að starfsfólk fái að tjá sig um starfsemina (Hoy og Miskel, 

2008). 

„Gildið eða verðmæti (e. values) er eitthvað sem er þess virði að sóst sé eftir.“ (Páll 

Skúlason, 1990, bls. 219). Þau geta verið af ýmsum toga, andlega, veraldlega eða 

siðferðisleg og gildismat fólks er breytilegt. Siðferðisleg gildi taka til þess að hverju beri að 

stefna í lífinu og snúast um þá þekkingu sem hver og einn miðar við í breytni sinni. Siðfræði 

leitast við að auka og bæta siðferðisþekkingu. Siðvit eru þessu nátengt, en það verður hér 

notað í skilningnum siðferðisleg dómgreind eða beiting skynsemi við einstakar eða 

breytilegar aðstæður þar sem siðferðislegar ákvarðanir eru teknar (Páll Skúlason, 1990). 

Gildishlaðinn hugsanagangur er grunnurinn í siðferðislegri stjórnun og gerir meira út á 

tengsl og gildi heldur en formgerð, áhuga og vald. Stjórnendur, kennarar, starfsfólk og 

nemendur skóla tengjast gegnum gildi og viðhorf fremur en með formlegum reglum eða 

fyrirmælum. Til verður skólamenning þar sem fólk tengist gegnum gildi og viðhorf. 

Sameiginleg gildi, lífsskoðun eða lífsviðhorf og tilgangur með skólastarfinu er „límið“ sem 

tengir fólk saman í laustengdum kerfum eða stofnunum (Sergiovanni, 2009). 
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Franski félagsfræðingurinn Émile Durkheim kallaði nútímasamfélagið lífrænt samfélag 

(e. organic society) og líkti hann því við líkama lífveru þar sem mikil og flókin verkaskipting 

á sér stað (Gestur Guðmundsson, 2008). Til þess: 

...að viðhalda lífi samfélagsins þyrfti meðvitaða og vitræna starfsemi. Ef 

samfélagið á ekki að gliðna í sundur verður að efla vitund allra einstaklinga um 

að þeir eru hver öðrum háðir og tilheyra einni samfélagsheild. [...] skólakerfið 

fer með það lykilhlutverk að ala upp nýja þegna til félagslegrar aðlögunar og 

þátttöku. (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 27)  

Gildi eru vegvísar sem við tileinkum okkur sem persónur og sem þátttakendur í samfélagi. 

Án gilda gætum við ekki skilgreint okkur sem þátttakendur og ekkert samfélag væri til. Gildi 

eru siðferðilegar skoðanir okkar og lífssýn, uppeldis- og menntunarsýn okkar er byggð á 

gildum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 37). Stjórnun menntastofnana og 

ákvarðanatökur innan þeirra ættu að byggjast á þekkingu og eða upplýsingum um heildina, 

samþættingu á hæfileikum starfsfólks og markmiðum skólastarfsins. Við ákvarðanatökur 

er mikilvægt að hugsa um tilgang, forsendur, markmið og stefnu, bæði stofnunarinnar og 

einstaklinganna. Því miður virðist svo sem framkvæmdin við lausn vandamáls eða verkefnis 

ráði oft ríkjum. 

2.2.2 Ný forystugildi skólastjórans 

Skólastjórar þurfa að hafa skýra stefnu, finna tilgang og sameiginleg gildi starfsmanna. 

Starfsemin þarf að vera samleikur ekki einleikur. Það er stjórnendum mun mikilvægara að 

hafa fylgismenn en undirmenn. Það þarf að gera starfsmönnum kleift að starfa sjálfstætt á 

grundvelli sameiginlegs tilgangs. Forysta er samspil þeirra sem veita forystuna og þeirra 

sem forystan á að hafa áhrif á, það er fylgjendurna. Hlutverk stjórnandans er að stuðla að 

faglegri samhygð og með því skólastarfi sem byggt er á hlutahafaforsendum. Án faglegrar 

samhygðar er hætt við að kennurum finnist þeir einangraðir (Sergiovanni, 2009; 

Northouse, 2013). 

Það er fjölmargt í gangi í skólunum, stjórnendur þurfa að setja sig inn í málin, finna 

aðalatriðin og hjálpa til við þróun skólastarfsins. Það er mikilvægt að hafa skilning á 

gæðaeftirliti og nota innra mat markvisst við fagleg málefni. Gott er að hafa auga fyrir því 

einfalda, hver eru aðalatriðin, án þess þó að ofureinfalda hlutina. Að staldra við og ígrunda 

starf sitt út frá fræðilegum grunni er mikilvægt og byggt á mörgum forsendum. Þeir 

skólastjórar sem ná góðum árangri hafa trú á einföldu skipulagi. Það getur skipt máli að láta 

persónulegar skoðanir í ljós varðandi þá hluti sem skipta mann máli og með því styðja 
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málefnið. Góður leiðtogi hefur sterkar skoðanir á tilgangi kerfisins og beinir athygli og orku 

að forgangsmálum. Eins er mikilvægt að laða fram ákefð í öðrum þegar næst fram 

samkomulag um hugmyndir og skuldbindingar sem allir deila. Þá kviknar áhugi og ákefð 

sem leiðir til góðra verka. Þróun skólastarfs er stofnanalegt fyrirbæri og því er forysta 

skólastjórans lykillinn að góðu gengi. Fá dæmi eru til um skóla sem ná góðum árangri í 

skólaþróun án góðs skólastjóra (Sergiovanni, 2009; Fullan, 2007; Leithwood og fleiri, 2004). 

Það er í mörg horn að líta hjá skólastjórnendum. Rannsóknir Barkar Hansen, Ólafs H. 

Jóhannessonar og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2008) sem gerðar voru á árunum 1991, 

2001 og 2006 veita innsýn í það hvernig skólastjórar í grunnskólum verja tíma sínum og 

hvernig þeir vildu verja honum á þeim aldarfjórðungi sem um ræðir. Öll árin segjast þeir 

verja mestum tíma í stjórnun og umsýslu, þau verkefni sem snúa að fjármálum, rekstri og 

skrifstofuhaldi. Einnig kemur fram að þeir vildu gjarnan verja minni tíma í þennan þátt. Öll 

árin var námskrárvinna á hinn bóginn í fyrsta sæti yfir það sem þeir vildu helst verja tíma 

sínum í. Það eru verkefni tengd þróun námskrár, kennsluháttum, kennsluskipulagi, 

námsefni og viðlíka verkþáttum. Þetta má líta á sem vísbendingu um að fagleg málefni séu 

ekki eins ofarlega á viðfangsefnalista skólastjóra og þeir helst kysu. Niðurstöður Hönnu 

Hjartardóttur (2002) bentu til þess sama (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2014, bls. 89).  Skil á milli ákvarðana og stefnumótunar skólastjórnenda annars vegar og 

faglegs sjálfstæðis kennara hins vegar geta verið óljós. Faglegt skólastarf er á ábyrgð allra 

þeirra fagmanna sem koma að skólastarfinu. 

2.2.3 Hlutverk kennara – stafsánægja og samkennt 

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri 

starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um 

nemendur, menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi 

og aukinni hæfni barna og ungmenna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 11). 

Árangursríkt skólastarf byggist á góðu starfsfólki, nemendum, námskrá, stundatöflum, 

góðum samskiptum og samstarfi. Fjársjóður hvers skóla er mannauðurinn sem hann hefur 

yfir að ráða og þess vegna er mikilvægt að hann sé nýttur sem best til dæmis með samstarfi 

og samvinnu. Menning hvers skóla byggir á trausti þar sem góðir kennarar gegna 

lykilhlutverki ásamt ríkjandi gildum og leikreglum í skólastarfinu. Eins og áður hefur komið 

fram hafa orðið talsverðar breytingar á eðli skólastarfsins á síðustu árum og áratugum. 

Samstarf kennara varð mun auðveldara en áður eftir að skólar urðu einsetnir í kringum 

síðustu aldamót og ekki ólíklegt að aukin samvinna þeirra hafi að einhverju marki fylgt 

einsetningunni. Fyrir þann tíma var erfitt að finna stundir til samstarfs þegar kennsla var í 
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gangi allan daginn og kennarar að kenna á mismunandi tímum (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014, bls. 330). 

Það er mikilvægt að kennarar séu virkir og hafi sína sérþekkingu. Auki gæði og árangur 

skólastarfs og styrki fagmennsku sína. Kennarar eru sérfræðingar og þeirra vinna krefst 

sérþekkingar. Jón Torfi Jónasson (2011) segir að líta verði á allan starfsferil kennara og allt 

litróf menntunar og skólastarfs. Það þarf að horfa fram á veg af miklu meiri áræðni en 

hingað til hefur verið gert og átta sig á því hvaða aðgerðir leiða okkur áfram. Fagmennska í 

menntamálum verður að ná  út fyrir hefðbundið starf kennarans. 

Kennarar taka ábyrgð á eigin starfi og verða að hafa ákvörðunarvald yfir atriðum sem 

þeir telja skipta máli svo þeir nái settum markmiðum fyrir nemendur sína; þekkingar- og 

hæfniviðmiðum skóla- og aðalnámskrár. Að því sögðu er mikilvægt að öllum sé ljóst að 

ákvörðunarvald og ábyrgð fara saman.  

Hvaða þættir stuðla að aukinni starfsánægju og betri nýtingu mannauðs? Hugtakið 

starfsánægja (e. job satisfaction) varð áberandi innan stjórnunarfræða í kjölfar Hawhorne 

rannsókna sem gerðar voru á árunum 1924-1932. Samhliða umfjöllum um starfsánægju 

var rætt um starfshvatningu (e. motivation). Starfshvatning er flókið innra ástand, hvatning 

sem á sér rætur í mannlegum þörfum. Rannsóknir á starfsánægju eru margar og töluvert 

er vitað um hvernig hægt er að auka starfsánægju. Síðan 1930 hefur starfsánægja verið eitt 

af meginviðfangsefnum í stjórnunarfræðum og hafa nokkur þúsund greinar og bækur verið 

gefnar út um viðfangsefnið. Hugtakið starfsánægja hefur verið áberandi í vinnusálarfræði, 

vinnufélagsfræði og fleiri skyldum greinum og í starfsmannakönnunum hafa spurningar um 

starfsánægju verið fyrirferðamiklar. Áhugi á starfsánægju hefur verið skýrður þannig að 

fyrst og fremst láta stjórnendur sér annt um velferð starfsmanna sinna og upplýsingar um 

starfsánægju og óánægju þeirra eru því mikilvægar því starfsánægja hefur augljóslega 

jákvæð áhrif á starfsemi stofnana (Owens, 1991; Hoy og Miskel, 2010; Ómar H. 

Kristmundsson, 1999).  

Samkennd, samhugur, samvinna, stjórnandinn og andinn eða stemningin innan 

stofnunarinnar hefur mikil áhrif á starfsánægju fólks. Starfsmenn taka með sér bæði 

félagslega og persónulega reynslu inn á vinnustaðinn, leggja sitt af mörkum og hafa áhrif á 

starfsmannahópinn. Í stofnuninni eru allir einstaklingarnir hluti af kerfi. Starfsánægja og 

hvatning hefur mikið að segja um hvernig fólki líður í vinnunni. Það er mikilvægt að finna 

og nýta samvirkni einstaklinganna, samvirkni fæst með því að nýta þekkingu margra. 

Einkenni góðra vinnustaða er jákvæður bragur, gestkomandi fær hlýjar og góðar móttökur 

frá stjórnendum og starfsfólki.  Það er mikilvægt að innan stofnana sé traust á milli 

starfsmanna. Gildinu trausti tengjast enn fleiri gildi. Er þar hægt að nefna til dæmis 
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heiðarleika og virðingu sem geta orðið þær undirstöður sem traust er byggt á. Ef heiðarleiki 

er meðvitund um hvað var, þá eru heilindi meðvitund um hvað er og tryggð meðvitund um 

hvað verður. Stjórnun skóla hefur mikil áhrif í starfsemi þeirra og er stór hluti af umgjörð 

skólastarfsins. 

2.3 Leiðir til ákvarðanatöku og mikilvægi þeirra 

Fjölda margar leiðir eru farnar við ákvarðanatöku. Stjórnendur nota í einhverjum tilfellum 

þá leið að leysa málin frá degi til dags ef svo má segja. Þá í ákveðnum afmörkuðum 

verkefnum vegna þess að þeir hafa ekki getu til að ná utan um allt ferlið. 

Ákvarðanatökur eru stöðugt ferli sem leysir sum vandamál en skapar önnur þar sem 

gildi og gildismat er órjúfanlegur þáttur í ákvarðanatöku. Ákvarðanataka er mynstur 

aðgerða sem er að finna innan allra stofnana. Stigvaxandi líkan við ákvarðanatöku (e. 

muddling through) er vinsælt en gefur takmarkaðan ramma fyrir skipulag við 

ákvarðanatöku. Blönduð aðferð (e. adaptive satisficing) er leið sem sameinar ef til vill það 

besta frá stigvaxandi líkani og frá degi til dags lausnum. Með ruslatunnulíkani (e. the 

garbage can model) er lagt til að skoðuð séu fyrirliggjandi gögn því þau geta leitt til lausnar. 

Oft þarf ekki að leita langt yfir skammt að lausnum. Besta viðeigandi leiðin við 

ákvörðunartöku hverju sinni fer eftir því hvaða upplýsingar liggja fyrir, hvort nægur tími er 

fyrir hendi og hversu mikilvæg ákvörðunin er (Hoy og Miskel, 2010).  

Aðferðir þar sem unnið er markvisst með fyrirliggjandi gögn í skólastarfi hafa rutt sér til 

rúms í mörgum löndum á undanförnum árum. Stjórnendur skólanna gera sér grein fyrir 

nauðsyn þess að veita kennurum stuðning við túlkun gagna og bregðast við þeim 

upplýsingum sem að gögnin bera með sér. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir hver er 

reynslan af því sem við höfum reynt? Er hægt að nýta niðurstöður úr nýlegri rannsókn? Það 

er mikilvægt að fyrirliggjandi þekking og færni kennara nýtist (Marsh og Farrell, 2015). 

2.3.1 Ákvarðanir – gildismat – árekstrar 

Yukl (2010) telur að mikilvægar ákvarðanir í skipulagsheildum þurfi yfirleitt stuðning og 

samþykki frá fjölda starfsmanna á mörgum stjórnunarstigum. Þeir starfsmenn sem taka 

þátt í mótun lausnar eru ekki alltaf sammála um hvert vandamálið er og hver líkleg útkoma 

af mögulegum lausnum verði, því hver sér vandann sínum augum. Ályktanir og gildismat 

eru mismunandi milli stjórnenda því þeir hafa ekki sama bakgrunn. Það er líklegt að 

ákvarðanataka eða ferlið við ákvörðunartökuna sé langt þegar um mikilvæg og flókin 

verkefni er að ræða þar sem að jafnvel engin tilbúin lausn er til staðar. Þetta á sérstaklega 
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við þegar verkefnið snertir marga hópa sem hafa mismunandi hagsmuni og þegar ákveðin 

valdabarátta er á milli hópanna.  

Faglegt starf (e. professional structure) byggist á því að allri ákvarðanatöku sé deilt jafnt 

niður á starfsfólkið. Litið sé á starfsmenn sem fagmenn sem hafi reynslu og getu til þess að 

taka mikilvægar ákvarðanir. Í slíku kerfi hafa kennarar miklu meira vægi í ákvarðanatöku og 

stefnumótun skólakerfisins. Þá eru ákvarðanir teknar af þeim sem hafa þekkingu og 

kunnáttu til að taka þær. Faglegt starf byggt með þessum hætti nær miklu meiri afköstum, 

það er ef kerfið treystir á fagmennsku starfsfólksins. Ákvarðanataka er lærð hæfni sem 

þróast í starfi (Hoy og Miskel, 2010). Þeir sem skuldbinda sig til starfa í skólum er veitt 

ákveðið ákvörðunarvald. Skólastjórnendur og kennarar taka ákvarðanir um nám og 

kennslu. Í lögum um grunnskóla 14. grein segir:  

Nemendum bera að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks grunnskóla í 

öllu því sem skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum 

umgengnisreglum í samskiptum við starfsfólk og skólasystkin. Ef hegðun 

nemanda reynist verulega áfátt ber kennara hans að leita orsaka þess og 

reyna að ráða á því bót, meðal annars með viðtölum við nemandann sjálfan 

og foreldra hans. Verði samt ekki breyting á til batnaðar skal kennari leita 

aðstoðar skólastjóra og sérfróðra ráðgjafa skólans sem leita leiða til úrbóta, 

eftir atvikum að teknu tilliti til hlutverks barnaverndaryfirvalda. (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008, gr. 14) 

Að styrkja kennara þýðir að þeim séu veitt tækifæri til að þróa með sér færni og gefa þeim 

tækifæri til að taka mikilvægar ákvarðanir. Skipta mætti ákvarðanatöku í tvennt. Annars 

vegar þar sem einn aðili tekur ákvörðun og hins vegar þegar hópar einstaklinga koma að 

ákvarðanatöku. Kennarar og starfsmenn skóla eru stöðugt að taka ákvarðanir hvort heldur 

sem tengt er starfsmönnum í þeirra nánasta starfsmannahópi eða öðrum sem vinna í 

skólakerfinu. Samkvæmt Huber (2003) þróast ákvarðanataka með aðferðum eða leiðum 

sem koma frá einstaklingum og hópum. Skólar eru mannaðir sérfræðingum sem starfa 

sjálfstætt; skólastjórnendum og kennurum, en einstakar ákvarðanir eru tengdar 

ákvörðunum sem þróaðar eru í hópum annaðhvort formlega eða óformlega. Af þessum 

ástæðum þurfa kennarar að taka mið af eigin ákvörðunum með tilliti til samstarfsmanna 

sinna og annarra hlutaðeigandi; nemenda, foreldrasamfélagsins, samstarfsfólks, 

stjórnenda og stjórnsýslu. Það skiptir alltaf máli frá hvaða sjónarhorni horft er á verkefnið. 

Kennarar verða aldrei starfsmenn hinna alstöðluðu aðferða heldur hugsandi 

sérfræðingar (Schön, 1983). Sérfræðingar sem geta ákveðið og valið þroskandi námsleiðir 

vegna þess að ákvörðunarferlið er leið til að bæta og styðja nám nemenda. 
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Skólastjórnendur og kennarar ráða sig til starfa á grundvelli auglýsinga, starfslýsinga, 

starfsleyfis, erindisbréfs, kjarasamninga og siðareglna Kennarasambandsins. Þar með 

verður vonandi til tryggðarband þar sem starfsmaðurinn hefur skuldbundið sig til að sinna 

sínum störfum á ákveðinn, viðurkenndan hátt. 

2.3.2 Ábyrgð skólastjóra – ráðningar starfsmanna 

Ákvarðanir í starfsmannamálum byggja helst á lögum: Lög nr. 87/2008 um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Lög nr. 

91/2008 um grunnskóla. Sveitastjórnarlögum og kjarasamningum. Þegar skólastjórar eru 

ráðnir til skóla fer það ferli í flestum tilfellum í gegnum skólanefnd og fræðsluskrifstofu 

viðkomandi sveitarfélags ef hún er til staðar. Sveitarstjórn fjallar svo að endingu um 

ráðningu viðkomandi skólastjóra. Ráðningar starfsfólks skóla eru aftur á móti á herðum 

eins aðila, skólastjórans. 

Að mörgu er að hyggja við ákvarðanir um ráðningar og á síðustu árum hafa þó nokkrar 

ráðningar skólastjóra verið kærðar til dómstóla, vegna annmarka á málsmeðferðum.  Staða 

skólastjóra er skýr þar sem lög um grunnskóla segja hann einan bera ábyrgð á skólastarfinu 

gagnvart sveitarstjórn (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Skólastjóri hefur því í raun 

skilgreindari stöðu en aðrir sem að skólastarfinu koma. Hann hefur stjórnvaldsumboð frá 

sveitarfélagi og ber því að taka stjórnvaldsákvarðanir. Ákvarðanir um skipun, setningu og 

ráðningu opinberra starfsmanna, áminningu sem og uppsögn, eru stjórnvaldsákvarðanir. 

Almennar reglur stjórnsýslulaganna eru: Leiðbeiningarskylda, málshraðareglan, 

rannsóknarreglan, meðalhófsreglan og jafnræðisreglan (Páll Hreinsson. 1994).  

Ein mikilvægasta reglan sem hafa þarf í huga við ráðningar- og skipunarferli er hin 

almenna óskráða grundvallarregla um jafnræði en sú regla felur í sér að jafnræðis skuli gætt 

við meðferð mála. Í 65. gr. stjórnarskrár Lýðveldisins Íslands nr. 44/1944 er hin almenna 

jafnræðisregla sem kveður á um að allir skulu vera jafnir fyrir lögunum og njóta 

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu (Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands, 1944).  

Forsenda þess að hægt sé að beita jafnræðisreglunni er að um sambærilegt mál sé að 

ræða (Páll Hreinsson, 2001, bls. 341). Þó virðist heimilt að lögum að gera mun manna á 

milli, að því er varðar réttindi þeirra og skyldur, ef sá munur byggist á málefnalegum 

sjónarmiðum (Páll Hreinsson, 2001, bls. 345). Samkvæmt 10. gr. stjórnsýslulaga hvílir sú 

skylda á stjórnavaldi að sjá til þess að málsatvik stjórnsýslumáls séu nægilega upplýst áður 

en ákvörðun er tekin. Markmiðið er því að tryggja að stjórnvaldsákvarðanir verði bæði 

löglegar og réttar. Þegar fleiri en einn umsækjandi uppfyllir lágmarkskröfur laga eða þeirra 
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krafna sem veitingarvaldshafi hefur sett fram verður að fara fram samanburður milli 

viðkomandi umsækjenda á grundvelli þeirra sjónarmiða sem stjórnvald hefur ákveðið að 

byggja á (Páll Hreinsson, 1994). 

Rannsóknarreglan tengist andmælareglunni mjög náið enda verður að telja að mál verði 

að öllum líkindum ekki nægilega upplýst nema aðila hafi verið gefinn kostur á að kynna sér 

gögn máls og koma að frekari upplýsingum um málsatvik áður en ákvörðun er tekin (Ólafur 

Jóhannes Einarsson, 2009).  

Skólastarf hefur töluvert breyst hin síðari ár og auknar kröfur eru gerðar til 

skólastjórnenda um að taka vandaðar ákvarðanir. Stjórnendur skulu ekki aðeins vera 

faglegir leiðtogar skólastarfsins heldur sinna einnig mörgum öðrum fjölbreyttum 

hlutverkum svo sem rekstri, ráðningum, stjórnun og stefnumótun. Það er mikilvægt að 

stjórnendur séu meðvitaðir um stjórnunarhætti sína, hafi ákveðna sjálfsþekkingu, sterkir á 

svellinu. 

2.4 Hringferli ákvarðana 

Hoy og Miskel (2010) skilgreina hringferli ákvarðana. Mörg hringferli geta verið að verki 

samtímis. Sem dæmi getur eitt ferlið snúið að heildarstefnumótun, annað að námsefni, 

þriðja að agamálum innan skólans og svo framvegis. Segja má að hringferli einkenni 

ákvarðanir almennt í það minnsta þegar allt er með felldu innan stofnana. Eftirfarandi er 

kynning á hringferli Hoy og Miskel sem sýnir þau skref sem felast í lausnamiðuðu ferli 

árangursríkra ákvarðanataka. 

2.4.1 Viðurkenna og skilgreina viðfangsefnið 

Það skiptir höfuðmáli að viðurkenna og skilgreina vandamálið til að hægt sé að takast á við 

það. Oft er unnið með einkenni vandamálsins en ekki vandamálið sjálft. Þegar takast á við 

vandamál þarf að hafa yfirsýn yfir það, ef málið er flókið verður skilgreiningin líklega flókin. 

Stundum þarf að skipta vandamálinu upp í minni viðfangsefni og vinna með hringferlið á 

þeim öllum. Það getur þurft nokkrar tillögur að lausnum til að hægt sé að leysa það. Gott 

er að skilgreina þann hluta sem þarf að takast á við strax og horfa svo til þess sem  gæti 

verið langtímavandamál. 

2.4.2 Skilgreina annmarka við núverandi aðstæður 

Skilgreiningarnar eru tvær, almennar ákvarðanir og einstakar ákvarðanir. Margar 

ákvarðanir sem skólastjórnandi tekur eru almennar og byggðar á reglum eða stefnu sem 

skólarnir starfa eftir. Stofnunin hefur þó komið sér upp ákveðnu ferli til að takast á við 

vandamál. Einstakar ákvarðanir, tengjast málum sem koma sjaldan upp og ekki er hægt að 
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leysa út frá reglum eða stefnu skólans. Til að takast á við þess háttar vandamál getur þurft 

að hliðra til í skipulagi stofnunarinnar. Við úrlausn mála þarf að horfa til mikilvægi þeirra 

fyrir stofnunina og upplýsingum safnað í samræmi við umfang eða gerð vandamálsins eða 

verkefnisins. 

2.4.3 Flokka vandamálin 

Hverju þarf að ná fram og hverju vilja starfsmenn ná fram með þeirri lausn sem lögð er til? 

Það þarf að forgangsraða, til dæmis hvað eru ný vandamál, gömul, eða sértæk mál. 

Sjaldnast er tekið eins á nýjum og gömlum málum. 

2.4.4 Safna upplýsingum 

Til þess að hægt sé að þróa áætlun til útfærslu þarf að fylgja eftirfarandi þáttum: Skoða 

mögulega kosti, spá fyrir um líklegar afleiðingar, velta fyrir sér eða hugsa út leið og velja 

aðferð. Einkenni vandamálsins eru skoðuð og núverandi lausnir skoðaðar. Ef þetta ber ekki 

árangur er leitin útvíkkuð. Flestar ákvarðanir eru gagnvirkar. 

2.4.5 Afmarka meginvandann 

Þegar leita á annarra lausna eru ekki allar staðreyndir settar fram í einu þar sem fólk hefur 

ekki getu til þess að vinna úr þeim öllum í einu. Mikilvægt er að ákvarðanir séu ekki teknar 

án góðrar íhugunar. Ekki er gott að taka ákvarðanir í flýti og án ígrundunar. Minniháttar 

ákvarðanir er aftur hægt að taka án þess að velta þeim mikið fyrir sér. Oft er lítill tími til 

ákvarðanatöku og er þá mikilvægt og jafnvel nauðsynlegt að fara eftir ákveðnum 

ákvörðunarferlum. Við slíkar aðstæður er hægt að stytta ferlið þar sem valin er  hagnýtasta 

leiðin til að finna  viðunandi lausn á vandamálinu. 

2.4.6 Ákveða viðmið 

Mikilvægast af öllu er hvað starfsmenn geta sætt sig við að lágmarki. Hvað er nógu gott? 

Að gera ráð fyrir afleiðingunum. Fyrir hverja ákvörðun þarf að vera að búið að úthugsa 

mögulega afleiðingu og hún þarf að vera eins nákvæm og hugsast getur. 

2.4.7 Þróa aðgerðaráætlun 

Mögulegir kostir, líklegar afleiðingar, velja aðferð og útfæra áætlun. 

2.4.8 Hrinda áætlun í framkvæmd 

Þegar hrinda á áætlun í framkvæmd er nauðsynlegt að fara eftir fjórum skrefum sem eru; 

kynning, samskipti, eftirlit og mat, eða endurmat. Ákvarðanir þurfa svo að skiptast niður í 

ákveðin og raunhæf skref. 



28 

2.5 Fimm leiðir til ákvarðanatöku 

Starfsmenn eða starfsmannahópar eru sífellt að greina vandamál og framkvæma aðgerðir 

sem byggja á fjölda ákvarðana. Stjórnendur og starfsmenn komast einhvern veginn alltaf 

eða oftast klakklaust í gegnum ferlið. Með mismunandi árangri þó og stundum með árangri 

sem að enginn er sáttur með. Að taka ákvörðun er ferli sem býður upp á mismunandi 

valkosti: einfaldar eða flóknar leiðir, staðlaðar eða óstaðlaðar. Ákvarðanataka er 

lokahnykkurinn eftir að upplýsingum hefur verið safnað og ýmsar bjargir verið nýttar til að 

taka ákvörðun sem talin er sú farsælasta á þeim tímapunkti. Oft er vandasamt að skilgreina 

vandamál ótryggt að  lausnin sem hefur verið ákveðin leiði til úrlausnar. 

Það er stjórnenda að ákveða hvernig skuli staðið að öllum stærri ákvarðanatökum. Ef 

stjórnandi hefur ákveðið að undirmenn, sem vonandi eru fylgismenn, eigi að taka þátt í 

ákvörðunartöku þá er næst að spyrja með hvaða hætti vinnuferlið verði. Hoy og Tarter 

(2003) fjalla um fimm leiðir til ákvarðanatöku ogg verður nú nánar fjallað um þær leiðir.  

2.5.1 Samstaða hópsins 

Stjórnandinn felur starfsmannahópi ákvarðanatöku með það að markmiði að hópurinn 

komist að sameiginlegri niðurstöðu. Allir meðlimir hópsins taka jafnan þátt við að leggja til 

lausn og meta ákvörðun. Algerrar samstöðu er krafist áður en ákvörðun eða niðurstaða 

kemur til framkvæmda. 

2.5.2 Meirihlutinn ræður 

Stjórnandi felur starfsmannahópi ákvarðanatöku, meirihluti hópsins ræður hvaða 

ákvörðun verður fyrir valinu. 

2.5.3 Ráðgjöf hópsins 

Stjórnandi heyrir ofan í hópinn og fær allar skoðanir fram. Fjallað er um tillögur hópsins og 

í framhaldi tekur stjórnandi ákvörðun sem endurspeglar ráð hópsins eða fer gegn ráðum 

eða óskum undirmanna. 

2.5.4 Einstaklingsráðgjöf 

Stjórnandi hefur samráð við undirmenn sína einslega sem hafa sérþekkingu sem hjálpar til 

við ákvörðunartöku. Stjórnandinn tekur svo í framhaldi ákvörðun sem endurspeglar eða 

endurspeglar ekki skoðanir þeirra er veittu ráðgjöfina. 

2.5.5 Einhliða ákvörðun 

Stjórnandi tekur ákvörðun án samráðs eða þátttöku undirmanna í ákvörðunartökunni. 
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2.6 Ákvarðanataka í hópi 

Minnsti minnihlutinn í hópi er einstaklingurinn og átök næstum óhjákvæmileg í hópum á 

einhverjum tímapunkti. Það er mikilvægt að hópmeðlimir geri sér grein fyrir því að átök og 

mistök eru til að læra af. Vel skipulagt ákvörðunarferli er forsenda þess að hópar geti leyst 

vandamál, léleg ákvarðanataka getur eyðilagt starfið. Yukl (2010) segir hópa oft koma að 

lausnum vandamála og þá ákvarðanatöku. Þegar hópur kemur að ákvarðanatöku verða 

fleiri möguleikar sjáanlegir og í einhverjum tilfellum koma fram einstaklingar sem sýna 

leiðtogahæfni við úrlausn mála. Þegar komið er í hóp þá sameinast meiri þekking og betri 

heildargreining sem bætir gæði ákvörðunar. Með virkri þátttöku verður til aukinn skilningur 

á ákvörðuninni og skuldbinding innan hópsins við innleiðingu lausna sem að ákvörðuð 

hefur verið.  

Aftur á móti geta ákvarðanir sem teknar eru í hópum tekið langan tíma í vinnslu og 

meðlimir jafnvel grafið undan gæðum ákvarðana. Ferlið sem fer af stað þegar hópur kemur 

að ákvörðun hefur lykiláhrif við mat á gæðum ákvörðunar. Margir hlutir geta komið í veg 

fyrir að hópur nýti í raun upplýsingar sem best og nái mestum gæðum út úr ákvörðuninni. 

Gæði ákvarðana sem teknar eru í hóp velta á framsetningu, nákvæmni, spá og mati. Algeng 

vandamál við vinnuferli í hópum eru ákvarðanatökur byggðar á takmarkaðri þekkingu 

hópmeðlima, fjöldahugsun þar sem til verður fölsk samstaða, ákvarðanir teknar í of miklum 

flýti, umpólun hugmynda og áætlanagerð illa undirbúin fyrir framkvæmd (Yukl,2010). 

Það er mikilvægt að leggja áherslu á að allir hópmeðlimir deili sinni þekkingu með 

hópnum. Með því ættu að skapast forsendur til þess að hópur taki betri ákvörðun en 

einstaklingur. 

Bates (2014) skoðaði sérstaklega vinnubrögð og virkni meðal nefnda sem koma að 

stjórnun háskóla. Í grein sinni metur hann gæði og veikleika í starfi út frá fimm líkönum. 

Bates horfir meðal annars til skrifa Wagner (2010) sem segir stærð hóps geta breytt 

gangverki hans og afköstum. Afköstin verða lítil og niðurstöður ekki nógu afgerandi eða 

góðar ef þátttakendur í nefndarstörfum verða fleiri en tólf. Stærri hópar sem notaðir eru í 

mati skorti skilgreind verkefni og þar sem samskipti voru nákvæm og stöðug var vinnan í 

rauninni árangurslaus. 

2.7 Boðskipti 

Sýnt hefur verið fram á að geta og gæði vinnu starfsfólks eykst þegar stjórnun boðskipta er 

árangursrík. Þökk sé nútímatækni er upplýsingum miðlað hraðar og með minni tilkostnaði 

en áður. Afleiðingar og fjölgun verkefna vegna of mikilla upplýsinga er helsta 

umkvörtunarefni meðal stjórnenda og starfsmanna. Stjórnendur telja meiri boðskipti oft 
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og tíðum ekki endilega betri. Í rannsóknum staðfesta yfirmenn að um 14% af hverri 

vinnuviku sé sóað vegna slæmra boðskipta milli stjórnenda og starfsfólks. Stjórnendur verði 

gera sér grein fyrir því að boðskipti er flókin og margslungin aðferð sem hætti til að vera 

huglæg rangfærsla móttakandans og skapi þar með vandamál (Kreitner, 2007). 

Sérhver ný samskiptatækni hefur áhrif á með hvaða hætti boðskipti verða. Tæknin 

stjórnar einnig hraða og nákvæmni boðskipta og hefur áhrif á hvaða skilning þeir sem taka 

við boðunum leggja í merkingu þeirra. Stjórnandi sem er góður í samskiptum hefur góða 

kunnáttu í samskiptahæfni og er skapandi og sveigjanlegur í samskiptum þegar aðstæður 

og innihald breytist (Hoy og Miskel, 2010). Hætt er við að starfsmenn sem eru óöruggir í 

sínu starfi velji ekki bestu samskiptaleiðirnar. Því er mikilvægt að skipulag innan stofnana, 

þar á meðal á fundum og við ákvarðanatökur, sé skýrt og þar með dregið úr óöryggi. Samtöl 

geta bundið saman það sem hið sértæka hefur dregið í sundur, eitt samtal getur leiðrétt 

eða lagfært misskilning sem kom upp í tölvupósti. 

Ef ná á góðum árangri við stjórnun stofnana þurfa að vera til staðar góð boðskipti og 

gæði í upplýsingum á milli fólks. Boðskipti innan skipulagsheildar eru tengd aðferðum 

skipulagningar og því hefur verið haldið fram að skipulagsheild geti ekki starfað án 

boðskipta. Breytingar geta því ekki átt sér stað án boðskipta. Þess vegna eru boðskipti innan 

skipulagsheildar ekki aðeins tengd við árangur heildarinnar heldur einnig forsenda fyrir 

tilvist hennar (Kitchen og Daly, 2002). 

2.8 Samantekt 

Með hvaða hætti eru ákvarðanir teknar í grunnskólum? Skólastjórinn er lykilstarfsmaður í 

skólastarfinu og þarf oft að taka á flóknum málum meðal starfsfólks og nemenda í því 

samfélagi sem að skólinn starfar. Mismunandi leiðir eru farnar við að taka ákvarðanir um 

skólastarf. Ákvarðanataka er stór þáttur í skólastarfi ogstöðugt ferli sem tekur mið af 

mörgum einstökum atriðum. Oft er vandasamt að skilgreina vandamálið. Í flestum skólum 

er á einhverjum tímapunkti ætlast til þess að kennarar hrindi í framkvæmd hugmyndum 

sem þeir eiga enga hlutdeild í. Fundir starfsmanna hafa oft ekki ákvörðunarvald, en eru 

notaðir til að koma upplýsingum á framfæri. Engin trygging er fyrir því að ákvarðanir sem 

skólastjóri tekur einhliða endurspegli óskir kennara. 

Það er betra að ganga einn heldur en að fylgja hópi sem stefnir í ranga átt. Stjórnendur 

líkt og aðrir starfsmenn stofnana skapa sína eigin framtíð og það er mikilvægt að koma á 

góðum starfsanda þar sem sameiginlegt takmark er leiðarljós. Affararsælast er að fólk sé 

meðvitað og sammála um þá stefnu sem stofnunin tekur og að allir starfsmenn eigi 
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sameiginleg markmið. Það er sjaldnast algerlega tryggt að ákvörðun sem tekin er sé sú 

rétta. En ef reynt er af einlægni að taka rétta afstöðu er til mikils unnið. 

Fundir og skipulag þeirra skipar veigamikinn sess í gangverki menntastofnana líkt og 

annarra stofnana. En er samstaða um þær ákvarðanir sem teknar eru? Í öllum stofnunum 

er unnið að góðum verkefnum en engin verkefni sem unnir eru verða með öllu laus við 

átök. Gagnrýnendur innan og utan skólakerfisins eru sammála um að innan skólanna er oft 

mikil andstaða við breytingar, jafnvel þó vitað sé að umbóta er þörf er oft erfitt að koma 

þeim á. Sjálfsagt verður seint sagt að hægt sé að ná sameiningu um alla hluti, en flest er 

hægt að vinna í sátt. 

Flestir starfsmenn hafa hugmyndir um hvernig verkefnin eru best unnin. Þeir hafa 

þekkingu og reynslu sem ætti að nýtast við farsæla lausn. Það er líkt með starfsemi í 

stofnunum og lífinu sjálfu, það verður ekkert auðveldara. Einstaklingarnir sem skapa kerfið 

verða vonandi lífsleiknari og geta nýtt sér þekkingu sína og annarra til að starfsemin verði 

sem best. Fáir í skólakerfinu geta haft viðlíka áhrif og kennarar. Það er sama hvað er rætt 

um skilgreiningu á skólakerfinu, fyrir nemandann er kennarinn sem er í kennslustofunni 

hans menntakerfi. Samskipti nemanda eru fyrst og fremst við kennarann og atferli 

kennarans ræður úrslitum um gæði skólastarfsins. Það má ef til vill orða það svo að 

erfiðasta barátta einstaklinga innan stofnana sé á milli þess sem þeim finnst og þess sem 

þeir vita. 

Gildi eða sameiginleg markmið og væntingar eru lykilhugtök í skólastarfi. Hlutverk 

skólastjóra og skólastjórnenda er margslungið. Skólastjórnendur þurfa að þekkja 

mismunandi leiðir til ákvarðanatöku, geta notað fundi, samstarf og samráð með 

ákjósanlegum hætti. Það er mikilvægt að skólastjórnendur geti virkjað samstarfsfólk sitt til 

lýðræðislegra starfshátta þar semallir finna sameiginlegan tilgang með störfum sínum.  

Að því sögðu er spennandi að beina kastljósinu að fundum og ákvarðanatöku í 

grunnskólum. Er hægt að nýta fundi betur og með hvaða hætti eru ákvarðanir teknar í 

grunnskólum? 
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3 Rannsóknin 

3.1 Aðferð 

Hér er gerð grein fyrir þeim aðferðum sem beitt er í rannsókninni, ásamt því að útlista 

hvernig val á þátttakendum og gagnaöflun var háttað. Þá verður sýnt fram á réttmæti 

rannsóknarinnar og hvernig úrvinnsla gagna fór fram. 

Í rannsókninni var unnið samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative 

research) sem snúast um að rannsakandi setur sig inn í og leitast við að skilja viðfangsefnið 

í gegnum upplifun og reynslu þátttakenda í því sem verið er að rannsaka og túlkar orð þeirra 

og athafnir í því skyni að útskýra viðfangsefnið (Flick, 2006). Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

eru margvíslegar og mörkin milli þeirra ekki alltaf ljós. Það sem einkennir þær er að 

rannsókn fer fram á vettvangi til að fá fram skilning þátttakenda á því sem rannsakað er. 

Eitt af einkennum eigindlegra rannsókna er að yfirfærslugildi þeirra er takmarkað. Með því 

að leita svara í fjórum skólum og beita þar mismunandi nálgun var leitast við að skapa 

rannsókn með aukna breidd. Samkvæmt kenningum ætti slík margprófun einnig að auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar (Denzin og Lincoln, 2005; Flick, 2006; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

Eigindlegar rannsóknir eru heildrænar og lögð er áhersla á að fá heildarmynd af því sem 

rannsakandinn hefur til athugunar og skoða tengsl innan ákveðins kerfis(Flick, 2006). 

Rannsakandinn er mælitækið og mikilvægt að taka vel eftir í viðtölum og vanda skráningar, 

ritaðar sem hljóðritaðar (Flick, 2006). Lykilspurning rannsóknarinnar er: Hverjar eru 

hugmyndir og reynsla skólastjóra og kennara um töku ákvarðana í grunnskólum á Íslandi?  

Til að svara þessari spurningu styðst ég við fjórar undirspurningar sem ég leita svara við: 

Um hvaða málefni snúast helstu ákvarðanir? Eru flestar ákvarðanir teknar á fundum? 

Hverjar eru hugmyndir kennara og skólastjóra um þátttöku við ákvörðunartöku? Með 

hvaða hætti hefur vinnumatið haft áhrif á töku ákvarðana? 

3.2 Gagnaöflun 

Öflun gagna fór fram á tvo vegu, annars vegar með viðtölum við skólastjóra fjögurra 

grunnskóla og hins vegar með hópaviðtölum við rýnihópa kennara hvers skóla sem tók þátt 

í rannsókninni. Skólastjórar skólanna mönnuðu rýnihópana, einn hóp í hverjum skóla og 

var óskað eftir fimm kennurum í hvern hóp. Valdir voru tveir skólar á höfuðborgarsvæðinu 

og tveir skólar á landsbyggðinni og með því reynt að fá ákveðinn þverskurð af skólastarfi í 

landinu. Í rannsókninni eru fundir og ákvarðanataka gerð að miðpunkti en viðhorf og 

hlutverk þátttakenda rannsökuð í eðlilegu umhverfi og þar af leiðandi líkur á að 



33 

greinargóðar lýsingar fáist á viðfangsefninu. Einn af styrkleikum rannsókna af þessu tagi er 

að heimsækja þá sem ljá rannsókninni rödd á þeirra vettvangi (Lichtmann, 2013). 

Að viðtölunum loknum ritaði ég þau upp sjálfur meðal annars til að  til að öðlast frekari 

skilning á gögnunum. Bæði viðtölin við skólastjórana og rýnihópana voru hljóðrituð 

stafrænt. Upptökum af viðtölum var eytt að lokinni uppritun, líkt og viðmælendum hafði 

verið kynnt í upphafi. Viðtölin voru greind eftir spurningum og einnig eftir þeim atriðum 

sem að þóttu athygliverðust.  

Ég ók um 500 kílómetra vegna skólaheimsóknanna og tóku viðtölin rúmlega 6 

klukkustundir. Uppritun viðtala og fyrsta flokkun svara tók um 36 klukkustundir. Þegar 

uppritun var lokið töldu rannsóknargögnin rúmlega 30 þúsund orð. 

3.2.1 Þátttakendur – viðmælendur 

Árið 2014 voru 167 grunnskólar starfandi á Íslandi (Hagstofa Íslands). Því var fjöldi skóla 

undir þegar valdir voru þátttakendur í rannsóknina. Þegar ákvörðun hafði verið tekin um 

að hafa fjóra skóla þá var horft til þess að reyna að hafa einhvern þverskurð af þeim 

skólagerðum sem starfa á Íslandi. Skólarnir sem eru til umfjöllunar eru ekki undir sínum 

nöfnum heldur eru hér sem skólar A, B, C og D. Skólarnir voru valdir með slembivali og eftir 

hentugleika, tveir á höfuðborgarsvæðinu og tveir af landsbyggðinni. Þægindaúrtak var líka 

haft í huga þar sem ég þyrfti ekki að ferðast meira en 120 kílómetra í hverri heimsókn. Haft 

var samband við skólastjóra þátttökuskólanna símleiðis, þeim kynnt verkefnið og þar næst 

sent kynningarbréf, sjá viðauka 1. Þegar skólarnir höfðu verið valdir og samþykkt hafði verið 

þátttaka í rannsókninni var dregið úr hatti um hvaða bókstaf hver skóli fékk. Nánari lýsing 

á skólunum er í kafla 4.3. 

3.3 Skólarnir 

Skólarnir voru valdir eftir þægindaúrtaki og með slembivali; tveir skólar af 

höfuðborgarsvæðinu og tveir af landsbyggðinni. Þrír skólanna eru heildstæðir, með 

nemendur í 1. – 10. bekk. Einn skóli er með nemendur í 1.-7. bekk. Ef horft er til þessara 

fjögurra skóla ætti að fást vísbending um mynd af skólastarfi í landinu. Hér um að ræða 

skóla með samtals tæplega 1500 nemendur. Á því landsvæði sem var undir í rannsókninni 

eru samkvæmt tölum Hagstofu Íslands (2014) um 33.000 nemendur. Langflestir eru á 

höfuðborgarsvæðinu, um 27.000 nemendur.  

3.3.1 Skóli A 

Skóli A er á höfuðborgarsvæðinu og hefur verið starfræktur frá því um 1960. Skólastjórinn 

hefur starfað við skólann í átta ár en við stjórnun í tólf ár. Kennarar eru um 50 í mismunandi 
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stöðugildum, nemendur í kringum 500. Stjórnunarteymi er við skólann; skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri, þrír deildarstjórar í um það bil tveimur stöðugildum. 

Í rýnihópi kennara voru fimm kennarar; textílkennari, umsjónarkennari af yngsta stigi, 

umsjónarkennari af miðstigi, náttúrufræðikennari af elsta stigi og íþróttakennari. Að 

meðaltali höfðu kennararnir í þessum hópi kennt í rúmlega 14 ár. 

Að mati skólastjóra og kennara hefur náðst að láta einkunnarorð skólans einkenna 

starfsemina. Með auknu samstarfi kennara og með endurskipulagningu á vinnutíma 

stjórnenda ásamt því að lausnaleit innan stofnunarinnar hefur aukist, með lausnaleit er átt 

við að starfsmenn reyna að leysa málin áður en kallað er á utanaðkomandi aðstoð, hefur 

starfsandinn orðið enn betri en áður var.  Kennarar töldu skólann rótgróna stofnun með 

góða ímynd í samfélaginu. Fram kom að stöðugleiki meðal starfsfólks er mikill og jákvæðni 

í starfsmannahópnum þar sem hjálpsemi og stuðningur ræður ríkjum.  

3.3.2 Skóli B 

Skóli B er skóli á landsbyggðinni sem hefur verið starfræktur frá því um 1930. Skólastjórinn 

hefur starfað við skólann í ellefu ár en við stjórnun í fjórtán ár. Kennarar við skólann eru 

tæplega 20 í mismunandi stöðugildum, nemendur um 130. Auk skólastjóra koma tveir að 

stjórnun skólans í mismunandi stöðugildum. 

Í rýnihópi kennara voru fimm kennarar; enskukennari og sérkennari, 

myndmenntakennari og elsta stigs kennari, samfélagsfræði og tungumálakennari á elsta 

stigi, íslensku og enskukennari á elsta stigi, stærðfræði og lífsleiknikennari á elsta stigi. Að 

meðaltali höfðu kennararnir í þessum hópi kennt rúmlega 16 ár.  

Að mati skólastjóra og kennara einkennist skólastarfið af sköpunargleði og jákvæðu 

andrúmslofti þar sem samheldni og nálægð við samfélagið er áberandi.  

3.3.3 Skóli C 

Skóli C er á höfuðborgarsvæðinu og hefur verið starfræktur frá því um 1985. Skólastjórinn 

hefur starfað við skólann í fimmtán ár en við stjórnun í tuttugu og eitt ár. Kennarar við 

skólann eru rúmlega 30 í mismunandi stöðugildum og nemendur um 300. Að stjórnun 

koma aðeins skólastjóri og aðstoðarskólastjóri en við skólann starfa þrír verkefnastjórar í 

mismunandi stöðuhlutföllum en þeir hafa ekki mannaforráð. 

Í rýnihópi kennara voru fjórir kennarar; umsjónarkennari á miðstigi, umsjónarkennari á 

miðstigi og verkefnastjóri, umsjónarkennari á yngsta stigi og íþróttakennari. Að meðaltali 

höfðu kennararnir í þessum hópi kennt rúmlega 20 ár.  
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Að mati skólastjóra og kennara er skólinn staðsettur í einstaklega góðu samfélagi þar 

sem mikill metnaður er fyrir hönd skólans. Skólastarfið einkennist af stöðugleika innan 

starfsmannahópsins, tengslum við náttúruna og reglulegu uppbroti á „hefðbundnu“ 

skólastarfi. 

3.3.4 Skóli D 

Skóli D er á landsbyggðinni oghefur verið starfræktur frá upphafi 20. aldar. Skólastjórinn 

hefur starfað við skólann í 5 ár en við stjórnun í 26 ár. Kennarar við skólann eru rúmlega 40 

í mismunandi stöðugildum, nemendur tæplega 500. Að stjórnun skólans koma auk 

skólastjóra, aðstoðarskólastjóri og tveir deildarstjórar yfir árgöngum. Þar að auki eru tveir 

verkefnastjórar sem koma að mörgum ákvörðunum tengdum skólastarfi en hafa ekki 

mannaforráð. 

Í rýnihópi kennara voru þrír kennarar; upplýsingatækni- og enskukennari af mið- og 

elsta stigi, íslensku- og samfélagsfræðikennari af elsta stigi, og sérkennari sem sinnir öllum 

stigum. Að meðaltali höfðu kennarar í þessum hópi kennt í tæplega 20 ár. 

Að mati skólastjóra og kennara stendur skólinn fyrir þróun með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum þar sem starfið einkennist af umburðarlyndi. Skólastarfið virðist frekar 

hefðbundið ef horft er til skólastarfs síðustu áratuga. Gott stuðningskerfi við nemendur er 

við lýði í skólanum og mikið lagt upp úr góðri þjónustu við þá. Lögð er áhersla á að skólinn 

allur sé vinnusvæði fyrir nemendur og kennara, kennslustofur eru víða opnar og möguleikar 

til námsvinnu á göngum. Skólinn er vel búinn tækjum og allur húsbúnaður og ytri búnaður 

góður. Að mati skólastjóra og kennara stendur sveitarfélagið sig vel við rekstur skólans.  

3.4 Viðtöl 

Viðtölin beindust að hugmyndum skólastjórnenda og kennara um ákvarðanatöku og fundi, 

það er gagnsemi funda og tengsl þeirra við stjórnunarhætti og skipulag skólastarfsins. 

Einnig var rýnt í reynslu og upplifun kennara af fundum í skólastarfinu (sjá viðtalsramma í 

viðauka 3). Til grundvallar rannsókninni var sett fram rannsóknarspurningin:  Hverjar eru 

hugmyndir og reynsla skólastjóra og kennara um töku ákvarðana í grunnskólum á Íslandi? 

Til að svara henni voru settar fram fjórar undirspurningar: Um hvaða málefni snúast helstu 

ákvarðanir? Eru flestar ákvarðanir teknar á fundum? Hverjar eru hugmyndir kennara og 

skólastjóra um þátttöku við ákvarðanatöku? Með hvaða hætti hefur vinnumatið haft áhrif 

á töku ákvarðana? 

 Rannsóknin er unnin á grundvellifræðilegra skrifa um stjórnun. Skólastjórarnir voru 

heimsóttir og rætt við þá í sínu starfsumhverfi. Tilgangurinn var að fá sjónarhorn 
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skólastjórnenda um þætti tengda fundum og ákvarðanatökum. Frásögn skólastjóra ætti 

aðvera lýsandi. Líklegra er að slík viðtöl varpi ljósi á hugtök eins og skilning, ferli, 

trúverðugleika, menningu, flókinn veruleika og kenningar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Viðtölin við rýnihópana fóru fram í fundarherbergjum skólanna í skóla A, B og D en á 

skrifstofu skólastjóra þegar rætt var við rýnihópinn í skóla C. 

Helga Jónsdóttir (2013) bendir á að samtöl séu mikilvægur þáttur daglegs lífs. Þau eru 

ein helsta tjáskiptaleið fólks og hafa áhrif á hvernig fólk þróar skilning á sjálfu sér og lífinu. 

Í eigindlegum rannsóknum eru viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð oft opnar samræður þar 

umræðuefnið getur tekið allt aðra stefnu en áætlað var í byrjun viðtals. Viðtalið er því 

félagsleg athöfn þar sem samskipti rannsakanda og viðmælenda endurspegla margvíslegt 

og flókið samspil hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga.  

Grundvallaratriði við töku eigindlegra viðtala er að þátttakendur geti tjáð sig sem 

frjálsast innan þess ramma sem settur er í rannsókninni. Rannsóknarviðtöl eiga fátt skylt 

með almennu spjalli þar sem þau hafa skýran tilgang og þarfnast nákvæms undirbúnings. 

Vissan ramma þarf að setja en hann má þó ekki vera of stífur. Of mikil festa í viðtalsáætlun 

getur hindrað að viðmælandi geti tjáð sig frjálst og getur hindrað samræður (Helga 

Jónsdóttir, 2013). 

3.5 Rýnihópar 

Kostir rýnihópaviðtala eru að þá er hægt að safna fjölbreyttum gögnum frá mörgum aðilum 

með skjótum hætti. Í hópumræðum geta einnig komið fram upplýsingar sem ekki nást í 

einstaklingsviðtölum þar sem aðferðin byggir á samskiptum fleiri þátttakenda. Með 

rýnihópum er mögulegt að ná fram hugarflæði hópsins og safna meira magni af 

upplýsingum en til dæmis í einstaklingsviðtölum. Rýnihópar eru hentugir þegar ræða á 

fyrirfram ákveðið málefni sem allir í hópnum hafa einhverja skoðun á eða reynslu af. 

Rýnihópaviðtölum geta einnig fylgt ákveðnir erfiðleikar. Val á þátttakendum getur haft 

áhrif á umræður, þar sem sumir geta verið mjög virkir og haft þau áhrif að aðrir verða 

óvirkir. Rýnihópaviðtöl henta vel sem hluti af margprófun (e. triangulation), þá sem ein af 

fleiri aðferðum við rannsókn á sama viðfangsefninu (Lichtman 2013; Fontana og Frey, 

2005). Í minni rannsókn voru rýnihópaviðtöl við kennarana tekin til að sýna fleiri hliðar á 

ákvörðunartökum en fengist eingöngu með viðtölum við stjórnendur.  

3.6 Kostir rannsóknaraðferðar 

Kostir eigindlegra rannsókna byggða á viðtölum eru meðal annars að þær miða að 

ígrundaðri vinnu og úrvinnslu úr gagnasafni með staðbundnum athugunum og frásögnum 
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úr raunverulegum aðstæðum. Jafnframt því er mikilvægt að tengja saman kenningar og 

rannsóknir. Að mati rannsakanda er hér um hentuga leið að ræða í því sambandi að varpa 

ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar. Það er upplýsandi að sækja í þau viðtöl sem tekin voru 

við skólastjórana og bera saman við niðurstöður rýnihópaviðtalanna. Niðurstöður 

eigindlegra rannsókna hafa lítið eða ekkert alhæfingargildi en geta aftur á móti leitt í ljós 

skilning á fyrirbærum og aðstæðum sem gagnast öðrum. Við eigindlegar rannsóknir geta 

komið fram vísbendingar sem geta gefið tilefni til frekari skoðunar. 

3.7 Úrvinnsla 

Viðtölin voru greind með opinni kóðun, hver spurning fyrir sig. Skólastjórar og rýnihópar 

kennara í fyrstu aðgreindir en niðurstöður svo settar saman í eitt. Rýnt var í svar við hverri 

spurningu og svörin greind og flokkuð. Reynt var að finna rauðan þráð eða þemu í svörum 

viðmælendanna. Þau efnisatriði sem að komu fram við greiningu rannsóknargagnanna og 

skipa fjóra þemaflokka eru í tengslum við þær fjórar rannsóknarspurningar sem lagt var 

upp með: Um hvaða málefni snúast helstu ákvarðanir í grunnskólum. Eru flestar ákvarðanir 

teknar á fundum? Hverjar eru hugmyndir kennara og skólastjóra um þátttöku við 

ákvarðanatöku og með hvaða hætti hefur vinnumat áhrif á töku ákvarðana? 

Niðurstöðukaflanum er skipt í undirkafla með hliðsjón af þessum spurningum.   

Til þess að ekki sé hægt að rekja viðtölin til ákveðinna viðmælenda þá hefur nöfnum 

verið breytt (sjá kynningu í kafla 3.2) enda tilgangurinn fyrst og fremst að fá fram þær 

skoðanir sem þeir hafa á efninu. 

3.8 Siðferðileg álitamál 

Mikilvægt er að þeir sem taka þátt í rannsókn beri ekki skaða af og að rannsakandinn geri 

sér grein fyrir að þær upplýsingar sem aflað er geta verið viðkvæmar og eru einkamál 

þátttakenda (Lichtman, 2013). Að mati rannsakanda eru siðferðisleg álitamál ekki mikil í 

tengslum við þessa rannsókn. Hver þátttakandi var fyrirfram upplýstur um meðferð og 

úrvinnslu gagna ásamt því að skrifa undir upplýst samþykki (sjá viðauka 2). Skólar og 

þátttakendur í rannsókninni eru hér settir fram án þess að tilgreina nafn þeirra og 

hljóðskrám var eytt að úrvinnslu lokinni. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar; 

tilkynning nr. S7689/2016. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær eru byggðar á viðtölum við 

skólastjóra og rýnihópa í fjórum skólum. Nöfn skólanna eða sérstök auðkenni koma ekki 

fram í rannsókninni, en þeir kallaðir skóli A, B, C  og D til aðgreiningar. Rýnihópar kennara 

eru líka nefndir eftir bókstöfum og þá tengdir við sinn skóla. Greining viðtalanna leiddi í ljós 

fjögur meginþemu sem eru kynnt í eftirtöldum undirköflum: 5.1 Helstu ákvarðanir í 

grunnskólum snúast um skipulag og málefni nemenda. 5.2 Fundir og vandkvæði í skipulagi 

þeirra. 5.3 Ólík aðkoma að ákvörðunum. 5.4 Misjöfn áhrif vinnumats. 

4.1 Helstu ákvarðanir í grunnskólum snúast um málefni nemenda, 
starfsfólks og skipulag skólastarfsins 

Við greiningu á viðtölum við skólastjórnendur og kennara kom fram að megin viðfangsefni 

töku ákvarðana voru málefni tengd nemendum og starfsfólki auk ýmissa annarra mála í 

starfsemi skólanna. Þar má nefna kröfur um hagræðingu í rekstri og ýmis skipulagsmál og 

inntak náms og kennsluaðferðir. Mismunandi aðkoma að ákvörðunum og hugmyndir um 

lýðræðisleg vinnubrögð voru atriði sem komu upp í tengslum við ákvarðanir í skólastarfinu. 

Þá reynir á forystuhlutverk og góða yfirsýn skólastjórnenda við töku ákvarðana. 

4.1.1 Málefni nemenda og starfsmannamál 

Málefni nemenda og starfsmanna taka mestan tíma stjórnenda. Í viðtölum við alla 

skólastjórana sem rætt var við kom fram að hér var um að ræða umfangsmestu 

málaflokkana. Það var greinilegur vilji til að hafa nemendur í aðalhlutverki í skólastarfinu. 

Lýsing skólastjóra skóla B dregur upp dæmigerða mynd af umfangi þessara málefna: 

…mínar helstu ákvarðanir snúast um skipulag starfsins, málefni nemenda fyrst 

og fremst, inntak náms frekar en námsefni og svo kannski minnst um 

kennsluaðferðir. Oft fer mikill tími í starfsmannamál, en ég myndi þó telja mig 

heppna, kollegar mínir hafa margir lent í mjög flóknum starfsmannamálum þar 

sem að til dæmis er mikið rót á starfsmannahópnum. Þegar ég nefni skipulag 

þá fer til dæmis mikill tími í skipulag tengt stundaskrárvinnu, niðurröðun 

kennslustunda og þess háttar. (Skólastjóri, skóla B) 

Það sem einkennir skólastarf eru ýmis konar samskipti milli fólks. Oft þarf að ræða og taka 

ákvarðanir um mjög viðkvæm persónuleg mál starfsmanna og nemenda. Að mati 

skólastjóranna sem ég ræddi við er mikilvægt að stjórnendur vinni við hlið kennara og vinni 

að úrlausnum þeirra vandamála sem koma upp.  Einn skólastjórinn sagði í því sambandi: 
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„Ég hef heilmikið átt samtal við kennara varðandi kennsluaðferðir [...] við erum að vinna 

eftir þessari nýju námskrá þar sem við erum að dýpka okkur í námsmatinu, þannig að það 

hefur farið mikil umræða í það og ákvarðanir í kringum það“ (Skólastjóri, skóla A). Svipaðar 

hugmyndir mátti greina í rýnihópi kennara í skóla B:  

Við erum náttúrulega alltaf að vinna að einhverju saman, sem að við ákveðum 

í sameiningu. Skipulag skólaársins og svona ytra er á ábyrgð stjórnenda en við 

höfum alltaf eitthvað með það að segja [...] En lokaorðið er hjá skólastjóranum. 

(Rýnihópur, skóla B) 

Námsumhverfið þarf að vera hvetjandi og vinna með styrkleika og þarfir  nemenda og 

starfsfólks. Skipulag starfsins er í hendi skólastjóra og það þarf að þjóna bæði nemendum 

og starfsmönnunum með svigrúmi til að ræða inntak náms og viðeigandi kennsluaðferðir.  

Skólastjóri í skóla C sagði í þessu samhengi: 

Mér finnst það nú mest vera skipulag starfsins og einhverskonar 

starfsmannamál. Þau taka mikinn tíma, starfsmannamálin og ég sé fyrir mér að 

þau komi til með að verða jafnvel flóknari og tímafrekari. Það sem að hvílir mest 

á mér er skipulag starfsins svo finn ég að fólk þyrstir í umræðu um inntak náms, 

eða skólanámskrá, bekkjarnámskrá og svo kennsluaðferðir, ég finn það. Við 

höfum ekki náð að koma því nógu vel að í vetur. (Skólastjóri, skóla C) 

Sumar ákvarðanir sem teknar eru innan skólanna voru að mati þeirra skólastjóra sem ég 

ræddi við teknar að loknum starfsmannasamtölum eða hreinlega í óformlegu spjalli milli 

skólastjóra og kennara. Sér í lagi þar sem um var að ræða örlitlar breytingar eða 

lagfæringar, annað væri einfaldlega ákvörðun stjórnenda. Svipaðar hugmyndir komu fram 

bæði hjá skólastjórunum og innan rýnihópanna. Skólastjóri í skóla B lýsir þessu svo: 

...sem lúta að þessari grunn starfsemi skólans, nám og kennsla, þær ákvarðanir 

eru teknar á fundum. Sjaldnast sem að ég þarf að koma inn til að skera úr um 

eitthvað þar. Maður reynir að fá fólk til að tala sig niður á einhverja leið. Sem 

varðar skipulag og varðar eitthvað slíkt þá þarf maður kannski að segja bara 

svona verður þetta. Stundum er það bara þannig að skólastjórinn þarf að gera 

það þannig, eitthvað verkefni framundan og skólastjórinn ákveður. (Skólastjóri, 

skóla B) 

Í rýnihópi kennara í skóla C kom meðal annars fram: 
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Við erum að þjónusta hérna börn, stundum hefur maður á tilfinningunni að það 

sé verið að þjónusta kennara. Þess vegna er svo mikilvægt að skólastjórinn eða 

næsti yfirmaður geti gripið í taumana og skorið úr um, eða hreinlega tekið 

ákvarðanir sem eru að þvælast fyrir. (Rýnihópur, skóla C) 

Skólastjórarnir sem ég ræddi við vildu að stærri ákvarðanir væru teknar til umræðu á  

fundum og töldu fundi vera lykilatriði í skólastarfinu. Það væri mikilvægt að fólk gengi í takt 

og fengi sömu upplýsingarnar, eins væri það mikilvægt gagnvart heimilunum að sömu 

skilaboðin bærust frá starfsfólki skólans. Skólastjóri C segir í þessu sambandi: 

Foreldrarnir verða að upplifa það að við séum að ganga í takt og gera sömu 

hluti, snertiflöturinn við okkur getur verið svo náinn, þá skynjar fólk það strax 

ef að við erum ekki í takti. Foreldri sem á tvö börn í skólanum fær sitthvor 

skilaboðin heim frá skólanum, það bara gengur ekki upp. (Skólastjóri, skóla C) 

Þó skólastarf snúist að stærstum hluta um nemendamál þá eru starfsmannamál stór hluti 

af starfi skólastjórnenda. Það má merkja af samtölum mínum við skólastjórana að 

starfsmannamál væru oft streituvaldur. Í því sambandi sagði skólastjóri í skóla C: „Kennarar 

vilja koma skoðunum sínum á framfæri. Þeir eru sérfræðingar og einstaka kennarar vita 

langbest, það getur verið mjög erfitt og lýjandi að tækla þau mál“ (Skólastjóri, skóla C). 

Þegar starfsmannasamtöl bar á góma kom fram að skólastjórar í skólunum fjórum taka að 

jafnaði starfsmenn í formleg starfsmannasamtöl einu sinni á ári. Með 

starfsmannasamtölunum eru ræddar kröfur og væntingar skólastjórnenda og starfsmanna. 

Að loknum starfsmannasamtölum leggja skólastjórarnir sig fram við að verða við óskum 

starfsmannsins og reyna að skipuleggja störf með tilliti til óska hans og þess sem best er 

fyrir skólann. 

Skólastarf er fyrir nemendur. Sveigjanleiki í starfinu og fjölbreyttar aðferðir við nám og 

kennslu eru mikilsverðar. Niðurstöður viðtala minna við rýnihópa kennara og skólastjórana 

í skólunum fjórum leiða í ljós að helstu ákvarðanir í grunnskólum séu um málefni nemenda, 

starfsmannamál og hin ýmsu skipulagsmál innan skólanna. 

4.1.2 Kröfur um hagræðingu og skipulag starfsins 

Það sem hvílir helst á herðum stjórnenda er skipulag starfsins og starfsmannamál vega þar 

þungt. Hlutverk skólastjóra er skýrt samkvæmt lögum um grunnskóla. Þeirra hlutverk er að 

tryggja menntun og velferð nemenda ásamt því að vera faglegir leiðtogar og vinna með 

fræðsluyfirvöldum í sínu sveitarfélagi að stefnumótun og ákvarðanatöku. Auk þessa bera 

skólastjórar ábyrgð á og hafa umsjón með fjárhag og rekstri skólans. Forystuhlutverk 
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skólastjórnenda er mikilvægt og hefur orðið enn mikilvægara á síðustu árum, til dæmis 

vegna þess að skólar og skólastarf er orðið flóknara en áður. Skólastjórar þurfa að hafa 

mikla hæfni í mannlegum samskiptum, hvetja og jafnvel ögra starfsfólki til góðra eða betri 

verka. Þá má bæta við kröfum samfélagsins um betri námsárangur. Skólastjórar eru ábyrgir 

fyrir rekstri skólanna og krafa rekstraraðila, sveitarfélaganna um bættan rekstur og jafnvel 

meiriháttar niðurskurð, veldur stjórnendum áhyggjum og eykur álag á þá. Þess háttar 

áhyggjur mátti heyra í umræðum rýnihóps kennara í skóla D: 

Ég hef líka áhyggjur af vaxandi eða meiri erfiðleikum til dæmis niðurskurður um 

600 milljónir í Reykjavík, þetta gengur náttúrulega ekki. Þeir héldu að þeir gætu 

hagrætt með nýjum kjarasamningum – ég held að það verði erfitt. [...] Svo er 

stéttin ekkert að yngjast, nýliðun kennara er ekki næg. Mér sýnist líka að margir 

af þessum reyndu eldri skólastjórum og jafnvel kennurum séu að hætta.  [...] 

Kannski að sumir af þessum eldri hafi hreinlega gefist upp útaf álagi. 

(Rýnihópur, skóla D) 

Greinilegt var að mati skólastjóranna fjögurra að hugmyndir um frekari hagræðingu í 

skólastarfi til sparnaðar fjármuna eru illmögulegar. Þess ber þó að geta að skólastjóri í skóla 

D, annars landsbyggðarskólans, virtist búa við góðan fjárhag. Skólastjóri í skóla C, sem er á 

höfuðborgarsvæðinu, sagði að þegar rætt var um helstu ákvarðanir að þær tengdust allar 

því flókna samspili sem rekstur skóla er. Mikill tími færi í skipulags- og starfsmannamál og 

fjárhagur skólans hvíldi þungt á honum: 

Meira í starfsmannamálum, þar eru oft átök og umdeildar ákvarðanir sem eru 

teknar og oft erfiðar. Niðurröðun og eitthvað svoleiðis í skipulagi sem að getur 

verið erfitt og fólk er uppteknara af eigin skinni en hag stofnunarinnar. Það 

getur verið spennandi og gaman að takast á við það en það er oft svona, en 

tekur oft á taugarnar. Nú svo, verður, eða er sýnist mér margt í rekstri að verða 

erfiðara á næstunni sem dæmi ef að á að skera niður um 670 milljónir hjá 

[fræðsluyfirvöldum], hvernig á að fara að því? Ætli staðan sé ekki svipuð um allt 

land? (Skólastjóri, skóla C) 

Annað sem kom fram í rýnihópum kennara í skólunum á höfuðborgarsvæðinu varðandi 

ytra skipulag skólastarfsins var til dæmis niðurröðun skipulagsdaga, starfsdaga án nemenda 

og vetrarfría á skóladagatali. Atriði sem þessi kæmu frá fræðsluyfirvöldum og skólarnir og 

starfsfólk þeirra hefðu lítið sem ekkert um þau að segja. Dæmi um að ákvarðanir af þessu 

tagi sem væru teknar ofan frá komu frá mörgum einstaklingum í rýnihópnum í skóla A: 
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...stjórnendur eru með svona heildarsýn, sem er þá allur skólinn, það er 

skipulag starfsins. En málefni nemenda og námsefni, inntak náms er 

meginþunginn og mest af því fer fram inni á árgangafundum á milli kennara 

sem að kenna sömu grein. En kennsluaðferðir eru kannski svolítið útundan. Ég 

upplifi mikið traust hjá stjórnendum til mín sem fagmanns eða fagmanneskju. 

Mér finnst ég hafa frjálsar hendur með það hvað ég er að gera í mínu starfi. [...] 

Ég finn að mér er treyst til þess, sem að náttúrulega skiptir gríðarlegu máli. Svo 

aftur á móti finnst mér kannski að ef maður fer ofar en mínir stjórnendur þá 

finnst mér vera alveg gríðarleg eða hreinlega allt, allt of mikil miðstýring. Þetta 

að það sé alltaf verið að reyna að steypa alla í sama mótið. Ákvarðanir í okkar 

sveitarfélagi eru allt of mikið top-down. Mér finnst svoleiðis ákvarðanir 

óþægilegar og óþarfar. Mér finnst eins og ekki sé borið traust til okkar sem 

fagfólks af fræðslubatteríinu. (Rýnihópur, skóli A) 

Í viðtölum mínum við skólastjórana og kennarahópana komu fram áhyggjur varðandi 

hagræðingu í rekstri skólanna og þær vandasömu ákvarðanir sem þarf að taka í tengslum 

við þær aðgerðir. Víða er skólum sniðinn þröngur stakkur þegar kemur að rekstri. 

Langstærsti hluti rekstrarkostnaðar eru laun og launatengd gjöld, víða um tveir þriðju af 

heildarkostnaði. Ábyrgð skólastjóranna er mikil því um háar fjárhæðir er að ræða og 

misjafnt hvernig sveitarfélögum gengur að búa skólum starfsaðstæður. Það var áberandi 

að annar landsbyggðarskólinn virtist búa við betri umgjörð en hinir skólarnir sem ég 

heimsótti. Skólastjórinn í skóla D sagði af því tilefni: „Skólinn er mjög vel búinn bæði 

tækjum og ytri aðstæður eru allar mjög góðar, þar stendur sveitarfélagið sig enn betur en 

mörg, ég get fullyrt það“ (Skólastjóri skóla D). 

 Segja má að kröfur um hagræðingu hvíli þungt á skólastjórum þeirra skóla sem ég 

heimsótti. Hagræðingarkröfur eru með mismunandi sniði í þeim skólum sem ég sótti heim. 

Sem dæmi talaði skólastjóri C um niðurskurð á fjármagni til reksturs skólanna hjá 

Reykjavíkurborg en skólastjóri B þarf að takast á við hagræðingu í rekstri vegna 

fyrirsjáanlegrar nemendafækkunar. Niðurstöður viðtala minna við rýnihópa kennara í 

skólunum á höfuðborgarsvæðinu, skólum A og C, leiða í ljós að kennarar vilja hafa meira 

um skipulag skólastarfsins að segja. Ákvarðanir um of margt tengt starfsemi skólanna komi 

að ofan, frá fræðslusviði eða -skrifstofu. 

4.1.3 Inntak náms og kennsluaðferðir 

Inntak náms, umræða og ákvarðanatökur um kennsluaðferðir hvíla að mestu á herðum 

kennara. Eftir viðtöl mín við rýnihópa og skólastjóra merkti ég á svörum þeirra að 
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tilhneiging til miðstýringar innan grunnskólanna væri meira áberandi í 

höfuðborgarskólunum en í landsbyggðarskólunum.  Aðalnámskrá og námsmat, sérstaklega 

í 10. bekk hefur tekið mikinn tíma og orku stjórnenda og kennara og að þeirra sögn verið 

áberandi streituvaldur þetta skólaár. Viðmælendur töldu að þó að almennur hluti 

aðalnámskrár sem kom út 2011, greinasvið 2013 og breytingar á námsmati 2015, hafi 

komið allt að því flatt upp á skólana. Þá var samstarf við Menntamálastofnun, áður 

Námsmatsstofnun, ekki verið eins og best verður á kosið. Skólastjóri skóla A lýsti þessu 

þannig: 

Kennsluaðferðir og uppsetning í stofum og annað þess háttar hefur komið 

meira inn á borð til okkar stjórnenda nú í vetur. Þannig að málefni nemenda 

eru alveg fyrst og fremst í brennidepli við töku ákvarðana. Eins og ég segi hvert 

einasta málefni sem kemur í sjálfu sér inn á mitt borð tengist nemendum á 

einhvern hátt. Ég meina, fjármagn til skólans, kennslustundaúthlutun, 

barnavernd, félagsþjónustan, allt þetta tengist nemandanum. (Skólastjóri, 

skóla A) 

Upplifun kennara í rýnihópum skólanna var áþekk varðandi helstu ákvarðanatökur. Þeir 

töldu sig hafa faglegt sjálfstæði og þeirra helstu ákvarðanir snerust um þeirra störf. 

Stjórnendur þurfa að hafa yfirsýn yfir skólastarfið og þar er svo sannarlega að mörgu að 

hyggja. Skólastjórarnir höfðu lítið að segja af vali á námsefni en svo virtist sem að einhverjar 

breytingar væru í farvatninu í þeim efnum og þá helst að stjórnendur kæmu meira að 

ráðgjöf og sinntu kennslufræðilegri forystu enn betur. Dæmi um það mátti heyra hjá 

skólastjóra skóla A:  

Minnst er ég að fást við námsefni, sko. En það hefur verið að aukast. Með eins 

og ég sagði áðan með aukinni aðkomu okkar stjórnenda. Að starfinu beint. 

Kennsluaðferðir og uppsetning í stofum og annað komið meira inn á borð okkar 

stjórnenda, það tengist þessari heimateymis uppsetningu okkar. (Skólastjóri, 

skóla A) 

Það kom fram að kennarar vilja meiri umræðu um inntak náms. Lesa má úr viðtölunum að 

það er mikilvægt að rýna í þau gögn sem skólarnir hafa og skoða þær aðferðir sem þeir nota 

við sína vinnu, ekki bæta bara nýjum aðferðum eða leiðum við í skólastarfinu. Það þarf að 

hlúa að kennurum, efla og í sumum tilfellum auka möguleika til samstarfs. Jafnvel í skólum 

á höfuðborgarsvæðinu, þar sem nokkrar bekkjardeildir eru að jafnaði í árgangi, heyrðust 

raddir sem töluðu um einangrun. Í skóla C kom fram í rýnihópnum: 
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Svo snýst þetta líka um hverja þú hefur til að tala við og um mismunandi 

málefni. Maður finnur afskaplega mikið fyrir því núna, ég er voðalega mikið ein 

þar. Meira að segja þetta samtal, eigum við að kenna þetta eða hitt er ekki 

lengur til staðar sko. (Rýnihópur, skóla C) 

Í skóla A kom fram í rýnihópnum: 

Málefni nemenda er alfarið í höndum kennara, þeir höndla með námsefni og 

velja kennsluaðferðir. Mér finnst við vera á góðri leið í þessari vinnu. Þó vildum 

við hafa meiri tíma til að pæla í og ræða inntak námsins. Skipulag starfsins í 

samstarfi við stjórnendur. Málefni nemenda eru að stærstum hluta í höndum 

umsjónarkennara og foreldra og svo stjórnenda ef þess þarf. (Rýnihópur, skóla 

A) 

Merki um áhrif stjórnenda á skipulag og vinnubrögð í skóla A voru nokkur samfara 

innleiðingu á vinnumati en þar var nýlega tekin upp markviss teymisvinna kennara og mátti 

merkja að fundir væru allmarkvissir, til að mynda í svokölluðum heimateymum. Í 

rýnihópaviðtali í skóla A kom meðal annars fram: „Við erum náttúrulega að byrja í vetur í 

teymiskennslu, það tekur náttúrulega nokkur ár að innleiða það og ýmislegt sem þarf að 

slípa [...] Það skapast vettvangur eins og á heimateymisfundunum til að ræða nemendamál 

eða eitthvað sem við ættum ekki að ræða á kennarastofunni“ (Rýnihópur, skóli A). Í 

heimateymum sitja umsjónarkennarar bekkja í árgangi og inn í koma sérkennarar og 

stuðningsfulltrúar. Aðrir kennarar sem að bekkjunum koma heimsækja heimateymin 

reglulega.  

Reynslu skólastjóranna sem tóku þátt í rannsókn minni má líta á sem mikils virði. Að 

meðaltali höfðu þeir unnið við  stjórnun í 18 ár og greinilegt að þeir hafa marga fjöruna 

sopið og tekist á við margskonar erfið mál á sinni starfsævi. Það má sjá að við 

ákvarðanatökur um stór mál er mikilvægt að byggt sé á samvinnu og samræðum. Við 

breytingar eða innleiðingu nýrra vinnubragða er mikilvægt að skólastjórar séu vel að sér í 

viðeigandi verkferlum. Skólastjóri skóla A nefnir í þessu sambandi: 

Við erum að sigla inn í það að breyta ákveðnum atriðum og ég hef talað fyrir 

því á skólastjórafundum hér í sveitarfélaginu, við erum að innleiða núna að 

bæta námsárangur almennt. Það þarf skipulagsbreytingar innan skólanna og 

það þarf að gerast á gólfinu. Það þýðir ekki að innleiða eitthvað læsisverkefni 

og annað, við þurfum aðeins og staldra við og hugsa, hvað erum við í raun og 
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veru að gera og það er mjög mikilvægt að við, stjórnendur, vinnum þetta með 

fólkinu á gólfinu. (Skólastjóri, skóla A) 

Þó skólastjórnendur taki ekki ákvarðanir um eða leggi ekki til ákveðnar kennsluaðferðir við 

kennarana í sínum skóla þá fer fram umræða um kennsluaðferðir og inntak náms og þá 

helst fram á smærri fundum kennara, fundum sem jafnvel eru óformlegir.  

4.1.4 Aðkoma að ákvörðunum og lýðræðisleg þátttaka 

Betur sjá augu en auga. Samstarf og tækifæri til samvinnu, deila verkefnum og segja frá 

lausnum og reynslu kennara er mikilvæg leið til að efla skólastarfið. Í þessum fjórum skólum 

kom fram nokkur munur á tilteknum atriðum sem komu til umræðu. Kennarar á 

höfuðborgarsvæðinu kvörtuðu til að mynda undan of mikilli miðstýringu í ákveðnum 

þáttum. Kennarar sem höfðu reynslu af því að kenna bæði á landsbyggðinni og 

höfuðborgarsvæðinu sögðu of margt vera ákveðið af fræðsluyfirvöldum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þeirra skólastjórnendur hefðu lítið um mörg mál að segja, hvað þá 

kennararnir í skólunum. Þeir nefndu dæmi máli sínu til stuðnings innleiðingu 

aga/hegðunarúrræða, það er ákveðin hegðunarsýringarkerfi, svo sem PPS og SMT. 

Það eiga allir að vera með SMT, það eiga allir að vera með PALS. Þetta fer 

óheyrilega í taugarnar á mér. Það er ekki verið að virða faglegt sjálfstæði 

skólanna. (Rýnihópur, skóla A)  

Það kom fram í rýnihópi í skóla A að nú væri svo komið að í skólunum væri starfandi fólk 

sem að hefði litla þekkingu á þeim kerfum sem hefðu verið innleidd og hreinlega spurning 

hvort innleiðing kerfanna þyrfti að fara fram aftur. Þó væri langbest ef skólarnir fengju að 

ráða sjálfir hvaða leiðir þeir færu í þeim málum og hvort þeir hreinlega noti þessi kerfi sem 

fræðsluyfirvöld sveitarfélaganna hafa ákveðið fyrir sitt skólaumdæmi.  Sömu hugmyndir 

mátti greina í rýnihópi í skóla C: 

Þetta er bara eitthvað sem að stjórnvöld hafa búið til og er ekkert á bak við, því 

miður á mörgum stöðum, eða allavega í þessum geira. Við erum mötuð af 

einhverjum aðferðum sem að við getum ekkert notað og höfum stundum 

engan vilja til að nota. Við vitum oft betur eða þekkjum aðrar aðferðir. 

(Rýnihópur, skóla C) 

Í nútímanum eru stjórnendur hvattir til að tryggja þátttöku starfsmanna í ákvörðunum sem 

varða skólastarfið og stuðla þannig að lýðræðislegum starfsháttum, meðal annars til að fá 

fram ólík sjónarmið og viðhorf. Segja mætti kosti lýðræðis vera að þar er tekist á um ólíka 
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hagsmuni þó ef til vill væri enn betra ef þátttaka í lýðræði snerist um hugsjónir frekar en 

hagsmuni.  Sú hætta er fyrir hendi ef einn eða fáir ráði verði ákvarðanir teknar meira á 

grundvelli þeirra hagsmuna og þá  jafnvel af lítilli yfirsýn.  Sú hætta getur birst í að 

þátttakendur upplifi einhverskonar sýndar-lýðræði. Dæmi um að ákvarðanir væru teknar 

án samráðs eða nokkurrar lýðræðislegrar þátttöku kom fram í rýnihópi kennara í skóla B: 

Það er þetta að ræða ákvarðanirnar áður en þær eru teknar, ekki eftir á eða 

jafnvel þegar búið er að hrinda þeim í framkvæmd. (Rýnihópur, skóla B) 

Svipaðar hugmyndir mátti greina í hinum skólunum samanber eftirfarandi sem fram kom 

í rýnihópi í skóla D: 

Það er samt ferlegt þegar ákvarðanir eru kynntar þegar búið er að hrinda þeim 

í framkvæmd. Sem hefði margt betur mátt fara. Stundum missa menn af 

möguleikum, ef að umræða hefur ekki farið fram. [...] Það eru nefnilega margar 

hugmyndir og leiðir að lausnum meðal starfsmannahópsins og það er fúlt að 

missa af kannski góðum möguleikum. [...] Eins og þessar ákvarðanir sem teknar 

eru við stundatöflugerð eins og niðurfelling námsgreina, eða þannig breytingar, 

þær eru stjórnenda. En kannski mætti fara fram meiri umræða um málin. 

(Rýnihópur, skóla D) 

Í viðtölunum við skólastjórana mátti heyra að ef ákvarðanatökur eiga að leiða til breytinga 

þarf að útfæra einstök atriði skýrt og greinilega í innleiðingarferli. Ég met það af mínum 

gögnum að opin lýðræðisleg umræða sé um stærri ákvarðanir í skólastarfinu og get í því 

sambandi nefnt þætti í skipulagi til að mynda þemadaga og viss atriði við skipulag 

skóladagatals. Þó vissulega sé það skólastjórinn sem beri ábyrgð á starfinu þá er ábyrgð 

dreift víða. Við flestar ákvörðunartökur fer fram umræða, innan smærri eða stærri hópa, 

þó með ákveðnum undantekningum.  Skólastjóri í skóla D sagði í þessu samhengi: 

Ákvarðanatökur eru svo mjög mismunandi, ég upplifi að ég sé mjög 

lýðræðisleg, allavega segja sumir aðrir stjórnendur við mig að hérna að ég vilji 

vera allt of lýðræðisleg, fari langar leiðir að viðfangsefninu, en við erum samt 

alveg með raddir hérna innan húss sem segja að það sé aldrei hlustað á sig. Það 

er okkar hlutverk sem skólastjóra að ýta fólki áfram til að koma með nýjar 

hugmyndir og reyna að fá fólk til að hugsa út fyrir kassann. (Skólastjóri, skóla 

D) 
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Eins og að framan greinir má sjá að skólastjórar og kennarar hafa áþekkar hugmyndir um 

hvað helstu ákvarðanir snúast í skólastarfinu. Flestir voru á því að meginþorri ákvarðana 

snerist um málefni nemenda. Að mati viðmælenda minna er mikilvægt að stjórnendur séu 

virkir þátttakendur í umræðu og taki afgerandi af skarið við ákvarðanatökur. 

4.2 Fundir og vandkvæði í skipulagi þeirra 

Fastir sameiginlegir fundir eru hluti af skipulagi skólastarfs. Skipulag funda var með 

mismunandi hætti innan skólanna og voru allir skólastjórarnir og rýnihópar kennara á því 

að margt væri hægt að laga við framkvæmd funda. Fastir fundadagar og fundatímarvoru til 

viðmiðunar í þeim öllum. 

4.2.1 Fastir sameiginlegir fundir 

Viðmælendur mínir voru á því að það væri ótvíræður kostur að geta rætt málin og tekið 

ákvarðanir í sameiningu. Að hittast og ræða hugmyndir væri mjög mikilvægt, fá fram  flest 

ólík sjónarmið og ræða kosti og galla væri ótvírætt kostir við fundi. Greinilegt er að margt í 

skólastarfinu er í föstum skorðum eins og gengur og gerist. Eins og á góðum býlum eru 

árstíðabundin verkefni sem tengjast jafnvel siðum og venjum líkt og jólahald. Fundir heyra 

oft frekar til undirbúningssvinnu en beinnar ákvarðanatöku. Dæmi um það mátti heyra í 

rýnihópi kennara í skóla C sem er á höfuðborgarsvæðinu: 

Það er samt náttúrulega orðið svolítið svona eins og varðandi til dæmis 

þemadagana, þeir eru orðnir svo rútineraðir. Það er orðið, eða það er segja það 

búið að taka ákvörðun fyrir löngu að þetta sé svona. Fjöruþema, leikjadagar, 

bókarlausir dagar og svoleiðis. Þetta er búið að vera svolítið svona rútinerað 

þannig að núna er svolítið reyndar verið að takast á um þetta. Ættum við að 

breyta? Þetta er rætt á deildarfundum. (Rýnihópur, skóla C) 

Þegar ég spurði rýnihópana hverjir væru kostir funda hófst umræðan yfirleitt á ókostunum 

og þurfti ég að leiða viðmælendur mína að umfjöllun um kostina. Í skóla A var byrjað í vetur 

með skýrari og skilgreindari teymiskennslu en verið hefur og var fólk á því að með því hefðu 

skapast aðstæður til betri funda þar sem málefni einstakra nemenda væru í brennidepli. 

Rýnihópur í skóla A benti jafnframt á að það kæmi til með að taka nokkur ár að innleiða 

teymisvinnu og ýmislegt þyrfti að slípa til.  Flestum fannst stórir fundir missa oft marks og 

verða að upplýsingafundum með skilaboðum sem vel væri hægt að miðla með tölvupósti. 

Þess ber þó að geta að fólki fannst mikilvægt að hitta starfsmenn, sér í lagi ef eitthvað gott 

væri með kaffinu. Í skóla C mátti merkja að kennarar vildu fleiri óformlega fundi til skrafs 

og ráðagerða: 
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Mér finnst náttúrulega – eða mitt mat er - að við þurfum að hittast. Við eigum 

ekki bara að hittast á fundum til þess að tala eitthvað um skipulag starfsins. Við 

eigum líka að hittast á fundum og tala um hvernig viljum við hafa innviði. 

Hvernig viljum við sjá framkomu? Finnst okkur hlutirnar ganga vel og svona? 

[...] Mér finnst í rauninni það sem er að hjá okkur er það að við höfum eins fáa 

fundi og við getum, þeir fara bara algjörlega í eitthvað svona ytra skipulag, en 

eða við gefum okkur ekki tíma eða finnum ekki [...] – það er líklega útaf 

vinnumatinu og því. Það er búið að þrengja svo mikið með fundasetur að við 

erum eiginlega hætt að tala saman um börnin, sem að við þurfum að gera meira 

af. (Rýnihópur, skóla C) 

Í skóla B er nýttur kostur þar sem fundað er einu sinni í viku áður en skólastarf hefst og 

annar fastur fundatími er eftir að kennslu lýkur. Með því að funda klukkan átta, áður en 

kennsla hefst klukkan hálf níu, fæst tími með starfsmönnum ferskum og frjóum. Að mati 

skólastjórans var þetta mjög góður fundatími, knappur, en góður tími þar sem hægt er að 

afgreiða eða ræða mál með skörpum hætti og allir meðvitaðir um stíf tímamörkin.  

Í viðtölunum við skólastjórana kemur fram að þeir vildu gera betur í skipulagi og 

framsetningu á hugmyndum um til hvers væri ætlast af fundarmönnum. Skólastjóri í skóla 

A sagði í því samhengi: „Ég hef reynt að leggja þær línur síðustu ár að hafa þetta hnitmiðaða 

og skilvirka fundi. En því miður þá eiga fundir til að leiðast út í umræður um annað en efni 

fundarins“ (Skólastjóri, skóla A). Það er mikilvægt að fastir fundir, líkt og aðrir fundir, séu 

vel skipulagðir og skýrt hvað á að vera til umræðu á fundinum. Fundir hafi skýrt upphaf og 

tímamörk séu virt. Stjórnendateymi þeirra skóla sem ég heimsótti voru með fasta 

fundartíma í tveimur skólanna (A og D) einu sinni í viku, auk þess hittust skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri skóla A á formlegum fundi einu sinni í viku. Í skóla B hittast stjórnendur 

á formlegum og óformlegum fundum þrisvar til fjórum sinnum í viku. Í skóla C hittast 

skólastjóri og aðstoðarskólastjóri á formlegum og óformlegum fundum eftir því sem þurfa 

þykir. Fastir fundir í skólastarfi eru meðal þeirra atriða sem ramma skólastarfið inn og gegna 

mikilvægu hlutverki við skipulagsvinnu. Í mörgum tilfellum eru fundir nýttir til kynninga á 

því sem framundan er í starfinu.  

Fundir þar sem fundarstjórn er ekki skýr og dagskrá fundarins ómarkviss var að mati 

viðmælenda eitthvað sem víða er ábótavant. Í skólum þar sem lögð er áhersla til dæmis á 

bekkjarfundi með ákveðnu skipulagi er notað sama fyrirkomulag þegar haldnir eru 

kennarafundir. Að mati viðmælenda minna er það oft og tíðum fámennur hópur sem tjáir 

sig á fundum og oft ekkert að tjá eða túlka skoðanir meirihlutans. Einnig virðist stundum 
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eins og búið sé að taka ákvarðanir áður en málin eru rædd og útkljáð á fundum. Dæmi um 

þetta kom fram í rýnihópaviðtali við kennara í skóla C: 

Ég upplifi stundum að fundir í dag séu þannig að það sé búið að ákvarða 

niðurstöðuna áður en dagskrárliðurinn er settur fram. Það er í fyrsta lagi gert 

til að flýta fundinum, þannig að þeir sem að nenna ekki að vera á öllum þessum 

fundum komist fyrr í burtu, sem að maður heyrir endalaust þannig að þeim 

gefst tækifæri til að gera annað þá. Þess vegna held ég þá að kostir funda komi 

nefnilega ekkert fram. Því að kostir funda eru auðvitað að í minni eða stærri 

hópum eru tekin til umræðu málefni sem  skipta máli. Fólk getur komið 

skoðunum á framfæri meðan málið er í vinnslu, það finnst mér of lítið gert af. 

(Rýnihópur, skóla C) 

Einnig var bent á að meirihluti fundarmanna sé oft þögull en fer svo sínu fram og 

framkvæmir sínar hugmyndir jafnvel þvert gegn því sem er rætt og ákveðið á fundinum. 

Slíkar hugmyndir komu fram í rýnihópi í skóla C: 

Og þá gerist það að óformlegir fundir hingað og þangað þar sem að fólk er að 

tala úti í sínum hornum um eitthvað sem því liggur á hjarta. Mjög mismunandi 

hvort að mál komist á dagskrá eða þá bara hvort það sé leyst með óformlegri 

niðurstöðu, jafnvel þá að fólk fari bara og geri hlutina sem eru ræddir svona úti 

í horni. Þannig myndast lítið upplýsingastreymi til heildarinnar sem ætti 

auðvitað að vera einn af kostum funda, að fólk viti hvað verið er að spjalla um 

í hverju horni fyrir sig. Okkur vantar kannski líka ákveðna fundarhefð. 

(Rýnihópur, skóla C) 

Í umræðum um skipulag funda mátti greina það meginstef að það væri tilhneiging 

stjórnanda að koma of mörgum tilkynningum inn á fundi. Oft væru það tilkynningar sem 

hægt væri að senda til að upplýsa fólk í tölvupósti, eða á upplýsingatöflum sem víða eru í 

skólum. Skólastjórarnir voru á því að þeir gætu betur varðandi dagskrá. Margir fundir eru 

þó að þeirra mati markvissir og vel skipulagðir. Þegar skólastjórarnir stjórnuðu fundum 

töluðu þeir um að oft væri mikil kúnst að halda fólki innan rammans hvort heldur sem um 

væri að ræða málefni eða tíma. Fólk var á einu máli um að fundarboð skyldu berast í tíma 

og með dagskrá. Gott væri ef dagskrá tæki mið af óskum kennara og var það gert til að 

mynda í skólum A og D þar sem að kennurum var boðið upp á að koma með málefni inn á 

fundi áður en formleg dagskrá funda var send út.  Að mati skólastjóranna er mikilvægt að 

haldnar séu fundargerðir á öllum fundum og þær séu aðgengilegar öllum sem þurfa að vita 
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efni fundarins. Skólastjóri skóla D sagði eftirfarandi þegar rætt var um hvað mætti betur 

fara varðandi skipulag funda: 

Ef ég lít á mig sem fundarstjóra hættir mér stundum til að leyfa aðeins of langa 

umræðu sem getur teygst sérstaklega ef ég er með fámenna fundi, mér gengur 

betur að halda utan um fundi sem eru fjölmennari eða stórir. Svo er annað sem 

mig hefur alltaf dreymt um, en hef ekki komið mér upp, að tímasetja ákveðinn 

tíma fyrir hvert málefni sem á að taka fyrir þannig að fólk viti fyrirfram; við 

höfum þetta mikinn tíma í þetta mál og svo skiptum við yfir, reyna að halda sig 

við þá ramma. Það er mikilvægt að lesa í hópinn og reyna að átta sig á 

stemningunni. Það er líka mjög mikilvægt að mál fari ekki að hjakka í 

einhverjum farvegi endalaust, við höfum alveg þurft að ræða mál sem er ekkert 

of auðvelt fyrir hópinn og ég hef þurft að klippa á umræður, ég hef alveg gert 

það, þá situr maður uppi með þá stöðu að sumir verða ánægðir aðrir verða fúlir, 

en þetta er hlutverk sem að við stjórnendur þurfum að takast á við. (Skólastjóri 

skóla D) 

Það kom fram meðal kennarahópanna að þeir myndu sætta sig við afgerandi fundarstjórn 

en hún væri oft ekki nægilega markviss. Með góðri fundarstjórn átti fólk við til dæmis að 

umræða væri stöðvuð þegar hún væri farin að snúast um annað en auglýst efni fundarins. 

Í því samhengi kom eftirfarandi fram í rýnihópi kennara í skóla B: 

En við erum ekkert endilega að tala um ræðupúlt og fundahamar. En það þarf 

að stjórna fundi. Taka upp málefnin og klára. Fundurinn þarf að hafa upphaf og 

endi. (Rýnihópur, skóla B) 

Þá kom fram að stundum saknaði fólk þess að liðurinn önnur mál væri ekki á dagskrá 

formlegra funda. Oft væri það svo að fólk væri með hugmyndir sem að því fannst eiga erindi 

á fundi sem það sæti. Lýsing skólastjóra skóla D á tilraun sinni til breytinga á skipulagi funda 

er dæmi um tilraun sem hefði betur farið í umræðu áður en hún var reynd. Með því að taka 

út liðinn önnur mál á fundum en setja þann lið aftur á dagskrá brást skólastjórinn við 

óánægju innan kennarahópsins: 

Til dæmis tók ég þá ákvörðun fyrir einhverjum árum að reyna að hafa ekki liðinn 

önnur mál, vildi standa mig betur í að halda tímamörk. Ég kallaði eftir því að 

fólk kæmi inn með – fyrir fundinn- ef það vildi taka eitthvað fyrir. Þessi tilhögun 
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mín olli leiðindunum. Þannig að núna býð ég upp á liðinn önnur mál í upphafi 

funda eða við lok funda. (Skólastjóri, skóla D) 

Með því að boða fundi með auglýstri dagskrá getur fólk undirbúið sig fyrir fundinn. Þegar 

fólk er undirbúið þá verður umræðan málefnalegri og að mati kennara í skóla B þá verður 

umræðan faglegri með þeim hætti og markvissari. 

Hann er vandrataður hinn gullni meðalvegur. Vel útfærðir fundir og fjöldi þeirra í réttu 

hlutfalli við verkefni ættu að skila góðu starfi. Svo virðist sem að fundamenning sé nokkuð 

mismunandi eftir skólum. Einn af ókostum funda virðist vera að það tekur tíma að halda þá 

og fólk upplifir oft að tíminn sé illa nýttur á formlegum fundum. Í of mörgum tilfellum tekst 

ekki að ljúka þeim málum sem eru á dagskrá. Stjórnun funda þarf að vera öguð og skipulag 

í föstum skorðum. 

4.2.2 Ákvarðanatökur á óformlegum fundum 

Fram kom ákveðinn munur í svörum skólastjóra og kennara þegar rætt var um ákvarðanir 

á óformlegum fundum. Það kom skýrt fram hjá skólastjórunum að stærri ákvarðanir væru 

ekki teknar á óformlegum fundum. Þá kom fram að þeir sækja ráð til ákveðinna einstaklinga 

eða ræða málin við stjórnendateymin í sínum skólum. Dæmi um aðferð þar sem skólastjóri 

sækir ráð til starfsmanna kom fram hjá skólastjóra í skóla C: 

Ég ræði við einstaklinga, maður er með fólk sem að maður treystir, kannski ekki 

fólk sem hefur hæst á fundum. Ég held að það gerist alltaf. Maður leitar til fólks 

sem að maður treystir, fólki sem gefur manni sína skoðun en er ekkert að veigra 

manni. Þannig að já, það má segja að ég undirbyggi ákvarðanir mínar á 

óformlegum fundum. Ég kalla til fólk, safna upplýsingum og tek svo ákvörðun 

út frá því. (Skólastjóri, skóla C) 

Hjá kennurunum aftur á móti kom fram að þeir telja ákvarðanir nokkuð oft teknar á 

óformlegum fundum, jafnvel kæmi fyrir að einungis eldri kennarar í kennarahópnum væru 

hafðir með í ráðum. Til marks um það kom eftirfarandi fram í rýnihópi í skóla C: 

Þeir sem eru nýir eða ekkert endilega í grúppunni eða klíkunni, ef maður getur 

notað það orð, þeir lenda svolítið utan við ákvörðunartökuna og þeim líður 

ekkert alltaf vel með það. Ég er viss um að þeir hefðu meiri áhrif ef það væri 

formlegra skipulag á því eða hefðu allavega tækifæri til að koma því á framfæri. 

(Rýnihópur, skóla C) 
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Af því sem ofan greinir má ráða að kennararnir í rýnihópunum telja sig gegna mikilvægu, 

krefjandi starfi. Skólastjórarnir bera traust til samstarfsmanna en við sumar 

ákvarðanatökur er mögulegt að viðhafa lýðræðislegri vinnubrögð og gera töku ákvarðana 

formlegri.  

4.3 Ólík aðkoma að ákvörðunum 

Greining gagnanna leiddi í ljós að hugmyndir skólastjóranna og kennaranna voru einróma 

um að ekki þyrftu allir að koma að ákvarðanatökum. Margar ákvarðanir eru þess eðlis að 

þær snerta einungis dagleg störf viðkomandi starfsmanns og sumar eru einungis stjórnenda 

að taka.  

4.3.1 Samráð – ekki samráð 

Ákvarðanatökur um mál einstakara nemenda eru á höndum kennara, oftast 

umsjónarkennara. Það kom fram til að mynda í rýnihópum í skólum A og C að kennarar vilja 

skýra aðgreiningu á hverju þeir eiga að hafa skoðun á og hverju ekki. Kennararnir telja sig 

ekki þurfa að koma að öllum ákvörðunum. „Ég kenndi til dæmis dönsku eitt árið, það var 

ákvörðun sem stjórnendur tóku. Auðvitað kenndi ég dönsku þetta ár en auðvitað taka 

stjórnendur ákvarðanir sem ekkert er alltaf sátt um” (Rýnihópur skóla A). Að mati kennara 

í rýnihópunum er fjöldi ákvarðana  annarra að taka, en það þarf að vera alveg á hreinu 

hvaða málefni eiga að koma til umfjöllunar innan kennarahópsins og hverjar á borði 

stjórnenda. „Mér finnst margar ákvarðanir vera þannig að ég vil bara að einhver segi  mér 

þetta á bara að vera svona og það er bara fínt” (Rýnihópur skóla C). Margar ákvarðanir sem 

lúta að skólastarfi, svo sem útdeiling verkefna og kennslufyrirkomulag, eru dæmi um 

stjórnendaákvarðanir. Tveir stjórnendanna sögðust til að mynda taka ýmsar ákvarðanir án 

samráðs. Skólastjóri í skóla C sagði í þessu samhengi: 

Það er alveg fullt af ákvörðunum sem að ég tek án samráðs. Án þess að maður 

velti sér upp úr því. Maður er alltaf að vinna með þessi minniháttar mál, eins 

og til dæmis að veita leyfi vegna læknisferða eða því um líkt.  (Skólastjóri, skóla 

C) 

Í skóla B sagði skólastjórinn: 

Sumar ákvarðanir eru bara þannig að þær eru okkar að taka. Við erum með til 

dæmis stigstjóra á mismunandi stigum. Stundum eru bara þeir sem taka 

ákvarðanir með stjórnendum. Stundum er það kannski bara ákveðið stig sem 
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tekur ákvarðanir um eitthvað, það þurfa ekkert alltaf allir að vera með í því. 

(Skólastjóri, skóla B) 

Og skólastjóri í skóla D sagðist ekki taka margar ákvarðanir, hvorki varðandi nemendur eða 

starfsmenn, án nokkurs samráðs og sagði eftirfarandi í þessu samhengi: 

Nei – eða jú á stjórnendafundum eru flestar ákvarðanir teknar. Margar 

ákvarðanir eru teknar á fundum, ýmist á deildarfundum, fagfundum, eða 

einhverju svona. En ég hugsa að flestar ákvarðanir séu teknar á 

stjórnendafundum og langflestar eftir að við höfum átt samræður við hópinn. 

(Skólastjóri, skóla D) 

Það mátti merkja í svörum stjórnenda að þeir eiga sér ráðgjafa innan skólanna sem þeir 

leita til.  Það er ákveðinn styrkur í skólum A og D þar sem stjórnendateymin hittast formlega 

á ákveðnum tímum.  „Það eru allskonar atriði sem að stjórnendur taka bara ákvarðanir um, 

þeir funda einu sinni í viku og taka sínar ákvarðanir, það er svo ágætt að vita af þeim funda“ 

(Rýnihópur, skóla D). Kennararnir töldu þannig gott að starfsfólk viti af föstum fundum 

stjórnenda. Ákvarðanir stjórnenda teknar að höfðu samráði innan teymisins dreifi ábyrgð 

eða eignarhaldi ákvarðana meðal stjórnenda. Ákvarðanir sem teknar voru af 

stjórnendateymi mátti til dæmis heyra um hjá skólastjóra A: 

Stjórnendateymið hittist einu sinni í viku og einu sinni í viku ég og 

aðstoðarskólastjóri, alltaf fastir tímar. Tveir klukkutímar á viku, stjórnendur. 

Þær eru ekki margar, ég held bara afskaplega fáar (ákvarðanir sem skólastjórinn 

tekur án samráðs). Einfaldlega, ef við erum að taka ákvörðun, stjórnendur, þá 

hef ég stjórnendateymið með mér. (Skólastjóri, skóla A) 

Kennarar í rýnihópi í skóla C höfðu sérstaklega á orði að þeim fyndist þeir ekki hafa 

nægjanlega aðkomu að mörgum ákvörðunum sem þeir hefðu viljað hafa eitthvað um að 

segja. Í rýnihópi kennara í skóla D kom fram að þeir finndu mikinn mun á þessu skólaári frá 

því á árunum á undan. Þeir hefðu meiri aðkomu að  stærri ákvörðunum en áður og ættu 

því meiri hlutdeild í  þeim. Ákvarðanir væru ekki lengur bara kynntar á fundum, heldur færi 

fram umræða um þær áður en þeim væri hrint í framkvæmd. Greinilegt er að ákvarðanir 

eru teknar með mismunandi hætti við mismunandi aðstæður og aðkoma kennara  

mismunandi eftir eðli ákvarðananna.  
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Margar stórar ákvarðanir í skólastarfi snúa einvörðungu að skólastjórnendum, til að 

mynda raða skólastjórnendur saman teymum kennara og það getur verið mikil kúnst. Í því 

samhengi kom þetta fram í rýnihópi í skóla B: 

Það skiptir máli að hafa tvo kennara eða fleiri sem láta sér lynda saman og eiga 

auðvelt með að vinna saman, þetta er ákveðin breyta sem skólastjóri þarf að 

hafa í huga. Vegna þess að kennarar eru mjög ólíkir að upplagi fer mikil orka í 

að ná einhverju jafnvægi, svo mikil orka að það fer að bitna á nemendum, 

þannig að þetta er ein breytan sem skólastjóri þarf auðvitað að hafa í huga 

þegar hann setur fólk í teymi. (Rýnihópur, skóla C) 

Ákvarðanir skólastjórnenda eru einn hlekkur í ferli ákvarðana. Ákvarðanir mynda keðju sem 

verður aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn. Það er mikilvægt að stilla starfseminni upp af 

nákvæmni og gott að stjórnendur hafi þekkingu og reynslu í farteskinu. Með góðum 

stjórnendaákvörðunum skapast góð starfsskilyrði fyrir alla starfsmenn svo þeir fái vaxið og 

dafnað í starfi sínu. Dæmi um stjórnendaákvarðanir eru ráðningar starfsmanna. 

Skólastjórar taka viðtöl við umsækjendur og leita meðmæla.  

Samkvæmt viðmælendum mínum taka stjórnendur og kennarar í flestum tilfellum 

ákvarðanir að höfðu samráði. Margar ákvarðanir eru þess eðlis að sérstaks samráðs er ekki 

þörf. 

4.4 Misjöfn áhrif vinnumats 

Í síðustu kjarasamningum við kennara varð til svokallað vinnumat. Vinnumatinu er ætlað 

að jafna vinnuálag milli kennara og styrkja faglegt starf innan skólanna. Gengið er út frá því 

að nám og kennsla séu aðalatriði í störfum kennara ásamt því að undirbúningur og 

úrvinnsla séu forgangsverkefni. Þessi samningur hefur haft áberandi áhrif á skólastarf 

grunnskólanna. Samningurinn var samþykktur með 2064 atkvæðum eða um 65% þeirra 

sem á kjörskrá voru, um 32% voru andvígir samningnum (Kennarasamband Íslands, 2014). 

Með samningunum áttu að verða til tækifæri til þróunar. En það eru mörg ljón á veginum. 

Málefni sem að öllu jöfnu ættu ekki að vera í kastljósi menntaumræðu hafa orðið að 

meginmáli. Mál eins og gæsla, tímaskráningar og viðvera með börnum hafa orðið aðalefni 

umræðunnar. Eins og vill verða við innleiðingu nýrra vinnubragða þá hefur gengið á ýmsu 

og ekki allir á eitt sáttir. 
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4.4.1 Engin er æska án breka – vandkvæði í innleiðingu 

Með samningunum fengu kennarar launahækkun en ákveðnar breytingar urðu á 

skilgreiningum starfsins. Til að mynda eru kennarar víðast bundnari á vinnustaðnum en 

áður var og í báðum skólunum sem ég heimsótti á höfuðborgarsvæðinu hefur verið tekið 

upp nokkurs konar innskráningarkerfi: Vinnustund. Skólastjóri í skóla C nefndi hvernig 

starfsfólk hefði allt að því ímugust á innskráningarkerfinu sem tekið var upp þegar farið var 

að vinna eftir þessum samningum: 

Það eru ennþá gríðarlegir þröskuldar á leiðinni, þar finnst mér bara svona í 

einhverju, ég veit samt hreinlega ekki hvaðan þetta kemur. Hjá okkur í þessu 

sveitarfélagi er verið að nota Vinnustund, það er eitthvað svakalegt njósnatæki 

í augum margra, hjá hvaða vinnuveitenda ertu ekki beðinn um að skrá þig inn 

og út úr vinnu? [...] Fólk sér þetta bara sem eftirlitstæki vinnuveitandans, til 

þess að klekkja á sér, sem er alls ekki. (Skólastjóri, skóla C) 

Það er mikilvægt að starfsfólki skóla séu skapaðar viðunandi starfsaðstæður og 

starfsumhverfi skólanna sé hugsað til framtíðar. Það má merkja af gögnum mínum að 

innleiðing á vinnubrögðum byggðum á vinnumati var mjög misjöfn. Í þessum fjórum skólum 

sem ég heimsótti komu áhrif vinnumatsins misjafnlega fram. Til að mynda sagði skólastjóri 

á höfuðborgarsvæðinu að hann hefði þurft að innleiða með ákveðnari hætti 

kjarasamninginn. Hann væri enn of mikið að starfa eftir hugmyndum eldri samnings og því 

ekki nýtt sem skildi möguleika til samráðs, funda og að dreifa ábyrgð við ákvarðanatöku. 

Hann sagði: 

Þetta hefur í raun haft gríðarleg áhrif hvað þetta varðar, það er að segja fundi 

og ákvarðanatökur og faglega umræðu innan húss. Það skrifast svolítið á mig 

hvað ég fór varlega í þetta, var alltof varkár að rugga bátnum ekki of mikið. 

Maður getur verið vitur eftir á. Ég er að reyna að fara í Pollýönnu, horfa á 

jákvæðu hlutina, nú er ég búinn að fá þá umræðu meðal fólksins, þetta gengur 

ekki eins og þetta er hjá okkur núna, fólk vill hittast meira. Fólkið finnur það 

sjálft, það var ég sem var of varkár og ég get kannski farið að setja aðeins meira 

á fólkið aftur. Ég hef alveg meðvitað lagt það þannig upp. Nú þurfum við að 

spýta í lófana og bretta upp ermar. (Skólastjóri, skóla C) 

Samkvæmt viðmælendum mínum fengust möguleikar til aukins samráðs með upptöku 

vinnumatsins en nokkuð víða hafa fyrstu skrefin við innleiðinguna verið hölt, en engin er 

æska án breka. Með gildandi kjarasamningi átti að leggja áherslu á aukna möguleika skóla 
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til sveigjanlegra og breytilegra vinnubragða og styrkja þar með nám og kennslu. Svo virðist 

sem möguleikar tengdir vinnumati hafi ekki allsstaðar nýst sem skildi meðal annars vegna 

þess að of varlega hefur verið farið við innleiðingu þeirra vinnuaðferða sem fylgja 

vinnumatinu. 

4.4.2 Ekki allir á eitt sáttir – munur milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar 

Samkvæmt viðmælendum mínum þá voru sumar áherslubreytingar vinnumatsins eða þess 

matskerfis sem því fylgja jákvæðar. Sem dæmi er nokkur sátt um að launaflokkar fyrir 

umsjón voru sameinaðir og hægt er að umbuna kennurum fyrir stóra nemendahópa með 

því að telja það í B lið vinnumatskerfisins. Of margt í kerfinu var að mati viðmælenda minna 

flókið og ógagnsætt, atriði sem að jafnvel geta alið á tortryggni milli kennara. Í viðtölunum 

við skólastjóra og rýnihópa kennara kom fram munur hvað þetta varðar milli þessara 

tveggja skóla landsbyggðar og tveggja á höfuðborgarsvæðinu. Þess ber vissulega að geta 

að hér er einungis um fjóra skóla að ræða. Skólastjórarnir tveir á höfuðborgarsvæðinu töldu 

að ágreiningur um vinnumatið og að áskoranirnar sem breytingarnar sköpuðu hefðu að 

einhverju leyti beinst að kynningu og innleiðingu kjarasamninganna sem var á herðum 

forystuaðila í samtökum kennara. Skólastjóri í skóla C sagði í þessu sambandi: 

Nei, það myndi ég ekki segja. Ósættið snýst meira í átt að forystu kennara. Ég 

held að sko, í sjálfu sér sé ekki mikil ósátt um þessa uppsetningu [...]Fólk er 

ósátt við að taka þessar orrustur inni í skólunum, sem átti að vera búið að leysa 

annarsstaðar, ýmisleg svona umræða. Þessi gæsluumræða varð langháværust, 

massífust á höfuðborgarsvæðinu. (Skólastjóri, skóla C) 

Skólastjóri í skóla A sagði: 

Ég held ekki allavega hér á höfuðborgarsvæðinu. Hjá okkur náðum við mikilli 

sátt – sko við fórum aðeins aðra leið en skólarnir í okkar sveitarfélagi. Fórum í 

mikla vinnu í apríl og maí í fyrra með fólkinu um áherslur og hvaða þætti það 

vildi sjá helst og hólfuðum þetta niður og fleira [...] af því að við sáum svo sterkt 

meðal kennaranna að þeir töluðu svo mikið um það að sveigjanleikinn skipti 

svo miklu máli. En við erum með Vinnustund núna – svona innskráning, en við 

settum þá bara alla fundartíma inn á stundatöflu hjá kennurum [...] Annað er 

sveigjanlegt. Ef þú vilt vera til fimm á mánudegi og þrjú á miðvikudegi, eða hálf 

sex á mánudegi og eitt á föstudegi þá er það í lagi svo framarlega sem þú skilar 

heildar tímamagninu. (Skólastjóri, skóla A) 
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Skólastjórarnir tveir á landsbyggðinni töldu aftur á móti vera sátt um vinnumatið, að 

mestu. Skólastjóri í skóla B sagði: 

Já,ég tel vera sátt um vinnumatið. Við áttum fund í febrúar og þá voru engar 

athugasemdir við framkvæmdina, við unnum þetta allt í samráði við kennarana. 

(Skólastjóri, skóla B) 

Og skólastjóri í skóla D sagði: 

Já það er það, það eru ekkert allir alveg 100% ánægðir, en það er alltaf þannig. 

(Skólastjóri, skóla D) 

Það kvað við svipaðan tón í hópum kennara. Í gögnum eftir heimsóknir í þessa fjóra skóla 

mátti greina mun á viðhorfum kennaranna eftir því hvort þeir tilheyrðu höfuðborgarsvæði 

eða landsbyggð. Kennararnir í skólunum tveimur í höfuðborginni voru ósáttir við nýja 

vinnumatið. Í rýnihópnum í skóla A var sagt: 

Mér finnst til dæmis það mál eins og með gæsluna hérna og hvernig það var 

leyst fáránlegt. Þá var þetta tekið af fundum svo hægt væri að halda úti gæslu. 

Ég er mjög pirruð með þetta vinnumat, við vorum sett í gríðarlega vinnu og 

pælingar, sátum á fundum og snerum öllu við og pældum og pældum. Og 

fengum ekki nálægt þeim niðurstöðum sem að okkur sýndust vera í sjónmáli. 

Það er búið að opna á það að önnur störf séu önnur störf, jafnvel með 

nemendum þannig að við erum búin að opna Pandóruboxið og við erum ekki 

búin að sjá fyrir endann á því. (Rýnihópur, skóla A) 

Í þessu samhengi kom fram í rýnihópi í skóla C: 

...við horfum upp á það að svona hlutir ertu greiddir í öðrum sveitarfélögum. 

Aðrir skólar greiða fyrir gæsluna. Við erum náttúrulega líka í algjörum ógöngum 

að vera að tímamæla allt. (Rýnihópur, skóla C) 

Í landsbyggðarskólunum tveimur  komu ekki fram sömu stjórnarmið samanber eftirfarandi 

sem sagt var rýnihóp í skóla B: 

Þetta vinnumat, maður tók eftir því þegar það kom á, en svo hefur maður 

eiginlega ekkert pælt í því. Þetta rann mjög ljúft. Reyndar voru margir settir í 

gæslu og voru ósáttir við það en það einhvern veginn leystist. [...] Þetta hefur 

verið mjög smooth hérna miðað við til dæmis þar sem að tvær vinkonur mínar 
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eru að kenna á höfuðborgarsvæðinu, þar er þetta bara einhvern veginn harðari 

barátta. (Rýnihópur, skóla B) 

Í rýnihópnum í skóla C sögðu kennararnir: 

Ég tók ekkert eftir neinum breytingum þegar vinnumatið kom á, allavega ekki 

hérna hjá okkur. [...] Þetta er mjög vandað fólk sem að lætur yfirleitt ekki mikið 

trufla sig en við ætluðum að fara alla leið með þetta mál og sem sagt taka ekki 

gæslu nema að fá greitt fyrir það. Við gerðum það, fórum með þetta mál alla 

leið, en náðum engu fram. [...]En vandinn er sá að kjarasamningurinn átti 

einhvern veginn að vera einhver hugsjón sem átti að  bæta skólastarf og horfa 

til 21. aldar og allt það. En við erum bara í bullandi sekúndumælingum sem er 

svo fráleitt og hér er engin yfirvinna svo einhverjir hreinlega lækkuðu í launum 

við þessa samninga. (Rýnihópur, skóla C) 

Viðmælendur mínir í rýnihópum kennara höfðu margir heyrt af óhagstæðri túlkun 

skólastjóra á kjarasamningum gagnavart kennurum, en nefndu ekki skólana sem þeir 

stjórna. Það er áhugavert að sjá þennan mun á skólunum á höfuðborgarsvæðinu og 

landsbyggðinni þó ekki hafi verið lagt upp með að alhæfa út frá svo litlu úrtaki. Hér má þó 

greina nokkuð skýrt að viðhorfin í skólunum tveimur í höfuðborginni endurspegla 

greinilega neikvæðari afstöðu til nýja vinnumatsins en í hinum tveimur. Hvað sem því líður 

er mikilvægt að það náist sátt, traust og sameiginlegur skilningur á kjarasamningum og 

mikilvægi starfa starfsfólks í skólum og að það gangi eitt yfir alla skóla og sveitarfélög.  

4.5 Samantekt 

Sjá mátti að megin viðfangsefni þeirra ákvarðana sem teknar voru í skólunum voru um 

málefni nemenda og starfsfólks auk ýmissa annarra mála í skólastarfinu. Ákvarðanir snerust 

talsvert um viðbrögð við kröfum um hagræðingu, skipulagsmál af ýmsu tagi og inntak náms 

og kennsluaðferðir. Aðkoma skólastjórnenda og kennara er mismunandi eftir ákvörðunum. 

Um er að ræða lýðræðislega viðleitni í bland við að stjórnendur taki af skarið. Ljóst var að 

við ákvarðanatökur reynir á forystuhlutverk skólastjórnenda og að þeir valdi vel þeim 

línudansi að gefa starfsmönnum tækifæri til að hafa sitt að segja og hins vegar að þeir taki 

af skarið sjálfir þegar við á. 

Ákvarðanir sem snerta málefni nemenda og starfsmanna taka mestan tíma stjórnenda.  

Kennarar vilja faglegt frelsi, tækifæri til að ræða kennsluna við samstarfskennara en vilja 

jafnframt að stjórnendur skólanna séu inni í málunum og að þeir taki af skarið þegar það á 

við. Kennarar kalla eftir aukinni samræðu við stjórnendur um starfið. 
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Skólastjórarnir voru einhuga um að stærri ákvarðanir væru teknar eftir all mikla 

umræðu á fundum og því eru fundir mikilvægir í þeirra huga. Eðli ákvarðana ræður því á 

hvers konar fundum ákvarðanir eru teknar, formlegum eða óformlegum, í 

stjórnendateymi, á kennarafundum eða stórum starfsmannafundum. 

Kennarar vilja hafa meira að segja við ákvarðanatöku almennt en eru samt sem áður 

uppteknari af ókostum en kostum funda. Ef til vill hefur vinnumatið þau áhrif  að þeir sjá 

síður jákvæðar hliðar funda. Þeir kennarar sem eru hvað neikvæðastir í garð formlegra 

funda eru þeir sem taka ekki málefnalega þátt í umræðum á fundunum og fara sínar eigin 

leiðir, burt séð frá því sem stjórnendur og aðrir kennarar samþykktu. 

Stjórnendur treysta kennurum til að ræða og taka ákvarðanir um mál tengd nemendum, 

sér í lagi umsjónarnemendum. Skólastjórar virðast öruggir á því að kennarar leiti til sín ef 

upp koma mál sem hafa með nemendur að gera og skólastjórar leita einnig oft til einstaka 

kennara ef þeir eru að velta fyrir sér mögulegum úrlausnum í tenglum við mikilvægar 

ákvarðanir. Af niðurstöðunum að dæma stunda skólastjórarnir lýðræðislega 

stjórnunarhætti og dreifa ábyrgð meðal starfsmanna í talsverðum mæli.  

Almennt fannst viðmælendum mikilvægt að fundir séu vel skipulagðir með fyrirfram 

ákveðnum málefnum á dagskrá. Þá kom fram að þeim fannst mikilvægt að fundir séu 

auglýstir með góðum fyrirvara svo fólk hafi tíma til undirbúnings og dagskrárliðurinn önnur 

mál sé ekki tekinn út.  

Vinnumat virðist ekki hafa merkjanleg áhrif á fundi og fundahald og því hafa ekki orðið 

áherslubreytingar varðandi ákvarðanatökur tengt upptöku vinnumats. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og skoðaðar í ljósi 

fræðanna sem liggja til grundvallar í kafla 2, ásamt því að leita svara við þeim spurningum 

sem lagt var af stað með í upphafi.  

Kaflanum er skipt í fjóra undirkafla sem taka mið af rannsóknarspurningum og þeim 

þemum sem greina mátti út frá niðurstöðum. Aðalspurning rannsóknarinnar er: Hverjar 

eru hugmyndir og reynsla skólastjóra og kennara um ákvarðanatökur í grunnskólum á 

Íslandi? Stuðst var við fjórar undirspurningar: 1. Um hvaða málefni snúast helstu 

ákvarðanir? 2. Eru flestar ákvarðanir teknar á fundum? 3. Hverjar eru hugmyndir kennara 

og skólastjóra um þátttöku við ákvörðunartöku? 4. Með hvaða hætti hefur vinnumat haft 

áhrif á töku ákvarðana?  Greining viðtalanna leiddi í ljós fjögur meginþemu sem kynnt  voru 

í köflum 5.1 Helstu ákvarðanir í grunnskólum snúast um skipulag og málefni nemenda. 5.2 

Fundir og vandkvæði í skipulag þeirra. 5.3 Ólík aðkoma að ákvörðunum. 5.4 Misjöfn áhrif 

vinnumats. 

Kaflarnir sem hér fara á eftir eru: 6.1 Gott samstarf gulli betra sem fjallar um helstu 

ákvarðantökur í skólastarfinu ásamt því að sjónum er beint að skólamenningu og skipulagi, 

skilvirkni funda og mikilvægi óformlega funda. Rætt er um gildi samstarfs og góðra 

samskipta sem geta af sér góðan starfsanda þar sem lögð er áhersla á lausnamiðun. 

Ákvarðanir sem byggðar eru á fagmennsku með stuðningi meirihlutans og mikilvægi góðra 

boðskipta er meðal viðfangsefna kaflans og að endingu er sjónum beint að vondu 

samskiptaformi og að starfsfólk festist í hjólförum meðvirkni. Kafli 6.2 fjallar um stjórnun 

og skipulag funda. Kaflinn fær heiti sitt eftir margsögðu orðtaki gamalreynds skólastjóra; 

skipað gæti ég væri mér hlýtt. Kafli 6.3 ber heitið: Jafnir baggar fara best og fjallar um 

hugmyndir kennara og stjórnenda um ákvarðanatöku. Í þeim kafla er einnig komið með 

dæmi um hvaða leiðir eða tækifæri eru til þróunar starfshátta í grunnskólum. Fjórði og 

síðasti kaflinn í þessum umræðukafla, 6.4, ber heitið margur heldur mig sig og er þar fjallað 

um áhrif vinnumats á fundi og ákvarðantökur ásamt því að rætt er um mismunandi viðhorf 

til vinnumats. 

5.1 Helstu ákvarðanir – gott skipulag og samstarf gulli betra 

Telja má, út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar, að ákvarðanatökur og skipulag funda 

skipi veigamikinn sess í starfi grunnskóla. Megin viðfangsefni við ákvarðanatökur eru 

málefni tengd nemendum og starfsfólki. Fastir fundir eru hluti af skipulagi skólastarfsins, 

með föstum fundadögum og fundatímum. Hugmyndir skólastjóranna og kennaranna sem 
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rætt var við voru samhljóma um að ekki þyrftu allir að koma að ákvarðanatökum. Svo virðist 

sem vinnumat hafi ekki haft merkjanleg áhrif á fundi og fundahald og því ekki orðið 

áherslubreytingar varðandi ákvarðanir tengt vinnumati en stjórnendur töldu þó ákveðin 

tækifæri til aukins samstarfs skapast með nýju vinnumati. 

5.1.1 Skipulag, ákvarðanatökur og skólamenning 

Það mátti heyra hjá bæði skólastjórunum og kennurum, að það getur verið ansi mikil list 

að láta allt ganga upp í skólastarfinu. Skólastjórnendur og kennarar þurfa að vera góðir í 

því sem þeir gera. Þeir þurfa að vera opnir fyrir nýjungum varðandi uppbrot á skipulagi og 

með því forðast stöðnun. Hafa vakandi augu fyrir fjölbreyttum leiðum við ákvarðantökur. 

Vinna í skólum er í mörgum tilfellum ákveðin list og ef einhverjir eru góðir í að gera mikið 

úr litlu þá eru það listamenn, kennarar eru einmitt margir listamenn í skólastarfinu. Listin 

að láta starfið ganga vel. Þessi kúnst að reyna að koma þessu saman er oft ótrúlegt 

nákvæmnisverk. Í rýnihópi í einum skólanna kom þetta fram að það sem ef til vill fangar 

snoturleikann við góð samskipti og leiðir af sér nýjar hugmyndir og lausnir vandamála, er 

falið í kúnstinni. Fegurðin þegar fólk tekur sig saman, sest niður og ræðir málin utan við allt 

kerfið. Upp koma sannkölluð „Eureka“ augnablik sem eru svo eftirsóknarverð.  

Í öllum stofnunum þarf að leggja sérstaka áherslu á skipulag góðra verkferla við 

ákvarðanatökur. Það er mikilvægt að gaumgæfa skipulag funda og velta fyrir sér hvaða 

ákvarðanir þurfa aðkomu fleiri aðila. Sjá mátti að það skiptir máli að horfa fram á við og 

reyna að þróa fundamenningu skóla í átt til virkari þátttöku fundarmanna. Er hægt að fara 

nýjar leiðir við ákvarðanatökur, breyta vinnuaðferðum? Er hægt að breyta skipulagi og 

fundamenningu í skólum? Er hægt að svara spurningum sem ekki var hægt að svara áður?  

Sergiovanni (2009) telur skólamenningu með sterkan miðlægan kjarna þar sem 

skólastjórnendur eru í lykilhlutverki vera eftirsóknarverða. Þessa menningu mátti til að 

mynda merkja í viðtölunum þar sem stjórnendur og starfsfólks voru sagðir vinna að 

metnaði við að byggja upp nemendur til að gera skólann enn betri, það var samtónn í 

hópnum og fólk talaði um þróun á milli ára. Skólastjórnendur þurfa að koma auga á þær 

hindranir sem kunna að vera í veginum fyrir þróun skólastarfs. Það er eðlilegt að gera 

mistök en það er mikilvægt að læra af mistökunum. Stjórnendur og lykilstarfsmenn þurfa 

að sýna staðfestu og þrautseigju við innleiðingu nýrra aðferða. Það sem virðist standa 

breytingum oft og tíðum fyrir þrifum er sú staðreynd að fólk heldur í gömlu aðferðirnar. 

Það getur verið erfitt að spinna þráðinn. Merki um að skólastjóri líti á sig miðlægan komu 

til dæmis fram í skóla A þar sem skólastjórinn talaði um hlutverk skólastjórnenda við að 

tengja saman alla starfsmenn. Það væri hlutverk stjórnenda að tengja alla hlutaðeigandi að 
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sama sjónarmiði eða hugmyndafræði; skólaliða, frístundafólk, kennara og aðra. Það væri 

mikilvægt að skapa skólamenningu þar sem allir komi fram sem einn maður, með sömu 

hugmyndir um skólastarfið. En það kom einnig fram hjá skólastjóra A að hann hafði reynt 

að fara í verkefni þar sem gera átti talsverðar breytingar á starfsháttum eða skipulagi 

starfsins en horfið var frá hugmyndunum eftir umfjöllun meðal kennara, umfjöllun sem tók 

heilt skólaár. Skólastjórinn tók eftir vandkvæðum í fyrirkomulaginu og brást við 

ábendingum frá kennurum skólans. 

Birna Sigurjónsdóttur og Börkur Hansen (2014) segja margt benda til þess að umhyggja 

og stuðningur skólastjórnenda við starfsfólk og nemendur séu megineinkenni 

stjórnunarhátta í íslenskum grunnskólum. Það rímar við niðurstöður þessarar rannsóknar 

þar sem skólastjórarnir sögðu flestar sínar ákvarðanatökur snúast um skipulag starfsins. 

Fyrst og fremst málefni nemenda og að mikill tími fari í starfsmannamál. Helsti veikleiki í 

störfum stjórnenda virðist vera að sumir þeirra sinna ekki faglegri forystu nægjanlega og 

hafa lítil tengsl við kennara að því er varðar nám og kennslu. Þeir kennarar sem ég ræddi 

við vilja faglegt frelsi. Þeim hugnast fleiri tækifæri til að ræða starf sitt en vilja jafnframt að 

stjórnendur skólanna séu vel inni í málunum. Og að stjórnendur taki á málum þegar á þarf 

að halda líkt og þeim ber skylda til. Virk fagleg umræða þarf að vera innan skólanna og hún 

verður til þegar skapast traust innan starfsmannahópsins. Með traustum samskiptum 

verður til skólamenning sem einkennist af lýðræðislegum vinnubrögðum. 

5.1.2 Skilvirkni funda – óformlegir fundir 

Fundir eru til margra hluta nytsamlegir og mikilvægt að umsjón með fundum sé með þeim 

hætti að þeir verði skilvirkir og markvissir. Hoy og Miskel (2010) segja það mikilvægt að 

dreifa valdi til ákvörðunartöku. Enginn einn getur sinnt öllu og því verður að dreifa 

verkefnum og ábyrgð eftir því hvaða stöðu viðkomandi gegna. Samkvæmt lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 skal skólastjóri sjá til þess að samstarf, kennarafundir eða aðrir 

samstarfsfundir séu haldnir. 

Fjölmennir fundir skila oft litlu og meirihluti fundarmanna lítt virkir. Að mati 

viðmælenda minna er það oft og tíðum fámennur hópur sem tjáir sig á fundum og er þá að 

tjá skoðanir sem ekki endilega endurspeglar vilja fjöldans. Það væri án vafa gott ef starfsfólk 

skóla ætti kost á að fá þjálfun í að beita fundarsköpum við fundastjórn, meðferð tillagna og 

vafatriða. Í öllum skólunum sem ég heimsótti var fólk sammála um mikilvægi funda þó 

margt mætti gera betur. Fundir eru mikilvægir til samskipta og upplýsinga og hinn félagslegi 

þáttur fundasetu er mikilvægur. Með því að hafa fasta sameiginlega fundi þá verður til 

skipulag sem fólk þekkir og getur treyst á. Í rýnihópunum var talað um mikilvægi 
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fundarstjórnar og að málefnaskrá væri skýr. Talsvert er um að umræða um ákvarðanir, 

stærri sem minni, séu ræddar á óformlegum fundum.  

Í rýnihópunum kom fram að kennarar telja kollega sína almennt vera tilbúna að deila 

því sem þeir vinna, hvort sem er segja frá nýstárlegum kennsluðferðum, spennandi 

verkefnum eða öðru áhugaverðu sem lýtur að skólastarfi. Kennarar taka fjölmargar 

ákvarðanir með aðferðum eða leiðum sem verða til innan skólanna. Það er stjórnanda að 

greiða fyrir kennurum, búa til vettvang þar sem kennarar geta deilt hugmyndum sínum og 

þróað samstarf sitt. 

5.1.3 Samstarf og góð samskipti – góður starfsandi 

Það er mikilvægt að í skólum líkt og í öðrum stofnunum sé gott samstarf. Samskipti og 

samstarf eru lykilhugtök í allri umfjöllun um skólastarf. Það er mikilvægt að fólk sé upplýst 

um hvað fer fram innan stofnunarinnar. Fólk þarf að vera meðvitað um hvers vegna 

ákvarðanir eru teknar með þeim hætti sem þær eru teknar og hvers vegna það kemur sér 

vel fyrir starfið. Starfsmenn þurfa að geta tjáð sig um sín störf og látið ljós sitt skína, í það 

minnsta haft tækifæri til þess.  

Skólarnir fjórir sem heimsóttir voru eru skipaðir hæfum fagmönnum og nefndu allir 

skólastjórarnir mannauð í samtölum okkar. Skólastjórarnir sögðu starfsfólk leggja sitt af 

mörkum til að skapa jákvæðan starfsanda þar sem fólk tekur sameiginlega ábyrgð á starfinu 

með öflugu samstarfi, þó innan allra hópa séu einstaklingar sem eiga erfitt með að ganga í 

takt. Nokkur dæmi komu fram um að starfsfólk, undir forystu stjórnenda í skóla A, leggðu 

sig í líma við að leysa vandamál innan húss. Skólastjórinn sagði lausnaleit hafa aukist til 

muna. Líta inn á við í stað þess að tilbúnar lausnir eða tillögur að lausnum komi að ofan, frá 

fræðsluskrifstofu. Skólastjórinn taldi sig merkja aukna ánægju meðal starfsmanna með 

þetta fyrirkomulag. Fólk tjáði ánægju sína bæði í starfsmannasamtölum og könnunum sem 

lagðar höfðu verið fyrir hópinn. Svo virtist sem hópnum færi fram, þeim málum sem þyrfti 

aðstoð með frá utanaðkomandi aðilum, fræðsluskrifstofu og þess háttar fækkaði. 

Sergiovanni (2009) fjallar um mikilvægi stjórnenda. Stjórnendur þurfa að þekkja sín gildi og 

viðmið. Vera inni í nýjum hugmyndum og geta nýtt sér hin ýmsu fræði til að valdefla 

starfsmenn sína. 

Sú staðreynd að starfsmannahópurinn kemur fram sem samheldin eining gefur ákveðin 

skilaboð til samfélagsins . Ef menn ganga í takt og gera sömu hluti þá skynjar fólk það strax 

að þarna fer samheldinn starfsmannahópur. Þar með er orðin til skólamenningin. 

Skólastjóra ber að stuðla að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins (Lög um grunnskóla 

nr.91/2008). Samkvæmt Bloom (2000) þá er samstarf líkt og á fundum ein besta leið sem 
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stjórnandi hefur til að leiða fólk að settum markmiðum. Breytingar eru stöðugar í 

skólastarfi þó þær séu ekki alltaf allar sýnilegar eða stórvægilegar. Þegar breytingar eru í 

farvatninu er mikilvægt að allir séu upplýstir um hvaða verkefni eru framundan.  Það er 

ótvíræður kostur að geta rætt málin og að starfsmenn komi að ákvörðunum. Fundir þar 

sem hugmyndir eru ræddar og fengin ólík sjónarmið, kostir og gallar ræddir. Hoy og Tarter 

(2003), fjalla um fimm skilgreindar leiðir við ákvarðanatöku þar sem stjórnandinn felur 

starfsmannahópi ákvarðanatöku með það að markmiði að hópurinn komist að 

sameiginlegri niðurstöðu. Allir meðlimir hópsins taka jafnan þátt við að leggja til lausn og 

meta ákvörðun. Algerrar samstöðu er krafist áður en ákvörðun eða niðurstaða kemur til 

framkvæmda. 

5.1.4 Mikilvægi góðra boðskipta 

Ég heyrði einhvern tíma að það sem maður segi sé í raun og veru ekki það sem maður segir, 

heldur það sem hinn heyrir. Samkvæmt Kreinter (2007) þá verða stjórnendur að gera sér 

grein fyrir því að boðskipti geta verið flókin. Fjölgun verkefna vegna of mikilla upplýsinga 

er umkvörtunarefni meðal stjórnenda og starfsmanna í þessari rannsókn.  

Það getur tekið á að leita upplýsinga og vera upplýstur um það sem fer fram innan 

stofnunarinnar. Það eru fjölmargar leiðir til að koma upplýsingum til starfsmanna. Það kom 

fram í niðurstöðum mínum að kennarar vilja meira upplýsingaflæði frá stjórnendum og 

stjórnendur töldu sig geta gert betur til dæmis við skipulag funda; til að mynda gefa út 

fundarboð og hafa skilvirka fundarstjórn. Til marks um það kom fram í rýnihópi í skóla C 

aðfundarboð yrði að vera með dagskrá og gott væri ef dagskráin tæki mið af óskum 

kennara. Með fundarboði væri ágætt að gefa fólki tækifæri til að koma með tillögu að 

fundarefni, eitthvað sem kennarar vilja að sé rætt á fundi. Sambærilegar hugmyndir mátti 

heyra í öðrum rýnihópum og meðal stjórnenda mátti til dæmis heyra hjá skólastjóra í skóla 

B að hann taldi sig geta gert betur við að senda út nákvæmari dagskrá funda. Það eru 

margar leiðir til boðskipta og mikilvægt að vel sé ígrundað hvaða leiðir séu bestar.  

Víðast fá kennarar og starfsmenn upplýsingar með að minnsta kosti tvenns konar hætti 

endæmi um þrjár leiðir mátti heyra hjá skólastjóra skóla B. Í skólanum eru fastir fundir 

tvisvar í viku, um leið og viðfangsefni fundanna eru klár eru þau skrifuð á upplýsingatöflu á 

kaffistofu starfsmanna. Auk þess eru þau kynnt munnlega og fólk fær sendan tölvupóst 

með dagatalssniði. Þó hérna sé um nokkuð skýr skilaboð að ræða mátti merkja að kennarar 

í skólanum hefðu á tilfinningunni að stundum væru fundir bara til að funda, í rýnihópnum 

kom fram að það komi oftast punktar á töfluna og stundum bara eitt atriði sem eigi  að 
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ræða, en samt skildi halda fund. Til hvers er fundurinn? Það væri gott að vita fyrirfram hvað 

á að ræða. 

Hætt er við að starfsmenn sem eru óöruggir í sínu starfi velji ekki bestu 

samskiptaleiðirnar. Það ætti að vera markmið góðra boðskipta að auka skilning, skapa 

virðingu virðingu manna á milli. Tryggja aukið öryggi í samskiptum og með því koma í veg 

fyrir misskilning. Með góðum boðskiptum verður tenglsamyndun auðveldari. Eitt af 

takmörkum góðra samskipta ætti að vera hvatning og að vekja áhuga starfsfólks til betri og 

tíðari samgangs og samneytis. 

Hoy og Miskel (2010) segja sérhverja nýja samskiptatækni hafa áhrif á með hvaða hætti 

boðskipti verða. Tæknin stjórnar hraða og nákvæmni boðskipta og hefur áhrif á hvaða 

skilning þeir sem taka við boðunum leggja í merkingu þeirra. Stjórnendur þurfa að vera 

góðir í samskiptum, skapandi og sveigjanlegir eftir því hvernig vindar blása.  

5.1.5 Upp úr hjólförunum – áhrif óæskilegrar hegðunar á samskipti og samstarf 

Gott samstarf innan stofnana er lykill að færsælu starfi. Margt ber að hafa í huga varðandi 

samstarfi og samskipi. Allir starfsmenn skólanna eiga fjölbreytt samskipti og takast með 

mismunandi hætti á við breytingar, lausnir vandamála og ákvarðanatökur. Stjórnendur 

þurfa að vera raunsæir, með skýr einföld markmið, án þess að þau séu ofureinfölduð. Yukl 

(2010) fjallar um hjarðhugsun eða meðvirkni og segir meðal þess sem ber að varast í hópum 

sé einhvers konar, fjöldahugsun þar sem til verður fölsk samstaða. Ákvarðanir jafnvel 

teknar í of miklum flýti, umpólun hugmynda og áætlanir illa framkvæmdar. Margt getur 

orðið til þess að vandamál koma upp í samskiptum og samstarfi þar á meðal getur 

meðvirkni meðal starfsmanna leitt til vandræða sem erfitt getur verið að leysa. 

Meðvirkni er notað til þess að skýra eðlilegar tilfinningar og hegðun við óvenjulegar 

aðstæður. Með því að útskýra fyrir einstaklingum að þetta geti verið eðlileg viðbrögð getur 

einstaklingurinn farið að einbeita sér að því að breyta sér og sinni eyðileggjandi hegðun 

gagnvart óvirkum aðstæðum (Morgan, 1991, bls. 722). Ég sá ekki bein merki um að 

skólastjórarnir sem ég heimsótti séu meðvirkir. En það er viss hætta á því að 

skólastjórnendur verði meðvirkir með sínum starfsmönnum. Til dæmis kom fram í rýnihópi 

í skóla B að skólastjórinn léti í of mörgum tilfellum ákveðin öfl innan skólans ráða of miklu. 

Hann ætti stundum erfitt með ákvarðanatökur því hann vildi ekki styggja ákveðinn hóp. 

Auðvitað ætti skólastjórinn bara að gera það sem væri best fyrir skólann. 

Það er ríkur vilji að líta á skóla sem manneskjulega vinnustaði, það mætti ef til vill segja 

að um það ríki þjóðarsátt. Eðlilega, myndi einhver segja. Fjölmargir skólastjórar og 

skólastjórnendur hafa talsverða kennslureynslu og telja sig geta sett sig í spor kennara. En 
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reynsla mín er að nokkuð víða séu stjórnendur sem sýna ákveðin merki um meðvirkni. 

Meðvirkni eða afneitun getur verið varnarháttur í erfiðum aðstæðum en getur jafnframt 

orðið til að allt fari gjörsamlega í steik. Meðvirkni er að styrkja óæskilega hegðun, atferli og 

framkomu annarra. Þó þannig að það valdi manni sjálfum skaða og viðhaldi hegðun hins. 

Ég hef séð til starfsmanna sem ættu fyrir löngu að hafa fengið aðstoð eða fundið sér 

annað starf en kennslu. Þar með er vísað til þess að skólastjórnendur hafi í þeim tilfellum 

sýnt merki um meðvirkni eða háttarlag þar sem viðkomandi stjórnar og tekur ábyrgð á 

verkum eða gjörðum annarra og hjálpar viðkomandi, þá kennara, að forðast að takast á við 

vandamálið með afgerandi hætti.  Þá er það gert til að viðhalda stöðugleika í þessu tilfelli 

innan stofnunarinnar, þó oftar beri á meðvirkni innan fjölskyldna. En er ekki vel rekinn skóli 

dálítið eins og heimili? Vonandi eins og samheldin fjölskylda. 

5.2 Skipað gæti ég, væri mér hlýtt – stjórnun og fundir 

Eitt af hlutverkum stjórnenda er að hvetja starfsfólk sitt til góðra verka, líkt og það er 

hlutverk kennara að hvetja nemendur til náms. Starfsfólk skólanna er það dýrmætasta í 

þeim. Fjöldamargir minnast einhvers kennara sem að þeir höfðu á sinni skólagöngu með 

hlýhug, kennara sem jafnvel hafði svo mikil áhrif að einstaklingurinn varð farsæll á 

einhverju sviði lífsins.  

Það er mikilvægt að leggja áherslu á að skóli er staður kennslu og náms. Stjórnendur 

eru ábyrgir fyrir því að skapa stemningu lærdómssamfélags í skólunum. Stjórnendur geta 

ekki sinnt kennslufræðilegri forystu án þekkingar og skilnings á kennslu, námi og mati í 

skólastarfi. Hlutverk stjórnandans er að stuðla að faglegri samhygð. Starfsfólk skólans finni 

til sín, geri sér grein fyrir mikilvægi sinna starfa og þekki hlutdeild sína í starfseminni. Án 

faglegrar samhygðar er hætt við að kennurum finnist þeir einangraðir (Hoy og Hoy, 2009; 

Sergiovanni, 2009; Northouse, 2013).  

Það er mikilsvert að skólastjórnendur leggi sig fram við að stuðla að samhæfðri 

menningu innan skólanna. Allir fái sömu upplýsingar og fólk gangi í takt. Skóli og starfsfólk 

hans þarf að koma fram sem einn maður. Það er margt flókið í mannlegum samskiptum, í 

skólum líkt og öðrum stofnunum. En með skýrum verkferlum og verklagi þá verða til 

vinnubrögð sem eru til fyrirmyndar. Það er mikilsvert að starfsfólk þekki skipulag funda og 

viti til að mynda hvenær stjórnendateymi fundar, þar með er ákveðinni óvissu eytt. 

Í öllum skólum er það hlutverk starfsmanna að hrinda í framkvæmd ákvörðunum sem 

starfsmennirnir hafa jafnvel ekki átt neina aðild að. Skólastjórar hafa vald til að taka 

einhliða ákvarðanir um mikilvæg mál og í raun er ábyrgð skólastarfsins algjörlega á herðum 

skólastjóranna, samanber  Lög um grunnskóla nr. 91/2008. Skólastjórarnir skorast ekki 
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undan ákvörðunartöku og gera sér grein fyrir ábyrgð sinni. Sem dæmi nefndi skólastjóri í 

skóla B að oft væru einhver verkefni framundan þar sem hann var alveg viss um að hann 

þyrfti að taka af skarið og ákveða hvaða leið væri farin. Í rýnihópum kennara komu þessar 

sömu hugmyndir fram. Það er mikilvægt að skólastjórinn eða næsti yfirmaður geti gripið í 

taumana og skeri úr um eða hreinlega taki  ákvörðun sem stendur. Það að skólastjórarnir 

taki ákvarðanir einhliða er vissulega ekki lýðræðislegt, en kannski er lýðræði ofmetið? 

Allavega við sumar ákvarðanatökur. Af fimm leiðum til ákvarðanatöku sem Hoy og Tarter 

(2003) fjalla um er einhliða ákvörðun stjórnanda án samráðs eða þátttöku undirmanna ein 

leiðanna og greinilegt að sú leið er í þónokkrum tilfellum notuð. Hinar leiðirnar eru; 

samstaða hópsins, meirihlutinn ræður, ráðgjöf hópsins og einstaklingsráðgjöf. 

Skólastjórnendur þurfa að vera fyrirmyndir á svo margan hátt. Þeir hafa ríka 

ábyrgðarskyldu gagnvart samstarfsfólki sínu og þurfa að leiða skólastarfið, skipa og stýra. 

Það kom fram bæði í rýnihópaviðtölum og viðtölum við skólastjórana að skólastjórarnir eru 

æðstu yfirmenn skólanna það er óumdeilt, en hvernig þeir koma fram í hlutverkum sínum 

er mismunandi. Hver hefur sinn stílinn. Ákvarðanir stjórnenda þurfa að vera skýrar og er 

stjórnendum skylt að miðla ákveðnum upplýsingum til samstarfsfólks síns. Krafan í 

samfélaginu um gegnsæa stjórsýslu og aukið siðferði hefur líka náð inn í skólana.  Hoy og 

Hoy (2009), segja eitt af einkennum góðs skólastarfs sé að skólastjórnendur sinna fyrst og 

fremst kennslufræðilegu forystuhlutverki. Námi og kennslu er gert hátt undir höfði og 

stjórnendur hafa sterka sýn varðandi starfið. Siðferðileg sýn þar sem jafnrétti og jöfnum 

tækifærum til náms er gert hátt undir höfði.  

Það getur verið erfitt fyrir stjórnendur að skipuleggja fundi þegar til dæmis þeir vilja 

koma málefnum hratt í gegn. Í rýnihópi í skóla C kom meðal annars fram að kennarar upplifi 

að það sé oft og tíðum búið að ákveða niðurstöðu áður en dagskrárliðurinn er settur á 

dagskrá fundarins. Stundum virðist það gert til að flýta fundunum. Þarna er komið að ég tel 

nokkuð klassískt mál. Skólastjórnendur reyna að bregðast við óánægjuröddum, flýta 

fundum, halda fólki ekki of lengi á fundum sem því leiðist, en fagmennska ákveðins hóp vill 

ekki viðurkenna slík vinnubrögð. Það mátti heyra í rýnihópunum að kostir funda eru fyrst 

og fremst upplýsingaflæði, en jafnframt kom fram að fundir mættu ekki verða „þreytandi“ 

tilkynningafundir. Á fundum er fólk stillt á sömu bylgjulengd og sömu upplýsingar berast til 

allra fundarmanna. Það kom skýrt fram í rýnihópum að fólk vill funda og metur kosti funda 

mikils. Meðal þess sem betur mætti fara væri til dæmis að funda í smærri hópum áður 

þegar unnið er að lausnum. Í rýnihópi í skóla B kom fram að helstu kostir séu að geta í minni 

eða stærri hópum tekið umræðu um málefni sem skipta máli og fólk fái tækifæri til að koma 

sínum skoðunum á framfæri meðan mál eru í vinnslu. 
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Það væri án vafa gott ef starfsfólk skóla ætti kost á að fá þjálfun í að beita fundarsköpum 

við fundastjórn, meðferð tillagna og vafatriða. Starfsfólk getur aukið áhrif sín með því að 

kynna sér hvað það getur gert til að fundir verði árangursríkari en oft vill verða. Kennurum 

finnst stórir fundir vera sóun á tíma og mæta jafnvel með neikvætt hugarfar til funda. Við 

skipulag funda væri ágætt að koma þeim skilaboðum til fólks að hugsa um fundarstörf í 

þremur þrepum; hvað þarf að gera fyrir fund? Hvert er mitt hlutverk á fundinum? Og hvað 

þarf að gera eftir fund? Meðal þess sem gott væri að gera fyrir fund væri til dæmis að lesa 

fundargerð síðasta fundar hópsins sem hittist, hafa með sér nauðsynleg gögn, slökkva á 

símanum og mæta á réttum tíma. Á fundinum er áríðandi að samskipti séu hreinskiptin, 

allir séu virkir með kveikt á skilningavitunum, dagskrá sem og tímamörk séu virt.  

Ágætt er að hafa að leiðarljósi hvernig getur þessi fundur skilað niðurstöðu. Að loknum 

fundi er mikilvægt að fylgja eftir þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið, ef einhverjar 

voru. Miðla upplýsingum til þeirra er málið varða. Það má ætla að fundir verði skilvirkari ef 

skólar komi sér upp einhverjum verkferlum áþekkum þeim sem hér voru reifaðir. Með 

góðu, skilvirku og vel skilgreindu skipulagi þar sem ákvarðanatökur eru ígrundaðar og 

teknar með faglegum heiðarleika að leiðarljósi verður til eftirsóknarverð skólamenning sem 

starfsfólk skólans er stolt og hreykið af að eiga hlutdeild í. 

Fundir hafa oft það meginhlutverk að vera upplýsandi með tilkynningum og ákveðnum 

félagslegum tilgangi. Það er því alls engin trygging fyrir því að ákvarðanir sem skólastjórinn 

tekur einhliða séu í takti við hugmyndir kennara eða starfsmannahópsins alls í skólanum. 

Eitt af því sem oft virðist hamla þróun í skólastarfi er andstaða innan skólans við breytingar. 

Þó öllum sé morgunljóst að breytinga er þörf er oft erfitt að koma þeim á. Þetta hefur ef til 

vill verið meira áberandi varðandi kennsluhætti en má sjá ákveðin merki um þetta við 

upptöku á vinnumati. Það kom víða fram í viðtölum mínum að margt er hægt að bæta í 

fundamenningu innan skólanna. Skólastjórar skólanna eru samkvæmt lögum ábyrgir fyrir 

skólastarfinu. Ekki aðeins sem faglegir leiðtogar heldur einnig sinna þeir fjölbreyttum 

hlutverkum varðandi rekstur, starfsmannamál og stefnumótun. Eftir orðanna hljóðan ber 

skólastjórum að stjórna, skipa fólki til sætis. Skólastjórarnir voru sammála um að flestar 

ákvarðanir væru teknar á fundum en það færi eftir eðli ákvarðana hvar lokaákvörðunin 

væri tekin. 

5.3 Jafnir baggar fara best – hugmyndir og aðkoma starfsmanna að 
ákvörðunum 

Það kom fram í skólunum fjórum að ekki margar ákvarðanir eru þess eðlis að allir þurfi að 

koma að þeim. Rýnihópar kennara í skólum A og C töldu til að mynda að það væri gott ef 
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þeir fengju skýrt að heyra hvenær þeir ættu að koma að ákvarðanatökum. Hoy og Miskel 

(2010) segja ákvarðanatökur stöðugt ferli sem leysir sum vandamál en skapar önnur. Besta 

leiðin við ákvarðanatöku hverju sinni fer eftir því hvaða upplýsingar liggja til grundvallar 

ákvörðunarinnar. 

Lýðræði og lýðræðisleg vinnubrögð eru í hugum flestra eftirsóknarverðar aðferðir. 

Skólar kenna lýðræði með því að vera lýðræðislegir og setja sér það markmið að vinna að 

því að starfshættir skólans séu lýðræðislegir. Hafa ber í huga að skólinn er ekki samfélag 

þar sem allir eru jafnir. Í skólum er skipurit þar sem skólastjórinn ber ábyrgð á starfinu og 

hans samstarfsmenn sinna sínum verkum. Kennarar eru ekki jafningjar nemenda nema að 

ákveðnu leyti, þeir eru leiðtogar með forystu og verkstjórn í þeim hópum þar sem þeir 

starfa með nemendum. 

Að læra snýst um það sem þú þekkir ekki fremur en það sem þú þekkir. Góðir kennarar 

læra með nemendum sínum. Það er mikilvægt að dreifa verkefnum og valdi innan skólanna, 

því jafnir baggar fara best. Wallace (2001) segir jákvæð áhrif valddreifingar vera að 

starfsfólk upplifi hlutdeild og þar með fáist  tækifæri til faglegar þróunar. 

Í þeim skólum sem ég heimsótti virtust hugmyndir um lærdómssamfélög vera þekktar 

og jafnvel mátti merkja sterk dæmi um lærdómssamfélag í skóla B þar sem útinám og 

útikennsla hefur verið einkennandi lengi. Þar hefur orðið til menning sem styður og 

viðheldur starfsháttum tengdum útikennslu. Starfsfólk er meðvitað um stefnuna og tekur 

virkan þátt í að viðhalda henni. 

Í rýnihópaviðtölum kom fram að víðtækt samstarf væri um margt í starfseminni og oftar 

en ekki koma allir starfsmenn með einum eða öðrum hætti að stærri ákvörðunum. Í 

rýnihópi í skóla A kom fram að málefni einstakra nemenda eru að mestu í höndum 

umsjónarkennara og svo þess teymis sem vinnur saman. Námsefni og skipulag námsins er 

á herðum kennara. Það sem snýr að því ytra, skipulagi starfsins, vinna kennarar í samstarfi 

við stjórnendur. Gerður G. Óskarsdóttir og samstarfsfólk (2014) segir samstarf kennara 

hafa orðið auðveldara eftir að skólar urðu einsetnir og ekki ólíklegt að aukin samvinna hafi 

fylgt einsetningunni.  Vinnumat hefur ekki haft teljandi áhrif á fundi og ákvarðanatökur en 

möguleikar til meira samstarfs eru fyrir hendi. Skólastjóri skóla D sagði möguleikana 

klárlega vera til staðar auk þess væri meira svigrúm á vinnudeginum til að skipuleggja fundi, 

þar sem viðmiðið væri að fólk í fullri stöðu væri í skólanum allan daginn. 

Í þessum fjórum skólum sem eru til umfjöllunar kom fram ákveðinn munur á tilteknum 

atriðum. Fræðsluyfirvöld á höfuðborgarsvæðinu hafa að mati rýnihópanna áberandi og á 

stundum of mikil áhrif á starf skólanna. Að mati kennaranna þá eru tækifæri til að deila 

verkefnum og segja frá lausnum þar sem reynsla og þekking kennara nýtist sem mikilvæg 
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leið til að efla skólastarfið, en því miður leið sem ekki hefur verið nógu mikið notuð. Sem 

dæmi kom fram í rýnihópi í skóla A að þar sem kennarar sem kenna sama fagið innan 

sveitarfélagsins hittast og deila hugmyndum og aðferðum þá gerist góðir hlutir. Í teymi list- 

og verkgreinakennara og þeirra sem kenna ólíkar greinar kom fram  að fundir teymisins 

nýtist ekki kennurum vegna mismunandi áherslna í málefnum faganna. Aftur á móti þegar 

kennarar sem kenna sama fag í sveitarfélaginu hittast þá kemur annað hljóð í rokkinn, 

jafnvel bókstaflega. Á þeim fundum verður meiri nánd við viðfangsefnið, kennslu fagsins, 

fagleg umræða um greinina. Auðvitað þurfa kennarar í list- og verkgreinakennslu í 

skólanum að hittast, ræða nemendamál, námskrá skólans og ýmis skipulagsmál. En faglega 

á tónlistarkennarinn meiri samleið með öðrum tónlistarkennurum. Eins er mikilvægt að 

teymisstjórar komi á fundi teymisins líkt og á aðra fundi með dagskrá. Teymisstjórar ættu 

að stjórna fundum, ekki bara mæta og spyrja „hvað viljið þið ræða?“ Þetta eru dæmi um 

skipulagsmál sem að skólastjórnendur þurfa að koma að. Það er mikilsvert að kennarar sem 

kenna sama fagið hafi tækifæri til að ræða faglega um sín mál. Eins og staðan er í dag eru 

fjölmörg tækifæri til faglegs samstarfs, má í því samhengi nefna Facebook hópa fagkennara 

þar sem heilmikil umræða fer fram um margt tengt starfinu. 

Skólastjórnendur, eða þeir sem stjórna fundum ættu ef til vill að nýta með markvissum 

hætti kennslufræðilegar nálganir á fundum. Kennarar með stóra nemendahópa kenna 

nemendum um lýðræði með lýðræði, taka ákvarðanir með lýðræðislegum hætti; kosningar 

fulltrúa í nemendaráð, hvert skal fara í skólaferðalag og fleira. Eins skipta kennarar 

nemendahópum upp í minni hópa og draga fram skoðanir og viðhorf, líka hinna þöglu oft 

með fjölbreyttum skapandi hætti. Ef til vill ættu stjórnendur að horfa meira til hugmynda 

úr skapandi skólastarfi sem oft koma úr viðskiptafræðum til að gera fundi fjölbreyttari og 

lýðræðislegri. Það eru ekki allir eins og mikilvægt að koma fram við samstarfsfólk sitt af 

einlægni ekki einsleitni. 

Mjög margir skólar á Íslandi eiga einkunnarorð sem eiga að sýna sameiginleg gildi sem 

skilgreina út á hvað skólastarfið gengur. Þrír af þeim fjórum skólum sem heimsóttir voru 

höfðu einkunnarorð sem voru sýnileg í skólanum og að sögn stjórnenda voru þau gildi sem 

skólastarfið hvílir á. Það er mikilvægt að reglulega fari fram umræða um hvað það er sem 

mestu skiptir í skólastarfinu. Til hvers er ætlast af nemendum og öðru starfsfólki. Það er vel 

þekkt að þeir sem að koma að skólasamfélögum kenni öðrum um ófarir sínar. Nemendur 

kenna kennurum um vandræði sín og þá jafnvel enduróma það sem sagt er á heimilum 

þeirra. Kennarar áfellast sinn næsta yfirmann, deildarstjóra eða skólastjórann. 

Skólastjórinn telur vandann liggja í því að hann hafi ekki yfir nógu góðu starfsfólki að skipa 

eða sínir næstu yfirmenn vaði reyk við sína vinnu.  
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Stemning innan skólanna þarf að vera einstök. Í skólunum sem heimsóttir voru var fólk 

meðvitað um styrkleika skólanna og í flestum tilfellum það sem fólk vildi telja sérstöðu. Það 

er mikilvægt að kennarar deili hugmyndum og með því styrki sig í sínu fagi sem 

sérfræðingar. Skólarnir nýta sér fyrirliggjandi gögn til að bæta skólastarfið, en sjálfsagt er 

hægt að gera enn betur, stuttar kannanir meðal kennara og nemenda geta gefið 

vísbendingar um eitthvað sem má laga. Sem dæmi um notkun fyrirliggjandi gagna þá var 

farið af stað með vinnu tengda niðurstöðum samræmdra prófa í skóla A. Þar var sérstaklega 

verið að skoða mun á milli 4., 7., og 10., bekkja og hverjar gætu verið ástæður fyrir þeim 

mun sem þar var. 

Starfsmenn skólanna hafa hugmyndir um hvernig verkefnin eru best unnin. Þeir hafa 

skarpleika og reynslu sem ætti að nýtast við lausn þeirra verkefna sem þarfnast úrlausnar 

hverju sinni. Eins hafa þeir vit á því hvenær þörf er á þeirra aðkomu við ákvarðanatökur. 

5.3.1 Tækifæri til þróunar – starfendarannsóknir 

Það er mikilvægt að skólum í landinu takist að hlúa að frumkvæði og sköpunarkrafti 

starfsfólks og nemenda. Tryggja framfarir svo markmið skólastarfsins náist. Skólakerfið er 

á vissan hátt einsleitt þó nokkuð mismunandi útfærslur séu á starfseminni innan kerfisins.  

Leiðsögn og stuðningur skólastjórnenda er meðal þeirra forsenda sem skapar aðstæður 

fyrir kennara til þróunar í starfi. Þróun í skólastarfinu er stofnanalegt fyrirbæri og 

skólastjórinn lykilstarfsmaður (Fullan, 2007; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Leithwood og 

fleiri, 2004). 

Starfendarannsóknir eru ákjósanleg leið eða einn af góðum möguleikum til að efla 

skólastarf. Grunnhugmynd starfendarannsókna er að starfsmenn læri í starfi sínu með tilliti 

til reynslu sinnar. Starfendarannsóknir hafa víða verið reyndar í skólum og þátttakendur í 

þeim skoða eigin starfshætti og áhrif þeirra á nemendur. Í þeim skólum þar sem farið hafa 

fram starfendarannsóknir hittast kennarar reglulega og fara yfir gögn sín, dagbókarskrif og 

pælingar sem þeir hafa aflað. Með slíkri vinnu gefst fólki tækifæri til að læra hvert af öðru 

og þróa hugmyndir sínar, bæði sem kennarar og rannsakendur, starfendarannsakendur. 

Hugmyndir þar sem starfsfólk lærir hvert af öðru eru greinilega að komast í ákveðinn farveg 

til dæmis í skóla A. Þar taldi skólastjórinn möguleika vera að opnast, kennarar skólans hafa 

rætt það og með upptöku vinnumats þá eru kennarar meira á staðnum, auðveldara að 

finna fundartíma. Samráð og samstarf verður meira áberandi. 
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5.4 Margur heldur mig sig – vinnumat 

Forystuhlutverk skólastjórnenda í grunnskólum er mikilvægt og stjórnendur leiði skólastarf 

þar sem kennarar vinna af hugsjón með nemendum.  Það mátti merkja ákveðinn mun á 

svörum skólastjórnenda og kennara vegna eðlis starfanna. Það mannlega er kjarninn í 

skólastarfi. Skólastjórarnir vilja allt það besta fyrir skólana sína og það er flókið 

samskiptamynstur í öllum stofnunum. Það er ekki borðleggjandi með hvaða hætti mannleg 

samskipti eru uppbyggilegust sérstaklega þegar fólk er undir miklu álagi líkt og margir 

kennarar eru. Samtal og samskipti stjórnenda og starfsmanna þurfa að vera skýr og góð, 

hvort heldur sem er formleg eða óformleg. Í öllum skólunum voru þekktar sögur af skólum 

þar sem að mikil ósátt ríkti um vinnumatið, þó ekki séu allir ósáttir þar sem óánægju 

raddirnar eru hvað háværastar. Það hafa skapast tækifæri til aukins samstarfs kennara með 

vinnumatinu. 

Ég tel að áhrif vinnumats verði áfram nokkuð áberandi í skólastarfi á Íslandi. Samningar 

eru lausir um næstu áramót 2016-17 og spurningin er hvort að forystu Félags 

grunnskólakennara takist að mynda sátt um kjarasamning sem þeir gera fyrir sína 

félagsmenn. Ég hef starfað í grunnskólakerfinu síðan 2000 og ekki hef ég enn upplifað 

kjarasamning sem allir félagsmenn hafa sameiginlegan skilning á eða fullkomin sátt er um. 

Kannski verður aldrei til kjarasamningur sem fullkomin sátt er um. Er þá er kannski kominn 

tími fyrir umræðu um lesskilning? Eflaust má finna réttmæti fyrir hvorri afstöðu fyrir sig. 

Þeir sem eru neikvæðari gætu verið þeir sem eru meðvitaðir fagmenn og láta ekki vaða yfir 

sig með skerðingu starfsskilyrða. Hinir sem eru jákvæðari gagnvart nýja vinnumatinu má 

sjá sem þá starfsmenn sem líta á björtu hliðarnar og eru lausnamiðaðir. En það má líka 

spyrja hvort það geti verið að þessi mál eins og gæslumálin séu afgreidd á ólíkan hátt á 

landsbyggðinni og í höfuðborginni eins og fullyrt var í einum rýnihópnum. Niðurstöður 

mínar benda til þess að vinnumat hafi ekki merkjanleg áhrif á fundi og fundahald. Því hafa 

ekki orðið áherslubreytingar varðandi ákvarðanatökur tengt upptöku vinnumats.  
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6 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að kynnast  hugmyndum og reynslu skólastjóra og kennara 

um töku ákvarðana í grunnskólum á Íslandi.  Í niðurstöðunum kemur fram að kennurum er 

mikilsvert að vera þátttakendur við skipulagningu og ákvarðanatökur. Skólastjórarnir 

treysta kennurum til að ræða og taka ákvarðanir um mál sem tengjast þeim.  Skólastjórar 

og kennarar hafa metnað fyrir starfi sínu og forystuhlutverk skólastjóranna er óumdeilt. 

Helstu viðfangsefni við ákvarðanatökur í skólunum sem heimsóttir voru við gerð þessa 

verkefnis voru málefni tengd nemendum og starfsfólki. Þar sem stuðningur meirihluta 

starfsfólks var mikilsverður og ákvarðanir byggðar á fagmennsku. Samvinna og samstarf 

reynir á alla hlutaðeigandi og getur verið lýjandi.  Aðkoma skólastjórnenda og kennara að 

ákvörðunum er mismunandi eftir eðli þeirra. Kennarar vilja hafa meira að segja um 

ákvarðanatökur almennt. Ákvarðanatökur í skólastarfi mega ekki verða eins og þegar illa 

fer í Íslendingasögunum, og það fer jafnan illa eða einungis tveir kostir standa til boða. Og 

báðir slæmir. Eins og kom fram í þessari ritgerð eru fjöldamargar leiðir mögulegar til 

ákvarðanatöku, það er bara að velja þá réttu. 

Niðurstöður benda til þess að skólastjórar geti á markvissan hátt gert breytingar 

varðandi fundi og skipulag funda. Það er mikilvægt að fundir séu vel skipulagðir. Með 

gildandi kjarasamningum og vinnumati eru möguleikar til aukins samstarfs. Það er 

mikilvægt að nýta vel allar leiðir sem mögulegar eru til boðskipta og samskipta. Of margir 

fundir starfsmanna falla í þá gryfju að verða tilkynningafundir þar sem lesnar eru upp 

tilkynningar sem allt eins hefðu getað borist í tölvupósti. 

Það er eitt af hlutverkum stjórnenda að hvetja starfsfólk til góðra verka. Það getur verið 

ágætt að líkja starfsfólki skólans við fótboltalið. Skólastjórinn er framkvæmdastjóri eða 

þjálfari og hann þarf að stilla sínu liði upp eins og best verður á kosið. Þjálfarinn hefur skýra 

framtíðarsýn, beinir fólki á rétta braut, veitir liðsmönnum innblástur og hvetur áfram. Það 

getur líka verið hlutverk skólastjórans að koma auga á nýjar leiðir og uppstillingar á sínu 

liði, „leikaðferðir“ sem ef til vill koma á óvart en geta verið farsælar og jafnvel borið með 

sér ferska vinda. Handahófs- og tilviljanakennd skref stjórnenda til breytinga leiða tæplega 

til árangurs, valda miklu frekar óöryggi og jafnvel uppnámi til lengri eða skemmri tíma 

meðal starfsmanna. 

Það er margt á seyði í skólunum. Víða breytingar á starfsháttum og starfsemi. Væntingar 

og kröfur til allra sem koma að skólastarfinu eru mikilvægar. Samvinna með dreifingu 

ábyrgðar og forystu eru lykill að skólastarfi dagsins í dag. Það þarf að nýta tækifærin sem 

bjóðast, búa sig undir framtíð sem við vitum ekki hvernig verður. Fagna fjölbreytileikanum 
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og skapa skólamenningu sem einkennist af samvinnu, jöfnum tækifærum til náms og 

sveigjanleika.  

Að endingu ætla ég að vitna í sjálfan Einar Áskel sem segir í bókinni um 

Allsnægtapokann, þegar hann lýsir kóngi sem þarf að leysa flókin mál. Lýsing sem á 

ágætlega við alla starfsmenn í menntakerfum heimsins: 

Hann þarf að vera bæði vitur og vænn, og slunginn og snöggur, og athugull og 

úrræðagóður. (Gunnilla Bergström, 2010, bls. 4) 

Það er von mín að rannsóknin og verkefnið í heild geti verið innlegg í umræðu um töku 

ákvarðanaog fundi. Í framtíðinni yrði áhugavert að taka stærra úrtak skóla og skoða 

ákvarðanatökur, fundi og hver áhrif vinnumats verða. 

 

Sérhver skóladagur þarf að vera hamingjudagur fyrir hópinn og hvert 

einstakt barn, hver stund gleðistund, sem þokar öllum eitthvað áfram á 

göngunni til góðs. 

 Ísak Jónsson 1958 
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Viðauki – 1 Kynningarbréf til skólastjóra 

Hveragerði í mars 2016. 

Ágæti skólastjóri 

Undirritaður er meistaranemi í Stjórnunarfræði menntastofnanna á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands og vinn að lokaverkefni mínu þessi dægrin. Skólaárið 2015-2016 er ég í 

námsleyfi frá stöðu minni sem við Grunnskólann í Hveragerði. Ég hef starfað þar frá 

haustinu 2000, sem umsjónarkennari á mið- og elsta stigi og stigstjóri 2006-2009 og sem 

deildarstjóri og staðgengill skólastjóra frá haustinu 2009. 
Lykilspurning rannsóknarinnar er: Hverjar eru hugmyndir og reynsla skólastjóra og 

kennara um töku ákvarðana í grunnskólum á Íslandi? Stuðst er við fjórar undirspurningar: 

Um hvaða málefni snúast helstu ákvarðanir? Eru flestar ákvarðanir teknar á fundum? 

Hverjar eru hugmyndir kennara og skólastjóra um þátttöku við ákvörðunartöku? Með 

hvaða hætti hefur vinnumatið haft áhrif á töku ákvarðanna? 

Öflun gagna byggist á viðtölum við fjóra skólastjóra og rýnihópa kennara úr sömu 

skólum. Æskilegt er að skólastjóri hafi reynslu sem skólastjóri í viðkomandi skóla í að 

minnsta kosti í þrjú ár. Lagt er upp með að rýnihópur í hverjum skóla samanstandi af fjórum 

til fimm kennurum, sem hafa kennslureynslu til nokkurra ára. Reiknað er með að hvert 

viðtal taki um 40 mínútur. 

Leiðbeinandi við þessa vinnu er dr. Börkur Hansen prófessor og sérfræðingur er dr. Anna 

Kristín Sigurðardóttir.  

Ásamt viðtali við skólastjóra óska ég eftir því að taka viðtal við fjóra til fimm kennara í 

rýnihópi.  

Farið verður með þau gögn sem safnað verður sem trúnaðarmál og þess gætt að ekki 

verði hægt að bera kennsl á viðmælanda í útgáfum tengdum rannsókn minni. Því er einnig 

heitið að rannsakandi hafi einn aðgang að upptökum, hljóðritunum og verður þeim eytt við 

verklok í maí 2016. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar, tilkynning nr. 

S7689/2016. 

 

Með fyrirfram þökkum og von um góð viðbrögð 

Sævar Þór Helgason 
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Viðauki – 2 Upplýst samþykki þátttakenda 

Uppýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar rannsóknar í lokaverkefni Sævars Þórs 

Helgasonar til M.Ed gráðu í Stjórnun menntastofnanna frá Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. 

 

 Rannsóknin byggir á eigndlegum rannsóknaraðferðum 

 Markmið rannsóknarinnar er að kanna hugmyndir og reynslu skólastjóra og 

kennara um töku ákvarðana í grunnskólum á Íslandi? 

 Viðmælenda ber ekki skylda til að taka þátt og er frjálst að hætta hvernær sem er í 

rannsóknarferlinu 

 Viðmælenda er frjálst að neita að svara 

 Notast verður við gervinöfn, bæði skóla og viðmælenda. Ekki verður hægt að rekja 

svör til viðmælenda 

 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin.  

Ég samþykki þátttöku. 

 

___________________________ 

Undirskrift 
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Viðauki – 3 Spurningarammi 

 

 


