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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að draga upp mynd af þáttum í faglegri forystu 

stjórnenda sem stuðla að árangursríku skólastarfi að mati skólastjórnenda og kennara í 

tveimur grunnskólum. Einnig því hvort kyngervi og nýfrjálshyggja hefðu áhrif á 

árangursríkt skólastarf og þá með hvaða hætti. Rannsóknarspurningarnar eru tvær: 

1.  Hvaða þættir í faglegri forystu tveggja íslenskra grunnskóla stuðla að 

árangursríku skólastarfi að mati stjórnenda og kennara þeirra?  

2. Hvernig tengjast hugmyndir nýfrjálshyggjunnar um árangur í skólastarfi inn í þá 

umræðu, sem og hugmyndir viðmælenda um kyngervi stjórnenda?  

Rannsóknin er eigindleg tilviksathugun sem byggist á einstaklingsviðtölum, 

fókushópaviðtölum og vettvangsathugun. Þátttakendur voru fimm stjórnendur og 16 

kennarar úr tveimur grunnskólum, Kríuskóla og Þrastarskóla. Allir þátttakendur hafa yfir 

þriggja ára starfsreynslu í viðkomandi skóla. Til þess að varpa ljósi á 

rannsóknarspurningarnar var notaður þemaskiptur viðtalsrammi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að skýr fagleg forysta með áherslu á 

stefnumörkun til framtíðar er einn lykilþáttur í árangursríku skólastarfi. Einnig er 

mikilvægt að aðilar innan skólasamfélagsins geti ljáð hugmyndum sínum rödd við gerð 

stefnumörkunar. Samvinna og jafningjafræðsla hefur jákvæð áhrif á þróun og framgang 

skólanna. Niðurstaða viðmælenda minna var að kyngervi stjórnenda skipti ekki máli 

heldur það hvernig faglegri þekkingu, hæfni og samskiptum  er háttað og hvernig 

viðkomandi stýrir skólastarfinu og markar stefnu til framtíðar. Viðmælendur mínir töldu 

mikilvægt að hafa hlutföll kynjanna jafnari í kennarahópnum og álitu það hafa góð áhrif 

á samskiptin og skólabraginn. Það sem greindi skólana að var að stjórnendur og 

kennarar Þrastarskóla voru undir töluvert meira vinnuálagi og hugmyndir 

nýfrjálshyggjunnar hafa verið að ryðja sér til rúms í sveitarfélaginu með auknum kröfum 

um innleiðingar á nýjungum og breytingum. Í Kríuskóla virðist aftur á móti vera meira 

samráð milli skólastjóra og sveitarstjórnar, þannig að meiri sátt ríkti um breytingar og 

þróun innan skólans. 
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Abstract 

,,Illugi is omnipresence“. Professional leadership and factors that may lead to successful 

schooling in the opinion of managers and teachers in two Icelandic primary schools 

The purpose of the research is to describe professional leaderskip and the elements 

which are important for successful management for schools in the view of the 

managers and teachers. The research was carried out in two primary schools. The 

research also centerd on how gender and neoliberalism affect the effective operation 

of the schools. The two research questions are:  

1. What aspects of professional leadership of two Icelandic primary schools 

contribute to a successful education in the opinion of their managers and 

teachers?  

2. How are the ideas of neoliberalism regarding performance in effective school 

managment related to that debate, as well as the ideas of the gender of the 

leadership/management? 

The study is a qualitative case study based on individual interviews, focus group 

interviews and participant observation. Participants included five school 

leaders/managers and 16 teachers from two schools. All participants have over three 

years of work experience in their respective schools. In order to highlight the research 

questions, the interviews were thematically structured. 

The results of the study indicate that a transparent professional management, with 

emphasis towards the future, is one of the key elments in results driven school work. 

Furthermore the research indicates that it is important that the particpants within the 

school community have a saying in the school’s policy making. Cooperation and peer 

education has a positive impact on the development and progress of the schools. The 

conclusion of the participants that were interviewed was that gender did not matter, 

but importance was given to how the professional knowledge, competence and 

cooperation was carried out. The participants considered it important to have an equal 

ratio between men and women and considered it to have a positive impact on both the 

school environment and culture of the school. The difference between those two 

schools was that the managment and the teachers of “Þrastarskóli” had much higher 

work load and the ideas of neoliberalism have been emerging in the local government 
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with new demands for implementing of innovations and changes. On the other hand in 

“Kríuskóla” there were more consultations between the principal and the local 

government which resulted in a greater harmony in regards to changes and 

developments within the school.  
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1 Inngangur  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða upplifun og reynslu skólastjórnenda og 

kennara, í tveimur grunnskólum, af faglegri forystu og hvaða þættir hennar stuðli að 

árangursríku skólastarfi. Athugað verður hvort hugmyndir nýfrjálshyggjunnar tengist 

þeirri umræðu og hvort kyngervi stjórnenda hafi áhrif á árangursríkt skólastarf. 

Breytingar hafa átt sér stað á síðustu árum í skólastarfi og má sem dæmi nefna nýja 

Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 2011. Í henni er kveðið á um að námsmat 

skuli vera með fjölbreyttum hætti og sú nýbreytni tekin upp að ákveðin hæfnimarkmið 

eru lögð til grundvallar. Einnig að fyrirgjöf sé gefin í bókstöfum í stað talna eins og verið 

hefur um árabil (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Einnig hafa nýgerðir 

kjarasamningar kennara haft áhrif á störf þeirra með bundinni viðveru og auknum tíma 

sem skólastjórnendur hafa til umráða, það er aukinn tími til fundarsetu, teymisvinnu og 

fleira (Kjarasamingur, 2014). 

Niðurstöður rannsóknarinnar eiga að gefa ákveðna mynd af því hvaða þættir í 

faglegri forystu geti stuðlað að árangursríku skólastarfi að mati stjórnenda og kennara. 

Úrtakið er lítið og því hafa niðurstöðurnar ekki yfirfærslugildi á aðra einstaklinga eða 

skóla, þó svo að þær geti gefið ákveðnar vísbendingar.  

Rannsóknaraðferðin er eigindleg aðferðafræði þar sem notuð voru hálfopin 

einstaklingsviðtöl, fókushópaviðtöl og vettvangsathuganir.  

1.1 Af hverju fagleg forysta og árangursríkt skólastarfi?  

Rannsakandi hefur um árabil velt fyrir sér faglegri forystu og áhrifum hennar á 

árangursríkt skólastarf. Rannsakandi hefur starfað í sex grunnskólum, bæði í sveit og 

borg á 25 ára tímabili og kennt nemendum frá 1.- 10. bekk. Í þeim skólum hefur 

skólastjórnun verið með ólíkum hætti hvað varðar áherslur og stefnumörkun og verið í 

höndum bæði karla og kvenna. Rannsakandi hefur haft mikinn áhuga á því hvernig megi 

efla árangursríkt skólastarf með hagsmuni og heill nemenda að leiðarljósi.  

Kveikjan að rannsókninni var bókin Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar, 

sem kom út árið 2014 (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Það vakti athygli rannsakanda við 

lestur hennar að tími skólastjóra til að sinna faglegri forystu var af skornum skammti 

vegna annarra starfa sem þeim ber að sinna (Börkur Hansen og Steinunn Helga 
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Lárusdóttir, 2014). Skólastjórar feli því oft á tíðum öðrum stjórnendum að sinna þeirri 

faglegu forystu sem kveðið er á um í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) að sé hlutverk 

skólastjóra. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar  

Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka hvaða þættir það eru í faglegri forystu sem 

stuðla að árangursríku skólastarfi tveggja grunnskóla að mati stjórnenda og kennara 

þeirra. Áhersla verður lögð á að skoða hvernig hugmyndir nýfrjálshyggju koma inn í 

umræðuna um árangursríkt skólastarf sem og hugmyndir viðmælenda um áhrif 

kyngervis á starf stjórnenda. Rannsóknin er hagnýt og miðar að því að auka þekkingu og 

skilning á viðfangsefninu. Markmiðið er að rannsaka hvaða þættir það eru helst í 

faglegri forystu sem gera það að verkum að nemendur í sumum grunnskólum standa sig 

að jafnaði betur en í öðrum eins og kemur fram í niðurstöðu PISA 2012 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013; Námsmatsstofnun, 2014). Einnig eru skólar 

miseftirsóknarverðir af nemendum og starfsfólki. Skoðuð verður upplifun viðmælenda 

af skólastarfinu, en hún getur verið mjög einstaklingsbundin. Einnig verður kannað 

hvort reynsla og viðhorf skólastjórnenda og kennara ber saman af faglegri forystu í 

stjórnun skólans og hvort þeir séu samstíga í stjórnun, stefnumótun til framtíðar og 

eflingu námsumhverfis fyrir nemendur og kennara. Einnig verður rannsakað hvort svör 

kennara séu sambærileg við svör stjórnenda af faglegri forystu. Jafnframt verður leitað 

eftir upplifun þátttakenda í rannsókninni af hugmyndum nýfrjálshyggju og hvort 

stjórnendur og kennarar telji að áhrifa hennar gæti á skólastarf og faglega forystu innan 

skólanna. Skoðað verður hvort og eða hvernig kyngervi stjórnenda skiptir máli þegar 

litið er til faglegrar forystu og þá á hvaða hátt megi greina það.  

Helstu nýmæli rannsóknarinnar eru þau að rannsakaðir verða tveir ólíkir 

grunnskólar þar sem skólastarf hefur verið árangursríkt. Í því sambandi voru niðustöður  

PISA skoðaðar og horft var til þess orðspors sem af skólunum fer. Að skólinn hafi verið 

eftirsóttur af nemendum og starfsfólki, að líðan nemenda sé góð og að þeir hafi náð 

góðum árangri á prófum. Samkvæmt skrifum fræðimanna á borð við Jonas Höög (2014) 

þá eru skólastjórnendur í lykilhlutverki þegar fjallað er um árangursríkt skólastarf. 

Thomas Sergiovanni (2006) og Éva Révész (2011) leggja áherslu á skýra stefnumörkun til 

framtíðar, mat og eftirfylgni. Jákvæður skólabragur af hálfu stjórnenda þar sem hver og 

einn einstaklingur hefur ákveðnu hlutverki að gegna í heildarstarfsemi skólans og að 

viðkomandi geri sér grein fyrir mikilvægi sínu. Starfsfólk og hlutaðeigandi aðilar þurfa 
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að vera samstíga í að þróa það starf sem fyrir er og breyta og bæta skólastarfið í takt við 

framfarir og þróun samfélagsins (Leithwood, Day, Sammons, Harris og Hopkins, 2006; 

Leithwood, Harris og Strauss, 2010). Kennarar þurfa að finna að þeir hafi traust, að á þá 

sé hlustað og þeir hafi ákveðið rými til að styrkja sig og efla í starfi (Lawson, 2011). 

Leitast verður við að draga fram hvaða þættir það eru í faglegri forystu sem að mati 

stjórnenda og kennara stuðla að árangursríku skólastarfi í þessum tveimur íslensku 

skólum og bera niðurstöðurnar saman við erlendar rannsóknir. Auk þess verður kannað 

hver upplifun viðmælenda er af hugmyndum nýfrjálshyggjunnar og hugsanlegum 

áhrifum hennar á stefnumörkun og starf í viðkomandi skólum. Þá verður leitað eftir 

upplýsingum um upplifun og reynslu stjórnenda og kennara um mikilvægi kyngervis 

stjórnenda og hvernig það birtist í starfi þeirra. 

Tvær meginspurningar voru hafðar að leiðarljósi við rannsóknina, þær eru: 

1. Hvaða þættir í faglegri forystu tveggja íslenskra grunnskóla stuðla að 

árangursríku skólastarfi að mati stjórnenda og kennara þeirra? 

2. Hvernig tengjast hugmyndir nýfrjálshyggjunnar um árangur í skólastarfi 

inn í þá umræðu, sem og hugmyndir viðmælenda um kyngervi stjórnenda? 

Rannsóknin er eigindleg tilviksathugun sem framkvæmd var í tveimur grunnskólum 

og voru tekin viðtöl við stjórnendur, fókushópa kennara og gerðar vettvangsathuganir. 

1.3 Skilgreining á hugtökum 

Í þessum kafla verður leitast við að útskýra hugtökin faglegur, forysta, árangursríkt 

skólastarf, skólamenning, lærdómssamfélag, símenntun, nýfrjálshyggja og kyngervi.  

Hugtakið faglegur (e. professional) er hér notað um einstaklinga sem hafa það að 

leiðarljósi í starfi sínu að taka vel ígrundaðar ákvarðanir og vinna að því að efla 

skólastarfið og þróa, með hagsmuni hlutaðeigandi aðila í fyrirrúmi (Börkur Hansen, 

2013; Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014; Trausti Þorsteinsson, 2003). 

Hugtakið faglegur er oft á tíðum tengt hugtakinu forysta þegar verið er að ræða um 

skólamál. Skólastjórinn á að leiða faglega forystu samanber Aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Hugtakið forysta (e. leadership) á við 

um einstaklinga og tengsl þeirra við aðra, einstaklinga sem taka af skarið og leiða starf 

eða viðfangsefni og fá aðra aðila í samstarf við sig. Eitt lykilatriði til þess að svo megi 

verða eru jákvæð samskipti og einhugur starfsmanna til þess að vinna að settu marki 

(Nummijoki og Engeström, 2010). Í umfjöllun Barkar Hansen (2013) og Hackman og 

Johnson (2013) um forystu segir meðal annars á þá leið að forystu hugtakið vísi til þess 
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að margir komi að því að móta forystu innan stofnanna. Forysta er ekki á hendi eins 

einstaklings heldur er um að ræða félagslegan kraft sem verður til í samskiptum 

einstaklinga þegar tekist er á við fjölbreytt verkefni sem hafa mótandi áhrif á 

heildarstarfsemi stofnunarinnar. Það ber þó að hafa í huga að einstaklingur eða 

einstaklingar sem vinna starf sitt með fagmennsku að leiðarljósi geta þróað skólastarfið 

og styrkt stöðu viðkomandi skóla með vinnu sinni og markað honum sérstöðu innan 

samfélagsins. Það geta verið kennarar sem og stjórnendur sem vinna að faglegri forystu 

og fá samstarfsfólk eða hagsmunaaðila til að taka þátt í breytingum og framþróun 

skólasamfélaginu til framdráttar og því er hægt að tala um breiða forystu. Guðný 

Guðbjörnsdóttir (2007) fjallar í skrifum sínum um breiða forystu meðal annars út frá 

sjónarhóli mannréttinda. Þar sem margbreytileg ásýnd og aðkoma ólíkra einstaklinga að 

stefnumörkun og framþróun skili betri árangri fyrir heildina.   

Hugtakið árangur (e. successful) er útskýrt í Stóru orðabókinn um íslenska 

málnotkun (2005) með þeim hætti að náðst hafi tiltekinn árangur og að settum 

markmiðum hafi verið náð. Þannig að segja má að árangursríkt skólastarf sé að 

markmiðum skólans hafi verið náð, það getur verið breytilegt eftir því hvaða skóla er 

um að ræða og hver markmið hans eru. Í erindi sem Jón Torfi Jónasson flutti á 

ráðstefnu á Akureyri 5. apríl 2014 nefndi hann dæmi um leið til að útskýra árangursríkt 

skólastarf. Hann nefndi að hægt væri að mæla frammistöðu nemenda eins og gert er 

með PISA, eða nota skimunarpróf, kannanir og fleira sem mælir þekkingu 

einstaklingsins. Jafnframt velti hann fyrir sér á hverju matið byggðist og því hvort það 

væri mótandi. Það er flókið mál að útskýra hvað árangursríkt skólastarf felur í sér en 

það getur verið breytilegt eftir skólum og þeim árangri sem verið er að leita eftir. Erfitt 

getur reynst að skilgreina hvað árangursríkt skólastarf felur í sér svo viðunandi sé. 

Hugtakið skólamenning (e. school culture) segir til um þá hefð sem orðið hefur til í 

samskiptum fólks og þeim ákvörðunum sem eru teknar til að marka stefnu til framtíðar 

innan stofnunarinnar. Stefnu sem tekur tillit til þátta sem gerir viðkomandi vinnustað 

frábrugðinn öðrum og markar honum ákveðna sérstöðu (Börkur Hansen, 2003; Höög, 

2014). Það er nauðsynlegt þegar horft er til framtíðar að líta um farinn veg og sjá það 

sem vel hefur tekist til og hvað miður og draga lærdóm af því. Ekki henda inn nýjungum 

án þess að þær hafi fengið umræðu innan skólasamfélagsins og séu viðbót við það sem 

vel er gert og leiði til jákvæðra framfara sem byggja á þátttöku hlutaðeigandi aðila.  

Hugtakið lærdómssamfélag á meðal annarra rætur að rekja til Peter M. Senge 

(1990). Hann leggur til grundvallar fimm þætti svo hægt sé að tala um virkt 

lærdómssamfélag. Þessir þættir eru: persónuleg þroski einstaklingsins (e. personal 
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mastery), starfshugmyndir (e. mental models), sameiginleg sýn á starfið (e. shared 

vision), teymisvinna þar sem samstarfsfólk miðlar af reynslu sinni og leiðbeinir hvert 

öðru (e. team learning), heildarsýn (e. system thinking). Shirley Hord og Edward Tobia 

(2012) fjalla um fimm þætti til grundvallar lærdómssamfélaginu sem eru ekki þeir sömu 

og Senge hefur í forgrunni. Þeir eru: sameiginleg sýn með áherslu á nemandann, dreifð 

en styðjandi forysta, faghópa til að efla jafningjafræðslu, gagnkvæmur stuðningur 

stjórnenda og starfsfólks og að starfsfólkið deilir hugmyndum sínum sem gerir 

kennsluna betri og áhugaverðari (Hord og Tobia, 2012). Margt á sér samsvörum í 

hugmyndum Senge, Hord og Tobia þó það sé sett fram á ólíkan hátt. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er áhersla á að nemandinn sé hafður í forgrunni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011), eins og fræðimennirnir tala um í skrifum sínum. 

Aukin áhersla er á teymisvinnu, jafningafræðslu og dreifða og styðjandi forystu sem 

leiði til aukinnar þekkingar meðal starfsmanna skólans (Börkur Hansen og Steinunn 

Helga Lárusdóttir, 2014). 

Hugtakið símenntun (e. livelong learning) hefur verið notað um menntun sem á sér 

stað alla ævi, bæði með formlegu og óformlegu námi (Menntamálaráðuneytið, 1998). Í 

breyttu samfélagi er mikilvægt fyrir stjórnendur og kennara í grunnskólum að sækja sér 

viðbótarnám til að þroska sig og efla í starfi. Starfi sem tekur breytingum í takt við 

þróun sem á sér stað í samfélaginu. 

Á síðustu áratugum hefur hugtakið nýfrjálshyggja (e. neoliberalism) verið að auka 

vægi sitt í umræðu um menntamál. Það sem hugtakið felur meðal annars í sér er 

áhersla á einstaklingshyggju, frjálsan markað, einkavæðingu, tæknihyggju með 

takmörkuðum afskiptum hins opinbera. Með tilliti til fyrrnefndra þátta þá beinast 

hugmyndir nýfrjálshyggjunnar að því að hámarka árangur og auka gæði (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013; Manteaw, 2008). Dimmock (2005) beinir athyglinni að hlutverki 

skólastjórnenda í stjórnun og framþróun í skólastarf á 21. öld. Að skólastarfið sé ein 

heild þar sem marka ber skýra stefnu til framtíðar, að skólinn skapi sér sérstöðu og 

stjórnendur og kennarar hafi ákveðna sýn á það hvað nemendur eigi að vera færir um 

að geta að lokinni skólagöngu. Þarna eru tengsl við hugmyndir nýfrjálshyggjunnar og 

árangursríks skólastarfs. Til að ná hámarks árangri þarf skólastjórinn að vera í stakk 

búinn til að vita hvaða leiðir eru best til þess fallnar og með hvaða hætti hann nær að 

stýra skólastarfinu til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að. 

Í skrifum Johanna Bockman (2013) um nýfrjálshyggju gerir hún grein fyrir 

hugmyndum stefnunnar með því að leggja áherslu á breytingar sem gerðar hafa verið á 

þjóðfélögum með pólitískri stefnu yfirvalda til að efla hagvöxt sem hefur átt sér stað á 



15 

alþjóðlegum vettvangi. Nýfrjálshyggjan hefur verið gagnrýnd fyrir að hefta frelsi 

einstaklingsins, auka spillingu, kúgun og misrétti, þannig að þeir efnaminni sitji eftir. 

Ólafur Páll Jónsson (2009) varar við áhrifum nýfrjálshyggjunnar á menntakerfið. Í 

umfjöllun sinni nefnir hann að skólakerfið sé farið að lúta lögmál markaðarins sem 

byggir á framboði og eftirspurn.  

Á vef Jafnréttisstofu er hugtakið kyngervi (e. gender) skilgreint sem félagslega 

mótað hlutverk karla og kvenna og að hlutverk kynjanna sé lærð hegðun, enn fremur 

kemur fram: 

Kyngervi breytist með tímanum og er mismunandi innan og milli ólíkra 

menningarheima. Hugmyndin um að bleikt sé kvenlegur litur en blátt sé 

karlmannlegur er til dæmis félagslega mótuð hugmynd. Hugmyndir okkar 

um kvenleika og karlmennsku á ekki rætur að rekja til líffræðilegra þátta 

heldur mótast merking þessara eiginleika af menningunni hverju sinni 

(Orðabók-Jafnréttisstofu, 2015). 

Á síðustu árum hafa ýmsir fræðimenn fjallað um kyngervi út frá einstaklingnum og 

og þeirri færni sem viðkomandi býr yfir með það fyrir augum að breyta gömlum og 

grónum hugmyndum tvíhyggjunnar um karla og konur (Butler, 1990; Skelton, Francis og 

Valkanova, 2007; Kristín Dýrfjörð, 2006; Weaver-Hightower og Skelton, 2013). Hér er 

kyngervi skoðað út hugmyndum sem kennarar og stjórnendur hafa um sig og hegðun 

sína og annarra sem tengjast félagslegu kyni en ekki út frá eðlishyggju og líkamlegu 

kyni. 

1.4 Uppbygging 

Ritgerðin skiptist í sjö megin kafla. Í inngangi er greint frá bakgrunni rannsakanda, vali á 

viðfangsefni og markmiði. Þar eru helstu hugtök skilgreind og sagt frá uppbyggingu 

ritgerðarinnar. Annar kafli fjallar um skrif fræðimanna og rannsóknir á viðfangsefni 

rannsóknarinnar og skiptist sá kafli í níu undirkafla. Þar á eftir er sagt frá aðferðafræði 

rannsóknarinnar, vali á viðmælendum, framkvæmd, gagnagreiningu, réttmæti 

rannsókarinnar og siðferðilegum álitamálum. Fjórði kafli greinir frá niðurstöðum. Í kafla 

fimm eru umræður og varpað er ljósi á rannsóknarspurningar. 

Rannsóknarspurningunum er svarað í samantekt í kafla sex. Lokaorð eru því næst en 

þar á eftir er heimildaskrá og viðauki.  
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2 Fræði og rannsóknir 

Breytingar hafa átt sér stað í stjórnun og kennsluháttum í grunnskólum hér á landi á 

síðustu tveimur áratugum. Meiri fjölbreytni er í kennsluháttum og meira er um 

einstaklingsmiðað nám heldur en áður var (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014) Margir stjórnendur í grunnskólum 

hafa lokið viðbótarnámi í stjórnun (Hagstofa Íslands, 2015). Töluverð fjölgun hefur orðið 

á einstaklingum með framhaldsmenntun í Uppeldis- og menntunarfræði í 

stjórnendastöðum í grunnskólum (Hagstofa Íslands, 2015). Aukin menntun ætti að 

auðvelda skólastjórnendum að vera betur í stakk búnir til að takast á við fjölbreytt 

verkefni sem starfinu fylgja. Nám grunnskólakennara hefur verið lengt úr þremur árum í 

fimm. Auknar kröfur eru gerðar til skólastjórnenda frá ýmsum aðilum og lög og 

reglugerðir setja skólastarfinu ákveðnar skorður (Lög um grunnskóla nr. 91/ 2008; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Hér á eftir verður fjallað um skrif nokkurra fræðimanna og rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á starfi og faglegri forystu skólastjórnenda. Fyrst verður fjallað um 

árangursríkt skólastarf, á eftir því er greint frá skólastjórnun með áherslu á hlutverk 

skólastjóra. Því næst verður sagt frá faglegri forystu millistjórnenda. Þar á eftir verður 

umfjöllun um mikilvægi samskipta og síðan er skólamenningu, lærdómssamfélaginu og 

símenntun gerð nokkur skil. Þá verður fjallað um nýfrjálshyggju og áhrif hennar í skólum 

á kennslufræðilegar forsendur og faglegt starf. Hugmyndir nýfrjálshyggjunnar hafa verið 

að ryðja sér til rúms í hinum vestræna heimi og áhrifa hennar gætir víða. Því taldi 

rannsakandi mikilvægt að leita eftir upplifun þátttakenda af því hvort og hvernig áhrif 

hennar eru í þeim skólum sem þeir starfa við. Að lokum veltir rannsakandi fyrir sér 

hvort og hvernig kyngervi stjórnenda hefur áhrif á skólastjórnun og faglega forystu. 

Leitað verður eftir því hvort rannsóknir bendi til að konur í stjórnunarstöðum í 

grunnskólum stjórni á öðruvísi hátt en karlar. Einnig verður sjónum beint að því hvort 

hægt sé að greina aðra upplifun þeirra af starfinu og hvort kennararnir í skólunum hafi 

svipaða upplifun og reynslu af starfi þeirra.  
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2.1 Árangursríkt skólastarf 

Hér verður gerð grein fyrir skrifum um árangursríkt skólastarf út frá sjónarmiði 

nokkurra fræðimanna. Þegar fjallað er um árangursríkt skólastarf er að mörgu að 

hyggja. Leitast verður við að segja frá þáttum sem geta stuðlað að árangursríku 

skólastarfi. 

Sergiovanni (2006) leggur áherslur á nokkur einkenni í skólum þar sem árangursríkt 

skólastarf fer fram. Í þeim er nemandinn í forgrunni og leitast er við að hvetja hann og 

efla áhuga hans á námi með því að bjóða upp á fjölbreytt námsefni. Nemendur sem 

útskrifist úr skólum þar sem árangursríkt skólastarf fer fram hafi ákveðið forskot sem 

felist meðal annars í viðurkenningu fyrir að hafa lokið námi úr tilteknum skóla. Þeir 

komi vel undirbúnir fyrir næstu skref í lífinu, vinni markvisst að því að ná góðum árangri 

og nái að jafnaði meiri frama en almennt gerist. Þar er einnig jákvæður skólabragur og 

samskipti með áherslu á starfsþróun og sem flestir starfsmenn komi að ákvarðanatöku 

og stefnumörkun. Lögð er áhersla á lausnamiðaða nálgun og samvinnu við foreldra. 

Révész (2011) er sammála Sergiovanni en bætir við að skólinn þurfi að hafa sín sérkenni 

sem hægt er að vísa til og gera hann áhugaverðan og eftirsóttan í skólasamfélaginu. 

Skólastjórnendur eigi að leiða starfið og efla það og bæta með hagsmuni nemenda að 

leiðarljósi. Þeir eiga að þróa kennsluhætti og stuðla að framþróun sem leitt geta  til 

árangursríkara starfs. Þeir þurfa að  skapa aðstæður þar sem sífellt er verið að þróa 

starfið og vera vakandi fyrir nýjungum sem geta leitt til farsæls skólastarfs. Mikilvægt er 

í því sambandi að byggja upp traust, samvinnu og metnað þeirra sem hlut eiga að máli 

(Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Í skrifum sínum um ungverska 

skóla segir Révész (2011) að lögð sé áhersla á árangur, skipulagningu og að gera 

skólastjórnun ,,aðlaðandi“ faglega starfsgrein. 

Leithwood og félagar (2006) leggja áherslu á að í árangursríku skólastarfi þurfi 

skólastjórnendur að leiða starfið, vera sveigjanlegir og hafa jákvæð áhrif á starfsemi 

skólans. Þeir þurfi sífellt að leita eftir aðferðum og leiðum til að bæta starfið. Révész 

(2011) og Sergiovanni (2006) eru á sama máli og Leithwood og félagar (2006) þegar 

sjónum er beint að hlutverki skólastjórnenda og því að marka skýra stefnu og 

framtíðarsýn. Námskráin þarf að vera skýr, allir þurfa að vita að hverju er stefnt. 

Mikilvægt er að hafa nemandann í brennidepli og vera sífellt í umbótavinnu, leitast við 

að gera betur og þróa starfið í takt við þarfir samfélagsins og framfara á sviði kennslu og 

tækninýjunga (Leithwood og félagar, 2006, 2010; Sergiovanni, 2006). Ólafur H. 

Jóhannsson segir í skrifum sínum: 
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Framtíðarsýn er lykill að framförum innan skólans því hún vísar veginn, 

dregur upp nýja mynd af skólanum, hugmynd sem að mati starfsmanna 

skólans er eftirsóknarverðari en ríkjandi ástand. Mikilvægt er að 

framtíðarsýn sé raunsæ og taki mið af þeim félagslega veruleika sem skólinn 

býr við (Ólafur H. Jóhannsson, 2003). 

Eins og Ólafur H. Jóhannsson (2003) bendir á þá þarf framtíðarsýnin að vera bæði skýr 

og raunhæf í takt við samfélagið sem skólinn er staðsettur í svo að hlutaðeigandi aðilar 

geti mátað hugmyndirnar við það sem þeir þekkja. Með því móti er mun auðveldara að 

innleiða nýjungar og breytingar og marka stefnu til lengri tíma.  

Til að gera skólastarf árangursríkt þarf að efla menntun og fagmennsku kennara sem 

og námsárangur nemenda. Skólastjórendur gegna lykilhlutverki í árangursríkri stjórnun 

skóla (Dimmock, 2005; Höög, 2014; Leithwood og félagar, 2006, 2010). Þeir þurfa að 

hafa jákvæð áhrif á kennara, styðja þá og styrkja í starfi og veita þeim ákveðið svigrúm 

til að þróast, læra hver af öðrum og gefa þeim hlutdeild í breytingum og framþróun. 

Mikilvægt er að þeir finni að þeir njóti trausts og að hugmyndir þeirra og skoðanir skipti 

máli fyrir starfsemina (Lawson, 2011; Leithwood og félagar, 2010). Rannsókn sem gerð 

var á skólum í Reykjavík gefur ótvírætt til kynna að álag á bæði kennara og stjórnendur 

dragi verulega úr að þeir sæki sér viðbótarnám (Steinunn Helga Lárusdóttir, Anna 

Kristín Sigurðardóttir, Arna H. Jónsdóttir, Börkur Hansen og Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2015). Það er nokkuð áhyggjuefni ef álag í starfi er þess valdandi að stjórnendur og 

kennarar bæta síður við þekkingu sína með formlegum hætti.  

Í umfjöllun Leithwood og félaga (2006, 2010) á breytingum í skólum sem gerðar 

voru á Englandi kemur fram að góð vinnuaðstaða og aðbúnaður eykur líkur á ánægju og 

öryggi meðal starfsfólks sem skilar sér í betri kennslu og jákvæðara viðmóti. Snyrtilegur 

skóli og aðlaðandi skólaumhverfi styrkja ennfremur stöðu hans í samfélaginu. Með því 

að efla kennara og skólasamfélagið í heild þá eru skólastjórnendur að hafa áhrif á 

árangur nemenda. Ánægðir kennarar og foreldrar hafa jákvæð áhrif á nemendur sem 

eykur líkur á betri námsárangri og árangursríkara skólastarfi. 

Ýmsir þættir í faglegri forystu stjórnenda geta leitt til árangursríks skólastarfs og má 

í því sambandi nefna að stjórnendur þurfa að taka áskorunum og hindrunum af 

yfirvegun og halda ótrauðir áfram. Þeir þurfa að fylgja málum eftir og vera 

lausnamiðaðir (Leithwood og félagar, 2006). Það er mikilvægt að þeir deili ábyrgð og 

ákvarðanatöku og fái kennara með sér í framþróun og stefnumörkun. Því fleiri sem 

koma að þeirri vinnu því líklegra er að hún haldist í sessi. Vinna þarf að sífelldri 
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endurmótun á því starfi sem fyrir er. Þróa þarf fjölbreyttar kennsluaðferðir, gera námið 

áhugavert og aðgengilegt öllum nemendum til að auka líkur á að árangursríkt skólastarf 

eigi sér stað (Leithwood og félagar, 2006, 2010). Einnig hafa verið að ryðja sér til rúms 

nýjar hugmyndir sem leggja áherslu á breytingar í kennslu, kennsluháttum og 

skólakerfinu. Tryggja þarf framboð og fjölbreytni til að reyna að hámarka árangur til að 

svara þörfum markaðarins (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013) og koma til móts við 

þarfir nemenda (Leithwood og félagar 2006, 2010). Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað 

um þætti sem lagðir eru til grundvallar skólastarfi til að mynda skýr stefnumörkun í 

ýmsum þáttum, mat og eftirfylgni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). En  

það má velta því fyrir sér hvort kafli með skilgreiningu á árangursríku skólastarfi eigi 

ekki heim í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Af framangreindum fræðum má álykta að það eru nokkrir þættir sem stuðla að 

árangursríku skólastarfi eins og sterk fagleg forysta sem leiðir metnaðarfullt skólastarf 

nemendum til hagsbóta. Að stefnumörkun og markmið séu skýr og sýnileg og þeim sé 

fylgt eftir. Jákvæður skólabragur með áherslu á framþróun með hagsmuni nemenda að 

leiðarljósi. Allir aðilar innan skólasamfélagsins þurfa að sinna starfinu af kostgæfni og 

leitist við að efla og bæta það starf sem fyrir er. Það þarf að ríkja sátt og ánægja af hálfu 

foreldrar og annarra aðilar skólasamfélagsins með skólastarfið. Þegar nemendur hafa 

lokið skólagöngu sinni, þá eiga þeir að hafa öðlast ákveðna færni og þekkingu til að vera 

sem best í stakk búnir til að takast á við næstu verkefni sem bíða þeirra í lífinu og vera 

ábyrgir og virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi. Árangursríkur skóli laðar að sér 

nemendur, starfsfólk, foreldra og aðila sem vilja leggja skólastarfinu lið, mikilvægt er að 

starfsmannavelta sé hæfileg og jafnvægi sé ríkjandi innan skólans. 

Eins og komið hefur fram þá er margt sem liggur til grundvallar árangursríku 

skólastarfi. Hér á eftir verður fjallað um hlutverk skólastjóra og ábyrgð hans á 

skólastarfinu. 

2.2 Hlutverk skólastjóra 

Skólastjóri er æðsti yfirmaður innan hvers skóla og ber ábyrgð á starfsemi hans. Á 

síðustu áratugum hefur starfsemi grunnskóla tekið breytingum. Breytingum sem ná til 

innra starfs og koma frá hinu opinbera og foreldrum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) sem og atvinnulífinu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2013; Dimmock, 2005; Manteaw, 2008; Ólafur Páll Jónsson, 2009). Ytri rammi starfsins 

hefur einnig breyst samanber nýja aðalnámskrá, lög og reglugerðir. Skólastjóri þarf að 

framfylgja innleiðingu á stefnum, lagasetningum og tilskipunum frá sveitarfélagi og 



20 

ráðuneyti mennta- og menningarmála (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Hann ber faglega ábyrgð á skólastarfinu, árangri 

nemenda sem og þróun og breytingum (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014; 

Dimmock, 2005; Hoy og Miskel, 2013). Hann þarf að vera leiðandi í stefnumörkun og 

markmiðssetningu fyrir skólann, fylgja því eftir og sjá til þess að unnið sé að því að ná 

settum markmiðum (Höög og Johansson, 2014; Lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

Sweetland og Hoy, 2000). Í stefnumörkun þarf skólastjóri að ákveða fyrir hvað skólinn 

stendur og hvaða sérstöðu hann hefur. Skapa þarf skólastarfinu svigrúm og virðingu 

innan samfélagsins (Dimmock, 2005; Sweetland og Hoy, 2000). Skóli sem nýtur 

virðingar verður eftirsóttur af nemendum, kennurum, einstaklingum og öðrum 

hagsmunaaðilum sem að skólanum standa.  

Fagleg forysta er stór þáttur í hlutverki skólastjóra, jafnframt á hann að vera leiðandi 

og styðjandi við kennara og hvetja þá til dáða. Hvetja þá til að takast á við áskoranir og 

ryðja hindrunum úr vegi. Skólastjórinn þarf að vera sýnilegur, fylgjast vel með og vera 

virkur í hlutverki sínu. Hann þarf að láta til sín taka og aðstoða kennara á faglegum 

forsendum (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014; Börkur Hansen og Steinunn 

Helga Lárusdóttir, 2014; Sergiovanni, 2009). Með það sjónarmið að þróa og bæta 

skólastarf hlutaðeigandi aðilum til hagsbóta (Börkur Hansen, 2013; Börkur Hansen og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Mikilvægt er að skólastjóri hafi ákveðna eiginleika 

sem gera honum kleift að laða fram ólíka hæfileika hvers og eins. Hann þarf að geta 

hrifið fólk með sér til að umbætur og framþróun eigi sér stað og nái fótfestu. Skólastjóri 

þarf að búa yfir faglegri þekkingu til þess að takast á við skólastjórnun og leiða farsælt 

og árangursríkt skólastarf (Molnár, 2011). Eins og fjallað hefur verið um hér að framan 

er mikilvægt að skólastjóri feli öðrum hluta verkefnanna og þróun þeirra. Þó hann beri 

ábyrgðina þá er ekki þar með sagt að hann þurfi að gera allt sjálfur, því mikilvægt er að 

nýta hæfileika annarra stjórnenda sem og kennara til að vinna að þróun og breytingum 

á skólastarfinu.  

Í niðurstöðum rannsóknar Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen (2014) sem gerð 

var á 22 skólastjórum í Reykjavík, þá nefna þeir þrjá þætti sem þeim finnst einna 

mikilvægastir í starfi sínu. Þessir þættir eru fagleg forysta af hálfu stjórnenda, að 

nemendur nái árangri og síðast en ekki síst að bera hag nemenda sinna og starfsfólks 

fyrir brjósti. Þeir láta sig skipta velferð þeirra og líðan. Rannsókn sýnir að þar sem 

skólastarf hefur verið eflt þá eigi skólastjórar sameiginlegt að hafa nemendur í 

forgrunni og unnið er að því að efla og bæta menntun þeirra þar sem hagsmunir þeirra 

til lengri og skemmri tíma eru hafðir að leiðarljósi (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur 
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Hansen, 2014). Sænsk rannsókn sem gerð var 2004-2005 á 44 skólastjórum og 12 

öðrum skólastjórnendum um hvað væru framsæknir og árangursríkir skólar, leiddi í ljós 

að mikilvægt er að horfa á skólastarfið sem eina heild. Í rannsókninni kom í ljós að þar 

gegnir skólastjórinn lykilhlutverki (Höög og Johansson, 2014). 

Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á skólastjórnun og svo virðist sem 

tími sem gefst til faglegrar forystu hafi minnkað en aukinn tími fari í rekstur skólanna, 

skýrslugerð og skriffinnsku (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2013; Börkur Hansen og Steinunn Helga, 2014; Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2001). Það er sambærilegt við skrif Michael Fullan (2014) þar sem hann fjallar um 

breytingar á starfi skólastjóra varðandi rekstur skóla sem hafi dregið úr tíma þeirra til 

faglegrar forystu. Það má velta því fyrir sér af hverju svona er komið og hvort 

skólastjórar hafi einhver ráð til að breyta því eða vera þeir að láta skriffinnskuna yfir sig 

ganga? 

Í langflestum grunnskólum á Íslandi eru nokkrir millistjórnendur eins og 

aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri, stigstjóri og verkefnastjóri svo eitthvað sé nefnt. Hér á 

eftir verður gerð almenn grein fyrir faglegu hlutverki þeirra.  

2.3 Fagleg forysta millistjórnenda 

Eins og kom fram í umfjöllun hér að framan er hlutverk skólastjóra margþætt. Í 

allflestum skólum eru millistjórnendur sem hafa ákveðið starf á sínum herðum. Hér 

verður leitast við að varpa ljósi á faglega forystu þeirra með tilliti til árangursríks 

skólastarfs. Ætla má að millistjórnendur séu oft nær nemendum og kennurum en 

skólastjórar vegna annríkis skólastjóra við að sinna lögboðnum stjórnunarstörfum og 

umsýslu af ýmsu tagi (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2013; Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014; Fullan, 2014; 

Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001). Þetta styðja rannsóknarniðurstöður á starfi 

millistjórnenda sem gerð var í grunnskóla í Singapore. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kemur fram að hlutverk þeirra er meðal annars að vera tengiliðir milli skólastjóra og 

kennara. Auk þess að sinna stefnumörkun og skólaþróun til framtíðar. Starf þeirra er 

fjölbreytt og krefjandi þar sem þeir þurfa að yfirstíga áskorandir og hvetja kennara til að 

gera slíkt hið sama (Koh, Gurr, Drysdale og Ang, 2011) í samráði við skólastjóra.  

Hlutverk skólastjóra og millistjórnenda er margþætt en nátengdir þættir starfsins 

eru stjórnun (e. management) og forysta. Rúnar Sigþórsson og félagar (2005) segja í 

skrifum sínum að stjórnendur þurfi að virkja undirmenn sína og skapa þeim aðstæður til 

að koma hugmyndum sínum á framfæri sem hægt er að nýta í stefnumörkun. Viv Grant 
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(2014) er á sama máli og leggur áherslu á að liðsheildin vinni sameiginlega að 

stefnumörkun og umbótavinnu. Breytingar eigi að framkvæma í skrefum og gefa eigi 

þeim tíma til að þróast og festast í sessi. Hlutverk stjórnenda felist meðal annars í að 

hlusta á starfsfólks sitt og gefa því svigrúm til að skiptast á skoðunum, þannig verði oft 

til nýjar hugmyndir og leiðir að settu marki. Mikilvægt er að stjórnendur og kennarar 

vinni að sömu markmiðum og hafi svipaða framtíðarsýn. Rúnar Sigþórsson og félagar 

(2005) benda þó á að ábyrgðin hvílir á herðum stjórnenda. Það er þeirra að koma 

hugmyndum, stefnum og áætlunum til framkvæmdar sem samkomulag hefur náðst um.  

Skólastjóri ásamt millistjórnendum leiðir faglegt starf og framþróun sem á sér stað 

innan skólans (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Þó svo að skólastjórinn beri ábyrgð á 

starfinu þá getur hann útdeilt verkefnum og látið aðra sjá um ákveðna þætti starfsins 

(Börkur Hansen, 2013; Höög, 2014; Leithwood og félagar, 2006, 2010).  

Hluti af faglegri forystu skólastjóra og millistjórnenda er að efla og móta 

skólastarfið. Ekki er sami háttur hafður á í hverjum grunnskóla fyrir sig en það er 

ákvörðum skólastjóra og annarra stjórnenda hver eða hverjir taka að sér að vera 

leiðandi í ákveðnum þáttum faglegs starfs hverju sinni. Á gagnrýnin hátt þurfa þeir að 

þróa það í takt við auknar kröfur og breyttar áherslur í menntamálum í nútíma 

samfélagi. Þeir þurfa að hafa kennara, starfsfólk og í rauninni allt skólasamfélagið með 

sér í liði. Þannig að allir hafi svipaða sýn á starfið en jafnframt að gefa áðurnefndum 

aðilum ákveðið svigrúm og síðast en ekki síst traust til að koma að starfinu. Til þess að 

árangursríkar breytingar nái að eiga sér stað þá þurfa stjórnendur að gera þær í takt við 

skólasamfélagið og nærumhverfið. Skólastjórnendum og kennurum þarf að vera gert 

kleift að efla og bæta skólastarfið og þróa sig í starfi (Grant, 2014; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; Ólafur H. Jóhannsson, 2013; Sigríður Anna 

Guðjónsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson, 2013).  

Framfarir í tækni og vísindum hafa áhrif á kennslu og kennsluhætti (Berglind Rós 

Magnúsdóttir 2013; Dimmock, 2005; Manteaw, 2008). Auknar kröfur eru um 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og oft er litið til nýrrar tækni sem lausn vandans. Fullan 

(2014) bendir á að einn þáttur í starfi skólastjórnenda sé að halda í við framfarir og 

tækni. Þeir eru hvattir í að fjárfesta í tækninýjungum. Áður en það er gert þurfa þeir að 

velta fyrir sér uppeldis- eða kennslufræðilegum áhrifum og ávinningi af þeim 

tækjakaupum. Dimmock (2005) leggjur áherslu á að þróa kennsluaðferðir og halda í við 

tækni og nýjungar. Í skrifum Barkar Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2014) 

kemur fram að mikilvægt sé að stjórnendur fylgist vel með nýjungum til að styrkja og 

þróa kennsluhætti á faglegan hátt. Tilgangur og markmið breytinga og tækjakaupa 
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verða að vera skýr og þjóna starfinu, þar sem ekki er um endurnýjun eða viðhald að 

ræða (Fullan, 2014). Þar af leiðandi er mikilvægt að kynna vel hugmyndir áður en farið 

er í framkvæmdir, eins og Ólafur H. Jóhannsson (2013) bendir á, því það geti leitt til 

árangursríkra umræðna og auðveldað fyrirhugaða vinnu, þróun og innleiðingu nýjunga. 

Í skrifum Ruth Ash og Pat Hodge (2016) sem byggð eru á rannsóknum og 

kennslureynslu til margra ára kemur fram að stjórnendur þurfi að horfa gagnrýnum 

augum á skólastarfið og vinna að breytingum og framþróun. Þær fjalla um skóla í 

Alabama sem var umbylt á skömmum tíma. Þar var mikið kapp lagt á að vinna traust 

foreldra og annarra aðila skólasamfélagsins. Þáttur stjórnenda í þeim breytingum var 

ótvírætt mikill. Þeir þurftu að skipuleggja þá vinnu sem farið var í og fylgja henni eftir. 

Með þeim hætti náðist að bæta skólastarfið og hefja skólann upp til vegs og virðingar 

(Ash og Hodge, 2016). 

Eins og fjallað hefur verið um þurfa stjórnendur að gefa ákveðið svigrúm. Þeir þurfa 

að sýna kennurum að þeir beri traust til þeirra og hlusta á hugmyndir þeirra og 

skoðanir. Til þess að árangursríkt skólastarf fari fram þurfa samskipti að vera jákvæð og 

opin. Við skulum nú líta á hvað fræðimenn segja um samskipti í þessu samhengi.  

2.4 Samskipti 

Einn lykilþáttur árangursríks skólastarfs eru jákvæð og opin samskipti. Stjórnendur 

þurfa að leggja sig fram um að efla og bæta þau eins og kostur er. Umræður sem 

skapast út frá árangursríkum samskiptum geta leitt til þess að umræður og hugmyndir 

fá nýtt líf og geta orðið að veruleika (Grant, 2014; Halász, 2011; Hoy og Miskel, 2013; 

Sergiovanni, 2005, 2006). Fyrirhuguðum breytingum á skólastarfinu þarf að gefa 

ákveðinn tíma og þær þurfa að fá umræðu innan kennarahópsins. Samræðan getur leitt 

af sér nýja sýn á viðfangefnið og hægt er að skoða hugmyndina út frá ólíkum 

sjónarhornum. Þannig eru meiri líkur á að fá kennarana til að vera virkari og jákvæðari 

til að takast á við ný og krefjandi verkefni. Samskipti, framkoma og niðurröðun verkefna 

hafa áhrif á framgang þeirra og framþróun skólasamfélagsins (Grant, 2014; Hoy og 

Miskel, 2013; Leithwood og félagar, 2006; Sweetland og Hoy, 2000). 

Þeir sem að skólasamfélaginu koma þurfa að hafa tækifæri til að ljá hugmyndum 

sínum rödd innan skólans, rödd sem tekið er eftir og fær hljómgrunn meðal stjórnenda 

þannig að þeir upplifi sig sem áhrifavalda í breytingum og þróun starfsins (Lawson, 

2011; Leithwood og félagar, 2010). Jákvæð og opin samskipti eru líkleg til árangurs. 

Veigamikill þáttur í fari stjórnenda er hreinskilni, trúverðugleiki og virðing fyrir 

viðmælendum, hver sem í hlut á. Nauðsynlegt er að leggja hlustir við ólíkum 
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hugmyndum og skoðunum án þess að dæma þær, þó svo að viðmælendur séu á 

öndverðu meiði (Grant, 2014; McEwan, 2003). Ágreiningur getur skapast í skólum 

vegna fyrirhugaðra breytinga. Ólafur H. Jóhannesson (2013) fjallar um að nýta megi 

ágreining á jákvæðan hátt. Ræða þarf það sem einstaklinga greinir á um og finna 

uppbyggilega lausn sem hlutaðeigandi aðilar geta verið sáttir við, síðan er hægt að fara 

að vinna af heilindum að viðfangsefninu. Trausti Þorsteinsson (2003) leggur áherslu á 

að í þessu samhengi verði einnig litið til foreldra.  

Ákvarðanir, er varða nám og starf í skóla, snerta ekki aðeins kennara og 

nemendur heldur og foreldra. Þeir hafa réttindi og skyldur gagnvart uppeldi 

og menntun barn sinna ekki síður en kennarar og eru því hluti 

liðsheildarinnar er starfið verður að taka mið af (Trausti Þorsteinsson, 2003, 

bls. 198). 

Í sama streng tekur Bak Christian (1996) í skrifum sínum um siðferðileg reikningsskil. 

Hann fjallar um mikilvægi samvinnu hlutaðeigandi aðila þegar horft er til 

stefnumörkunar til framtíðar. Einnig fjallar hann um kerfisbundna gagnasöfnun sem 

unnið er út frá við framþróun, þar sem allir aðilar innan skólasamfélagsins koma að 

framkvæmdinni. En á það leggja meðal annars Ash og Hodge (2016) og Grant (2014) 

áherslu á í skrifum sínum.  

Í kaflanum hér á eftir verður sagt frá skólamenningu og mikilvægi hennar í 

árangursríku skólastarfi og skólaþróun. 

2.5 Skólamenning  

Skólamenning (e. school culture) byggir á hefðum og venjum innan skólans og því  

hvernig starfsfólk horfir til framþróunar með hagsmuni nemenda að leiðarljósi.  

Í sænskri rannsókn kemur fram að menning og uppbygging stofnunarinnar skipti 

máli í árangursríku skólastarfi og það þurfi að styðja við þá þætti til að ná settum 

markmiðum (Höög, 2014). Skólamenning getur oft á tíðum haft áhrif á það starf sem 

unnið er að til framþróunnar, vegna þess að breytingarnar byggja á því sem hefur verið 

gert. Þar sem jákvætt andrúmsloft ríkir til þróunar og breytinga má ætla að jákvæð 

skólamenning sé ríkjandi. Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að skólastjóri beri 

ábyrgð á faglegri forystu í skólanum sem og því að halda uppi jákvæðum skólabrag, 

samskiptum og gagnkvæmu trausti milli starfsfólks og nemenda. Hann þarf að vera 

vakandi yfir öryggi nemenda og stuðla að þroska þeirra og velferð og gæta þess að 

kennsluaðferðir og námsmat sé með fjölbreyttu sniði (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið, 2011). Í rannsókn Höög (2014) kemur fram að 

skólastjórnendur þurfi að leggja áherslu á að vinna samhliða að uppbyggingu og 

breytingu á skólastarfi og skólamenningu til þess að skólastarfið verði árangursríkt. 

Skólamenningin og skipulag skólastarfsins skiptir verulegu máli til að árangursríkt 

skólastarf nái fram að ganga. Starfið þarf að byggja á hefðum og venjum innans skólans 

en í sumum tilfellum þarf að byrja á að byggja upp skólamenningu til að hægt sé að efla 

starfið og þróa út frá henni. Sterk skipulagsheild sem er byggð á góðum undirstöðum er 

ein leið til árangursríks starfs. Starfs sem skilar skólasamfélaginu víðtækum árangri. 

Meiri líkur eru á að árangursríkt starf nái fram að ganga ef flestir aðilar 

skólasamfélagsins taka virkan þátt í umbótum og breytingum á skólasamfélaginu. Eins 

ber að hafa í huga að þróun og breytingar þurfa að vera í takt við það samfélag sem 

skólinn tilheyrir (Ólafur H. Jóhannsson, 2013). 

Skólamenningin hefur án nokkurs vafa áhrif á allt skólastarf. Í nútímasamfélagi gefst 

flestum kostur á að bæta við þekkingu sína með ýmsu móti, fara í skóla eða á námskeið 

en síðast en ekki síst að læra af öðrum einstaklingum eins og viðgengist hefur frá örófi 

alda. Umfjöllun næsta kafla beinist að eflingu þekkingar og færni innan grunnskólans og 

í því sambandi er talað um lærdómssamfélagið sem sumir hafa viljað líta á sem 

skólamenningu af tilekinni gerð.  

2.6 Lærdómssamfélag  

Á áttunda áratug síðustu aldar fóru fræðimenn að hugleiða hvort hægt væri að láta 

stofnanir/fyrirtæki starfa í líkingu við mannsheilann, til að efla þekkingu og framþróun 

innan þeirra (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Senge (1990) leggur áherslu á að hver 

og einn starfsmaður geri sér grein fyrir mikilvægi sínu í starfsemi innan heildarinnar. 

Það má líkja hugmyndum Senge við tannhjól þar sem hver hlekkur og hjól skiptir máli. 

Hver einstaklingur hefur ákveðum skyldum að gegna og ber ábyrgð á því starfi sem 

honum hefur verið falið. Hord og Tobia (2012) eru um margt sammála Senge, þau leggja 

áherslu á jafningjafræðslu meðal fagfólks innan skólanna. Jafningjafræðsla getur orðið 

til þess að einstaklingarnir séu stöðugt að efla og bæta sig í starfi sem og skólastarfið í 

heild. Samvinnu og samskipti eru Hord og Tobia ofarlega í huga sem miða að 

umbótastarfi í kennslu með hagsmuni og þarfir nemenda í forgrunni. Í skrifum Örnu H. 

Jónsdóttur (2001) er svipað upp á teningnum, hún fjallar um mikilvægi þess að kennarar 

fylgist vel með rannsóknum á sviði kennslu og menntamála. Þannig skapist umræður 

um það sem efst er á baugi hverju sinni. Með jafningjafræðslu og teymisvinnu þrói 

kennarar starf sitt sem leiði til virks lærdómssamfélags. 
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Leithwood og félagar (2010) telja mikilvægt að kennurum gefist tækifæri til að vinna 

saman í teymis- og stuðningshópum og að jafningjafræðsla sé viðhöfð eins og Hord og 

Tobia (2012) leggja áherslu á. Undir þetta taka Fullan (2007, 2014), Börkur Hansen og 

Steinunn Helga Lárusdóttir (2014) og skrifa um að nám kennara sem fari fram í 

samskiptum þeirra í milli geti leitt til jákvæðrar framþróunar. Þeir miðli hver öðrum af 

sinni reynslu og styðji hvern annan við innleiðingu nýrra þátta til skólaþróunar til að 

bæta menntun, efla þekkingu og færni nemenda. Skapa þarf aðstæður og virkni innan 

skólans fyrir nemendur og kennara til að þróast og tileinka sér nýja þekkingu. Undir 

þetta taka Ash og Hodge (2016), Grant (2014), McEwan (2003) og Sweetland og Hoy 

(2000) og segja að skólastjóri sem er opinn og hlustar á starfsfólk sitt án þess að taka 

beinan þátt í umræðum þeirra leiði til þess að hópurinn verður virkari og ánægðari en 

annars. Sergiovanni (2006) er á sömu skoðun varðandi leggur áherslu á samvinnu og 

samheldni nemenda, kennara og annarra hlutaðeigandi aðila innan skólasamfélagsins. Í 

skrifum Barkar Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2014) kemur fram að 

skólastjórar telja mikilvægt að laða fram hugmyndir kennara til áframhaldandi 

þróunarstarfs. Setja þarf fram hugmyndir að breytingum á áhugaverðan hátt og gefa 

kennurum ráðrúm til að taka þátt í umbótastarfi frá upphafi. Með því eignist þeir 

hlutdeild í ákvörðunum og breytingum sem gerðar eru. Til að fá virkni og kraft í starfið 

þarf að dreifa verkefnum eins og kemur fram í skrifum Hoy og Miskel ( 2013), Lawson 

(2011), Leithwood og félaga (2006) og Sweetland og Hoy (2000).  

Sergiovanni (2005) segir í skrifum sínum um lærdómssamfélag að ein forsenda þess 

sé að læra af því sem gengur vel og einnig því sem fer miður. Stöðugt lærdómsferli sé í 

gangi og leitað er leiða til að að deila þekkingu og reynslu, finna sameiginlega lausn 

vandans og gera gott starf betra og þróa nýjar leiðir til að ná settu marki. Anna Kristín 

Sigurðardóttir (2013) tekur í sama streng og leggur áherslu á að hagsmunir nemenda 

séu ávallt hafðir í fyrirrúmi. Grant (2014) fjallar um mikilvægi þess að kennarar fái að 

vita hvað stjórnendum finnst um starf þeirra, hvort þeir eru að standa sig vel eða illa 

svo þeir viti hvað vel er gert og hvað megi bæta. 

Skólastjóri ásamt millistjórnendum þurfi að stuðla að sterkri sjálfsmynd kennara 

með því að styðja þá og hvetja, efla símenntun þeirra og gera þeim kleift að styrkja sig í 

starfi. Ein forsenda fjölbreyttra kennsluhátta og námsmats er aukin þekking og færni 

sem eykur líkur á að kennarar verði áræðnari til að takast á við krefjandi áskoranir. Það 

eykur líkur á jákvæðni bæði meðal nemenda og kennara. Því betur sem kennarinn er 

búinn undir sitt starf þeim mun meiri líkur eru á að nemendur hans nái góðum árangri 

(Lawson, 2011; Leithwood og félagar, 2006; Sweetland og Hoy, 2000). Niðurstöður 
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jórdanskrar rannsóknar leiddu í ljós að ákveðnir hvatar stuðli að betri námsárangri. 

Nemendur sem fá hvatningu, fjölbreytta kennsluhætti og sjá tilgang með námi sínu til 

framtíðar standa sig betur en aðrir (Krishnan, Al_Lafi, Pathan, 2013).  

Í virku lærdómssamfélagi er unnið að því að bæta árangur og þekkingu þeirra sem 

að samfélaginu koma og skapa samfellu náms frá einu námsefni til annars (Sergiovanni, 

2006). Kennarar og stjórnendur leitast við að efla þekkingu sína og bæta árangur 

nemenda (Hord og Tobia, 2012). Til þess að svo megi verða þarf að stuðla að 

breytingum í félagslegu samhengi á námsefni og kennsluháttum. Það þarf að gerast 

með ákveðnum viðhorfsbreytingum þannig að skólabragurinn þróist í takt við aðrar 

breytingar (Fullan, 2007). Skóli sem nýtur virðingar verður eftirsóttur af nemendum, 

kennurum og hlutaðeigandi aðilum. Í skólum þar sem árangursríkt lærdómssamfélag er, 

leggjast allir á eitt um að bæta nám nemenda með því að vinna sameiginlega að því að 

efla þekkingu sína og hvetja og styðja samstarfsfólk sitt til að gera slíkt hið sama (Stoll, 

Bolman, McMahon, Tomas, Wallace, Greenwood og Hawkey, 2006). Í skrifum 

Donaldson (2006) kemur fram að skólinn sé staður til náms fyrir starfsfólk ekki síður en 

nemendur. Þeir sem leiði starfið þurfi að að vera vakandi og spyrja sig spurninga til þess 

að efla starfshætti sína og styrkja starfið með framþróun í huga. Þeir þurfi að spyrja 

kennara áleitinna spurninga um starf þeirra og þær leiðir sem þeir nota til að ná settu 

markmiði. Þannig að kennarinn fari að velta fyrir sér af hverju hann geri hlutina á þann 

hátt sem hann gerir eða hvort önnur aðferð henti betur (Ash og Hodge, 2016; Grant, 

2014). Dimmock (2005) hefur fjallað um svipaðar hugmyndir í skrifum sínum en þær 

beinast meira að skólastjórnendum og hlutverki þeirra. 

Af umfjöllun um ofangreindar hugmyndir og rannsóknir fræðimanna sést að allir 

leggja þeir áherslu á mikilvægi samvinnu til að efla og styrkja einstaklinginn og til að 

þróa kennsluaðferðir og námsefni, miðla upplýsingum og þekkingu á milli fólks. Með 

hugtakinu lærdómssamfélag leggja fræðimenn áherslu á aukna og virka samvinnu og 

jafningjafræðslu meðal kennara til að stuðla að breytingum, framþróun, bættum 

árangri og eftirsóknarverðum skóla fyrir alla hagsmunaaðila. 

Í kaflanum hér á eftir verður stiklað á stóru um símenntun stjórnenda og kennara í 

grunnskólum.  

2.7 Símenntun 

Símenntun kennara hefur verið með margbreytilegum hætti í áranna rás. Með aukinni 

tæknivæðingu og framþróun hefur mikilvægi símenntunar aukist. Með breyttum 

viðmiðum og samkeppni er krafist aukinnar þekkingar starfsfólks á nær öllum sviðum 
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(Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). Í kjarasamningi grunnskólakennara er 

kveðið á um að kennarar eigi árlega að verja ákveðum tímafjölda til símenntunar og 

starfþróunar, fyrir utan hefðbundinn starfstíma grunnskólans. Í samningnum er talað 

um 150 klst. en sá tími er breytilegur og fer eftir orlofsrétti kennara og getur verið á 

102, 126 eða 150 klst. (Kjarasamningur, 2014). Hluti þess tíma getur fallið undir 

starfsþróun sem fellur að innleiðingu nýjunga í skólastarfinu en einnig þeirri 

kennslugrein/greinum sem viðkomandi kennari kennir og vill dýpka sína þekkingu í. 

Jafnframt kemur fram í lögum um grunnskóla frá 2008 að bæði stjórnendur og kennarar 

eigi að hafa tækifæri til og eiga kost á námsleyfi. Einnig eigi þeir að hafa kost á efla sig í 

starfi með símenntun (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Til þess þurfa þeir að hafa 

sveigjanleika í starfi sínu sem gerir þeim kleift að sækja sér símennun. Sveiganleikinn 

nægir ekki einn og sér því skólarnir þurft aukið fjármagn til að standa straum af þeim 

kostnaði sem verður þegar greiða þarf fyrir afleysingu vegna náms starfsmanna. Þá 

þurfa sveitarfélögin að leggja sitt af mörkum með til þess að greiða götur stjórnenda og 

kennara til þess að þeir eigi auðveldara með að efla sig og styrkja í starfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og fleiri, 2012). Bæði stjórnendur og kennarar geta haft val 

um hvenær þeir nota þennan tíma til símenntunar. Þeir geta valið um styttri eða lengri 

námskeið, eða með þekkingarleit með einum eða öðrum hætti sem nýtist þeim í starfi. 

Vel menntaðir og áhugasamir stjórnendur og kennarar gegna veigamiklu hlutverki í 

skólastarfinu og síðast en ekki síst þegar kemur að gæðum menntunar og árangri 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Holt Larsen og Svabo (2002) leggja á það áherslu að það sé í eðli mannsins að vera 

stöðugt að bæta við þekkingu sína. Formlegar menntastofnanir séu ekki eini staðurinn 

til þess heldur sé maðurinn að læra allt sitt líf í leik og starfi. Vinir, samstarfsmenn og 

aðrir hafa mótandi áhrif á einstaklinginn. Félagsleg samskipti opna oft nýjar víddir í 

hugum fólks sem getur leitt til náms og aukinnar framþróunar. Nám á vinnustað er 

margbrotið og fer fram með misjöfnum hætti eftir því hvað er verið að vinna að hverju 

sinni (Nordhaug, 1998). Í starfsþróun grunnskólanna er boðið upp á nám með 
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mismunandi hætti fyrir kennara og stjórnendur. Í sumum tilfellum er verið að setja á fót 

námskeið varðandi innleiðingu nýjunga eins og spjaldtölva eða Uppeldi til ábyrgðar1. 

Það færist í vöxt að grunnskólar hafi markvissa stefnu, eins og heildar-, fræðslu- og 

starfsmannastefnu. Litið er á þjálfun og fræðslu sem auð sem skilar sér til baka með 

auknum vinnuafköstum, betri árangri, ánægðara starfsfólki sem og nemendum og 

foreldrum (Lawson, 2011). Skýr markmið eru undirstaða fyrir skýra stefnu skóla til lengri 

og skemmri tíma (Grant, 2014). Með skýrri stefnu er verið að lýsa þeim árangri sem 

stefnt er að og þeim leiðum sem fara á til að ná honum. Stefna er mótuð til að þjóna 

skólastarfinu og þeim aðilu sem að því koma. Því er mikilvægt að sem flestir komi að 

mótun hennar og að ólíkir hópar skólasamfélagins eigi sinn fulltrúa í þeirri 

stefnumörkun. Stjórnendur verða að setja skýr markmið sem unnin eru út frá 

fyrirliggjandi gögnum (Révész, 2011; Sergiovannie, 2006), eins og úr Skólapúlsinum, 

samræmdum könnunarprófum og PISA. Gögnum sem þarf að greina og nýta við 

stefnumörkum og framþróun. Gagnrýnin hugsun er mikilvægur þáttur í öllum störfum 

og starfsemi til að efla framþróun skólastarfsins (Leithwood og félagar, 2006, 2010). Þar 

af leiðandi er mikilvægt að styðja vel við bakið á stjórnendum og kennurum til að halda 

þeirri þekkingu sem til er innan skólans með markvissri þjálfun og eftirfylgni (Blanchard 

og Thacker, 2007).  

Frá upphafi starfsferils þurfa kennarar og stjórnendur að finna að þeir hafi tilgang og 

þýðingu fyrir skólastarfið og geti haft áhrif á þróun og breytingar innan skólans (Grant, 

2014). Skólar þar sem skólamenningin stuðlar að umhyggju, sveigjanleika og hvatningu 

starfsmanna sinna með mismunandi hætti stuðla jafnframt að framþróun (Lawson, 

2011; Leithwood og félagar, 2006; Sweetland og Hoy, 2000). Stjórnendur og kennarar 

þurfa að fylgjast vel með framþróun í kennsluháttum og vera tilbúnir að takast á við 

fjölbreytt og krefjandi verkefni skólastarfsins. Það getur ekki annað en verið jákvætt 

                                                      

 

 

 

1
   Diane Gossen hefur mótað uppeldisstefnuna Uppeldi til ábyrgðar sem miðar meðal annars að því að 

byggja upp sjálfsaga hjá börnum. Stefnan leitar leiða til að kenna nemendum að taka ábyrgð á eigin 

hegðun og gjörðum, eflir sjálfsaga þeirra og þjálfar þá í að ræða saman og finna sameiginlega lausn þegar 

um ágreining er að ræða. Starfsfólk skólanna fær þjálfun í að vinna eftir stefnunni til að vera færir um að 

starfa eftir hugmyndafræði hennar (Gossen, 2007). 
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fyrir alla hlutaðeigandi aðila að kennarar og stjórnendur skóla hafi tök á að efla 

þekkingu sína á margbreytilegan hátt og að það sé sjálfsagður hluti af starfi þeirra.  

Á liðnum áratugum hefur nýfrjálshyggja og einstaklingsvæðing verið að ryðja sér til 

rúms í vestrænum samfélögum sem sett hefur sitt mark á menntastofnanir. Fjallað 

verður um hugmyndir nýfrjálshyggu í næsta kafla og hugsanleg áhrif hennar á menntun 

og þróun skólamála. 

2.8 Nýfrjálshyggja 

Undir lok 20. aldar áttu sér víða í hinum vestræna heimi stað hugarfarsbreytingar í 

menntamálum sem nefnd hefur verið nýfrjálshyggja. Hagfræðingurinn Milton Friedman 

var einn af talsmönnum hennar. Friedman fjallaði um frjálst markaðskerfi með það fyrir 

augum að hámarka afköst, styrkja efnahagskerfið og efla lýðfræði og frelsi 

einstaklingsins (Friedman, 1962). Kolbeinn Stefánsson (2010) segir meðal annars í 

umfjöllun sinni um nýfrjálshyggju að um hugmyndafræði sé að ræða sem býr yfir 

lögmálum mannlegrar breytni sem mætti yfirfæra á samfélagið. Hann fjallar um að hver 

einstaklingur beri ábyrgð á velferð sinni og áhrif hins opinbera minnki verulega. 

Bockman (2013) fer nokkuð neikvæðum orðum um hugmyndir nýfrjálshyggjunnar í 

skrifum sínum og segir meðal annars að stefna stjórnvalda geri þeim efnaminni erfitt 

fyrir. Samkvæmt skrifum Kolbeins og Friedman þá má ljóst vera að hugmyndafræði 

nýfrjálshyggjunnar dregur úr opinberum afskiptum og stuðningi hins opinbera við 

velferðarkerfi einstaklinga. Einstaklingar eiga sjálfir að standa vörð um lýðræði og 

velferð sína. 

Í skólamálum þá má tengja hugmyndir nýfrjálshyggjunnar við aukin gæði og árangur 

þar sem skólar lúti markaðslögmálum. Einnig kemur hún inn á einstaklings- og 

tæknihyggju, þar sem hið opinbera hefur takmörkuð afskipti (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013, 2014; Manteaw, 2008; Ólafur Páll Jónsson, 2009). Guðný 

Guðbjörnsdóttir (2001) bendir á að nýfrjálshyggja sé pólitísk stefna sem leggi áherslu á 

árangur, skilvirkni og ábyrgðarskyldu, en beri samt að taka tillit til ríkjandi gilda á sviði 

mennta- og jafnréttismála, gilda sem séu lýðræðislega viðurkennd. Hargreaves og 

Shirley (2012) lýsa yfir áhyggjum sínum og telja ekki vænlegt að markaðsvæða 

skólakerfið og efla tækni með áherslu á frammistöðu einstaklingsins. Þau telja hlutverk 

kennarans mikilvægt í þessu breytta starfsumhverfi. Það má velta fyrir sér hlutverki 

kennarans í starfsumhverfi skólanna á 21. öld, hann þarf að vega og meta aðstæður og 

tileinka sér breytingar sem bæta skólastarfið og til þess þarf hann tækifæri.  
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Dæmi um nýfrjálshyggju er að finna í skrifum Dimmock (2005), þegar hann fjallar 

um að breytinga sé þörf á menntun til að gera nemendur hæfari til að takast á við 

raunveruleg verkefni að loknu námi. Hann beinir sjónum sínum að skólastjórum og 

hlutverki þeirra í framþróun skólastarfs. Hann ræðir um hvaða faglegu þekkingu, hæfni 

og kostum, leiðtogar og stjórnendur þurfi að vera búnir til takast á við þau 

margbreytilegu og verkefni sem starfinu fylgja. Starfs sem lúti meðal annars að 

hugmyndum nýfrjálshyggjunnar sem byggir á virkri starfsemi, markmiðum og dreifðri 

forystu. Hann bendir á mikilvægi þess að vinna að breytingum í ákveðnum þrepum. Er 

ekki þarna verið að vísa í ábyrgð skólastjóra á skólastarfinu eins og Kolbeinn Stefánsson 

(2010) kemur inn á í umfjöllun sinni? Einnig má leiða líkur að því að Dimmock sé með 

skrifum sínum að beina athyglinni að mikilvægi þess að skólastjórnendur séu vel að sér 

og í stakk búnir til að takast á við aukna ábyrgð sem fylgir stjórnunarstarfinu.  

Í íslenskri rannsókn kemur fram í viðtölum við stjórnendur að hlutverk skólastjóra er 

afar flókið og margþætt (Steinunn Helga Lárusdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Arna 

H. Jónsdóttir, Börkur Hansen og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2015). Dimmock (2005) og 

Senge (1990) telja æskilegt að litið sé á skólastarfið sem eina heild. Í skrifum Dimmock 

(2005) og Grant (2014) er fjallað um stefnumörkun skólastjórnenda sem byggð er á 

sameiginlegum hugmyndum skólasamfélagsins, sem á sér hliðstæðu í skrifum Christian 

(1996). Stefnumörkun sem varðar nemendur og má nefna þætti eins og hvaða færni og 

þekkingu þeir eigi að hafa tileinkað sér áður en þeir ljúka námi sem og skýrri stefnu til 

framtíðar eins og Ólafur H. Jóhannsson (2003) nefnir í sínum skrifum. Kennarar þurfa að 

fá mat á frammistöðu sína, eins og Grant (2014) og Sergiovanni (2006) segja að sé 

mikilvægt til að draga lærdóm af og byggja ofan á það sem vel er gert. Jafnframt verða 

stjórnendur að efla menntun kennara til að ná settum markmiðum (Dimmock, 2005; 

Grant, 2014; Lawson, 2011; Leithwood og félagar, 2006; Sweetland og Hoy, 2000). Það 

má velta því fyrir sér hvort áhrif nýfrjálshyggjunnar gætir í Aðalnámskrá grunnskóla? Í 

námskránni er kveðið skýrt á um ábyrgð skólastjóra á skólastarfinu og framþróun. Það 

þarf að setja skýr markmið, taka tillit til hvers og eins og leitast við að efla einstaklinginn 

eins og þorski hans og geta leyfir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Á Íslandi eru lög og reglugerðir sem öllum skólum er skylt að starfa eftir og gefin er 

út Aðalnámskrá grunnskóla af mennta- og menningarmálaráðuneytinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Sveitarfélögin leggi 

ákveðnar línur í menntamálum hvert fyrir sig. Flestir skólar hafa sína skólanámskrá og 

marka sér stefnu til lengri tíma með áherslu á sérstöðu sína innan skólasamfélagsins.  
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Á vef Mennta- og menningarmálaráðuneytisins er að finna Hvítbók um umbætur í 

menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014), en þar birtist stefna núverandi 

stjórnvalda. Í henni er megináhersla á að draga úr brottfalli nemenda úr framhaldsskóla 

og styrkja læsi í víðum skilningi. Með því að útskrifa fleiri nemendur úr framhaldsskóla 

er verið að ná betri árangri, hámarka afköst, eins og nýfrjálshyggjan leggur áherslu á. 

Efla þarf markvissar íslenskar rannsóknir í menntamálum til að bæta menntakerfið. 

Kveikjan að þeirri stefnumörkun er meðal annars niðurstöður PISA og því að íslensk 

ungmenni eru að dragast aftur úr jafnöldrum sínum í hinum OECD löndunum í 

stærðfræði og náttúrufræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; 

Námsmatsstofnun, 2014).  

Ein birtingarmynd nýfrjálshyggjunnar má finna í Hvítbókinni sem fjallar um auknar 

kröfur séu gerðar til nemenda að afla sér þekkingar og færni á sviði upplýsinga- og 

samskiptatækni og þeir geti tekið virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi. Arna H. Jónsdóttir 

(2001) leggur áherslu á í skrifum sínum að kennsla í upplýsinga- og tæknimennt verði 

efld í grunnskólum og mikilvægi þess að kennarar fylgist með nýjunum og framförum 

sem eiga sér stað í menntamálum. Í Hvítbókinni og Aðalnámskrá grunnskóla er lögð 

áhersla á fimm grunnþætti. Þessir þættir eru læsi í víðum skilningi, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, menntun til sjálfbærni og skapandi starf. 

Menntun á sér stað bæði í formlegu og óformlegu námi sem og í gegnum reynslu og 

upplifun einstaklingsins. Skólinn er einn af hornsteinum samfélagsins og þarf hann að 

starfa með þeim hætti að hann efli og styrki mannkosti hvers og eins og fari ekki í 

manngreinarálit (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Til að svo megi verða þurfa allir að hafa jafnan rétt til 

náms óháð félagslegri stöðu, búsetu og uppruna, vegna þess að íslenskt samfélag byggir 

á lýðræði og jafnrétti. Tryggja þarf öllum menntun sem stenst samanburð við bestu 

menntun sem aðrar nágrannaþjóðir okkar bjóða upp á (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008).  

Á vef forsætisráðuneytisins er að finna kröfur um skilvirka menntastefnu, þar sem 

aukin áhersla er á verk- og tækninám með þarfir atvinnulífsins í huga 

(Forsætisráðuneytið, 2016). Í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2001) kemur í ljós 

að orðræðan um skilvirkni í menntastjórnun er á öllum skólastigum. Í grunnskólunum 

virtist vera mesta óánægjan með kröfur um skilvirkni en þættir eins og uppeldi, lýðræði 

og mannrækt hefur orðið að lúta í lægra haldi. Í erindi Berglindar Rós Magnúsdóttur frá 

5. febrúar 2014 kemur fram að gæði menntunar séu metin út frá vinnumarkaði, þar 

sem tæknileg atriði eru í fyrirrúmi. Einstaklingshyggja sé ráðandi á kostnað heildarinnar 
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og hvatt sé til samkeppni með það að markmiði að auka gæði menntunar. En til að 

tryggja gæði náms sé einnig notað ytra mat, ábyrgðarskylda foreldra, skólafólks og 

aukin ábyrgð skólastjórnenda. Það gefi hagsmunaaðilum tækifæri til að styrkja 

skólastarfið eða ákveðna þætti námsins. Í rauninni er ábyrgðin færð frá yfirstjórn 

menntamála til stjórnenda skólanna og foreldra (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2014).  

Að lokum verður fjallað um kyngervi og hugsanleg áhrif þess á faglega forystu með 

tilliti til árangursríkts skólastarfs.  

2.9 Kyngervi stjórnenda 

Nútíma hugmyndir um kyngervi eru byggðar á hugmyndum sem rekja má til Forn-

Grikkja og jafnvel enn lengra aftur (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001). Lengi vel var talað 

um að kyngervi væri byggt á félagslega mótuðum væntingum til einstaklinga út frá kyni. 

Femínistar kölluðu eftir breyttum áherslum og valdatengslum með sínum hugmyndum 

og rannsóknum (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001; Harding, 1992). Í skrifum sínum segir 

Sigríður Þorgeirsdóttir (2001) frá hugmyndum Aristótelesar varðandi eðlishyggju 

kynjanna þegar hann fjallar um konur og tengir þær hugmyndum um tvíhyggju. Þar sem 

konan stendur höllum fæti gagnvart karlinum sem er henni æðri. Þarna er um að ræða 

hugmyndir sem hafa mótað samfélög manna og ólíkar kynbundnar væntingar til karla 

og kvenna. Þessum hugmyndum er mikilvægt að breyta og víða hefur verið lagt kapp á 

að koma inn víðtækari skilningi og þekkingu á orðinu kyngervi. Með það fyrir augum að 

aftengja það tvíhyggjunni og sýna fram á víðtækari merkingu þess. Hin síðari ár hefur 

verið rætt og ritað um kyngervi sem er félagslega mótað í samskiptum manna, burt séð 

frá líffræðilegu kyni. Flestir fæðast annað hvort karlkyns eða kvenkyns en það er ekki 

þar með sagt að það líffræðilega kyn sem einstaklingurinn fæðist með sé hans rétta 

kyngervi. Kyngervi getur tekið breytingum og þeir kyneiginleikar sem einstaklingurinn 

býr yfir og þroskar með sér (Fuller, 2015).  

Þrátt fyrir að femínskar rannsóknir væru að ryðja sér til rúms á síðari hluta 20. aldar 

þá voru sérstakar rannsóknir á kvenskólastjórum ekki framkvæmdar fyrr en á 

ofanverðri 20. öld. Rannsóknarniðurstöður á körlum voru yfirfærðar á konur og talið að 

þær féllu inn í sama mynstur (Anna Guðrún Edvardsdóttir, 2004; Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 1997; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008). 

Í niðurstöðum rannsóknar Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2001) á kvenskólastjórum 

kemur fram að konur þurfi að leggja sig meira fram en karl í sambærilegri stöðu til að 

hljóta sömu viðurkenningu. Einnig kom fram að undirmenn af sama kyni virtu ekki 

kvenstjórnendur og í samskiptum þeirra gætti í sumum tilfellum neikvæðni og þær nytu 
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ekki sammælis á við karla fyrir vel unnin störf. Í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur 

(1997) leiddu niðurstöður í ljós að karlmenn ættu í erfiðleikum með að hafa yfirmenn af 

gagnstæðu kyni. Það má velta fyrir sér hvernig vinna eigi að breytingum í þá veru að 

konur og karlar njóti sammælis í störfum sínum og einstaklingum sé hvorki mismunað 

eftir kyni né kyngervi. 

Hugarfarsbreyting hefur orðið á skrifum fræðimanna um kyngervi á síðustu árum. 

Áhersla er lögð á breytta hugsun með það fyrir augum að jákvæð þróun verði á 

hugmyndum, skoðunum og umræðum fólks um kyngervi. Judith Butler (1990) fjallar um 

að mikilvægt sé strax í uppeldi barna að tala hvorki kynbundið um leikföng né störf. Í 

nútímasamfélagi er brýnt að ræða við nemendur um að ekki upplifi sig allir sem stúlkur 

og pilta. Þannig að þeir eigi auðveldara með að tjá sig fordómalaust um sín mál og taka 

tillit til ólíkra viðhorfa og tilfinninga (Butler, 1990). Í rannsókn sem gerð var í þremur 

heimsálfum og fór fram í 16 skólum, þar sem kannað var hve langt skólarnir væru 

komnir í vinnu og umræðum um jafnan rétt einstaklinga óháð kyngervi. Kom í ljós að 

skólanir stóðu ólíkt að vígi í þeirri umræðu og vinnu (Weaver-Hightower og Skelton, 

2013). Jill Blackmore (2013) og Weaver-Hightower og Skelton (2013) vilja leggja áherslu 

á mikilvægi þess að hafa trú á því að breytingar muni eiga sér stað en eftirfylgni sé 

nauðsynlegt. Horfa beri til framtíðar með það í huga að skapa jöfn tækifæri til 

menntunar og starfsframa og aftengja þær stöðluðum staðalímyndunum og 

tvíhyggjuhugmyndum sem hafa mótað líf og starf einstaklinga í aldaraðir (Blackmore, 

2013; Butler, 1990; Weaver-Hightower og Skelton, 2013).  

Skelton, Francis og Valkanova (2007) fjalla um stefnumörkum og leið sem farin hefur 

verið í Englandi og Wales til að innleiða jákvæða og jafnan rétt einstaklinga til þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi. Unnið hefur verið að þróunarvinnu í skólum með það fyrir augum 

að innleiða breytta hugsun og sýn á einstaklinga óháð kyngervi. Það hefur verið gert 

með breytingum á námskrá og námsefni með virkri þátttöku kennara. Verkefnið er 

unnið í þrepum þar sem miðað er að bættri stöðu einstaklingsins í skólunum og 

samfélaginu. Með gagnaöflun og skáningu er leitast við að bæta starfið út frá 

fyrirliggjandi upplýsingum hverju sinni. Skelton og félagar (2007) telja mikilvægt að 

stjórnendur séu vel inn í málum og horfi til framtíðar til að jafnrétti náist þannig að 

kyngervi einstaklingsins skerði hvorki rétt hans né lífsgæði. Undir þetta tekur Kristín 

Dýrfjörð (2006) þegar hún fjallar um réttlátt þjóðfélag, þar sem áhersla er á menntun 

barna til að taka þátt í samfélagi ólíkra einstaklinga. Eins gerir Guðný Guðbjörnsdóttir 

(2007) og þegar hún leggur áherslu á að nýta eigi hæfileika hvers og eins með því að 

skapa jöfn tækifæri fyrir alla til að leggja sitt af mörkum í síbreytilegum heimi. 
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Skólabragurinn og skólastig virðist ráða miklu um hvernig orðræðan um kyngervi er 

háttað. Í niðurstöðum íslenskrar rannsóknar kemur fram að skólastjórar vilja að árangur 

skóla sé metinn út frá ólíkum þáttum, ekki eingöngu út frá niðurstöðum samræmdra 

prófa og öðrum stöðluðum könnunum eða prófum. Líta eigi til uppeldisþátta eins og 

umönnunar og umhyggju vegna mismunandi aðstæðna nemenda og þroska hvers og 

eins (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001). Þegar niðurstöður fyrri rannsóknar Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur (1997) á stjórnendum í menntakerfinu eru skoðaðar þá kemur í ljós að 

lítill munur er á svörum kvenna og karla. 

Að mati Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (1997, 2001) má skýra það að konur og karlar á 

efri skólastigum hafi svipaðan stjórnunarstíl, með orðræðunni um skólastjórnun á 

mismunandi skólastigum. Skólastjórar á grunnskólastiginu sýndu meiri merki um 

eðlishyggju eða að ætla fólki eiginleika eftir kynferði, til dæmis að konur séu betri eða 

þægilegri stjórnendur en karlar. Guðný Guðbjörnsdóttir (1997) segir að slíkt beri að 

forðast, svo og það að horfa kynhlutlaust á fólk í kynjuðu samfélagi. 

Í rannsókn Önnu Guðrúnar Edvardsdóttur (2004) kemur fram að kvenskólastjórar 

hafa yfirleitt starfað við kennslu áður og fara síðan í skólastjórastöðu. Í Englandi fikra 

konur sig upp metorðastigann og gerast millistjórnendur áður en þær verða skólastjórar 

Á síðustu árum hafa konur komið fram á sjónarsviðið sem markað hafa nýja sýn á 

stjórnendastöður. Þær hafa brotist undan áratuga hefðum og venjum sem ríkt hafa í 

stjórnunarstöðum. Konur sem líta fram á við og einbeita sér að einstaklingum og gildum 

starfsins (Lumby og Coleman, 2007). Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) segir að aukin 

hnattvæðing geri kvöfur um breytta forystu með áherslu á þætti sem oft hafa talist til 

þátta sem konur hafa tileinkað sér eins og sveigjanleika, samvinnu og dreifa 

ákvarðanatöku. Fuller (2015) fjallar um í skrifum sínum að konur í stjórnunarstöðum 

vanti fyrirmyndir, þær hafi ekki haft konu sem þær gátu lært af. Þær hafi ekki sama 

valdajafnvægi og karlar og það sé hugsanlega skýring á að þær líki eftir körlum í hegðun 

og á vissan hátt í klæðaburði. Einnig fá þær annars konar gagnrýni en karlar. Í skrifum 

Arnfríðar Aðalsteinsdóttur (2015) kemur fram að mun fleiri konur sækja nám í greinum 

er tengjast kennslu heldur en karlar og má ætla að eins sé háttað með 

framhaldsmenntun á því sviði. 

Karlar voru lengi vel í miklum meirihluta skólastjórnenda í íslenskum grunnskólum 

en á síðustu árum hefur orðið breyting þar á. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu 

Íslands (2015) kemur í ljós að árið 2013 voru 107 kvenskólastjórar í grunnskólum 

landsins á móti 65 körlum. Það er töluverð breyting frá því sem var árið 2001 en þá voru 

http://www.jafnretti.is/_D10CC/
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karlkyns skólastjórar 118 en kvenskólastjórar 76, má ætla að áherslur og væntingar 

samfélagsins til þeirra hafi breyst (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2015). 

Ýmsar breytingar hafa átt sér stað hvað varðar kyngervi. Víða er unnið markvisst að 

því að því að koma inn hugmyndum og leiðum til að hver og einn einstaklingur fái notið 

sín eins og hann er. Því er mikilvægt með tilliti til kyngervis að hugleiða margbreytileika 

einstaklinga út frá ólíkri karlmennsku og ólíkum kvenleika. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í janúar 2015 með lestri fræðigreina og bóka um 

viðfangsefnið. Tveir grunnskólar voru valdir til þátttöku þar sem árangursríkt skólastarf 

hefur farið fram. Það eru skólar sem gott orð fer af, meðaleinkunn nemenda á 

samræmdu könnunarprófi sem og PISA hefur verið há og starfsmannavelta lítil, 

sérstaklega meðal stjórnenda. Leitast var við að velja skóla þar samsetning íbúa og 

aðkoma sveitarfélaga er með ólíkum hætti. Rannsakandi fór í tvo skóla, Kríuskóla og 

Þrastarskóla, og hitti skólastjóra þeirra til að fá samþykki fyrir rannsókninni. Þegar leið 

að gagnaöflun sendi rannsakandi upplýsingar í tölvupósti til viðkomandi skóla um 

rannsóknina, sjá viðauka B. Skólastjórarnir voru mjög jákvæðir og vildu taka þátt í 

rannsókninni. Það sem gerði málið flóknara var hve takmarkaður tími var aflögu vegna 

annríkis og töluvert var um forföll meðal kennara. Mikið álag og veikindi komu í veg 

fyrir að rannsóknin gæti hafist og tafði það framkvæmd hennar, sérstaklega í 

Þrastarskóla. Í tvígang var haft samband við rannsakanda af skólastjóra Kíuskóla til að 

fresta rannsókninni, vegna veikinda og vinnuálags. Af þeim sökum dróst rannsóknin á 

langinn en henni lauk í maí 2016. 

3.1 Aðferð 

Rannsóknir í menntavísindum leitast við að komast að einhverju nýju um mikilvæg 

viðfangsefni og auka skilning og þekkingu á fyrirbærinu. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

(e. qualitative research) eru mikið notaðar í félags- og menntavísindum vegna þess að 

aðferðir þeirra þjóna tilgangi rannsókna þegar leitað er eftir upplifun og reynslu 

þátttakenda og hvaða skilning þeir draga af henni (Flick, 2014; Lichtman, 2013). Þær 

eigindlegu rannsóknaraðferðir sem hér voru notaðar eru til að skilja og lýsa mannlegum 

fyrirbærum. Rannsóknarsniðið sem unnið var með í þessari rannsókn er tilviksathugun. 

Meginmarkmið tilviksathugunarinnar var að auka skilning og þekkingu á viðfangsefninu 

út frá afmörkuðu tilviki (Flick, 2014; Lichtman, 2013) með því að skoða upplifun og 

reynslu þátttakenda úr tveimur íslenskum grunnskólum af faglegri forystu sem stuðlar 

að árangursríku skólastarfi. Rannsóknin beindist að tveimur tilvikum þar sem 

þátttakendur voru stjórnendur skólanna og fókushópar kennara og því er um tvö 

afmörkuð tilvik að ræða.  
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Tilviksathugun varð fyrir valinu vegna þess að gefur rannsakandanum möguleika á 

að kanna viðfangsefnið ofan í kjölinn til þess að fá sem besta heildarmynd og skilning á 

tilvikinu. Til að fá sem gleggsta mynd af viðfangsefni rannsóknarinnar var hvort tilvik 

fyrir sig skoðað út frá þremur ólíkum leiðum (Flick, 2014; Lichtman, 2013).  

3.2 Val á skólum og þátttakendum 

Val þátttakenda og skóla var gert með markvissri úrtaksaðferð (e. purposive sampling) 

en það er sú aðferð sem þjónar markmiðum rannsóknarinnar. Þátttakendur voru 

skólastjórnendur og kennarar úr tveimur grunnskólum þar sem árangursríkt skólastarf 

fer fram. Skólarnir voru valdir þar sem nemendur höfðu staðið sig vel miðað við 

niðurstöður úr PISA 2012 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; 

Námsmatsstofnun, 2014). Einnig var horft til þess að gott orð færi af skólanum og að 

þeir væru eftirsóttir af nemendum og kennurum. 

Gæta þurfti fyllsta trúnaðar þannig að þátttakendur og viðkomandi grunnskólar 

þekkist ekki né hljóti skaða af rannsókninni. Breyta þurfti nöfnum þátttakenda og skóla 

strax og gagnaöflun og úrvinnsla gagnanna hófst og þau voru skráð orðrétt niður.  

Annar skólinn fékk rannsóknarheitið Kríuskóli, í honum voru einstakingsviðtöl við 

Margréti skólastjóra, Dimmey aðstoðarskólastjóra og Þórdísi deildarstjóra. Tekin voru 

tvö fókushópaviðtöl, í öðrum þeirra var rætt við Lísu kennara á yngsta stigi, Sunnu 

kennara á unglingastigi, Dóru kennara á yngsta og miðstigi og Lenu kennara á mið- og 

unglingstigi. Hinn fókushópurinn saman stóð af fjórum konum þeim: Láru kennara á 

yngsta stig, Hönnu kennara á mið- og unglingstigi, Báru kennara á mið- og unglingstigi 

og Guðrúnu kennara á miðstigi. 

Hinn skólinn fékk rannsóknarheitið Þrastarskóli, þar voru einstaklingsviðtöl tekin við 

Örnu skólastjóra og Helgu deildarstjóra. Í fókushópunum var annarsvegar rætt við 

Rögnu kennara á miðstigi, Rut kennara á mið- og unglingstigi, Sóley kennara á yngsta 

stigi og Auði kennara á unglingstigi. Hinn fókushópurinn saman stóð af þeim 

samstarfskonunum, Pálínu kennara á yngsta og miðstigi, Ingibjörgu kennara á mið- og 

unglingastigi, Gróu kennara á unglingstigi og Ólöfu sem kennir nemendum frá 1.-10. 

bekk.  

Val á þátttakendum réðst af því hvort viðkomandi kennarar hefðu starfað lengur en 

þrjú ár innan skólans til að þekkja vel til stjórnunarhátta og faglegrar forystu stjórnenda. 

Í fókushópi kennara var leitast við að hafa umsjónarkennara og kennara af mismunandi 

skólastigum en aðstæður í hvorum skóla fyrir sig réðu endalega hverjir höfðu tök á að 

taka þátt í rannsókninni. Það að eingöngu konur tóku þátt í rannsókninni réðs af 
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aðstæðum og tilviljunum. Fræðimennirnir Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir 

(2013) og Krueger og Casey (2009), leggja á það áherslu að þátttakendur í viðtölum séu 

einstaklingar sem hafa góða þekkingu á viðfangsefni rannsóknarinnar, eigi auðvelt með 

að tjá sig og hafi skoðanir á því sem verið er að rannsaka.  

Aðalnámskrá kveður á um að skólastjóri beri að sjá um að viðhalda jákvæðum 

skólabrag, faglegri forystu og stefnumörkun til framtíðar svo eitthvað sé nefnt (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011). Með því að ræða við áðurnefndan hóp kennara 

var leitað eftir með hvaða hætti staðið er að þeirri vinnu og því var reynt að hafa 

einstaklinga í fókushópunum af ólíkum skólastigum innan grunnskólans. 

3.3 Gagnaöflun 

Við gagnaöflun er hægt að beita fjölmörgum aðferðum sem eigindlegar 

rannsóknaraðferðir bjóða upp á. Í þessari rannsókn var gögnum aflað með 

einstaklingsviðtölum við stjórnendur, fókushópaviðtölum við kennara og 

vettvangsathugunum. Það er mikilvægt að afla gagna á ólíkan hátt til að fá upplýsingar 

um tilvikið út frá mismunandi sjónarhornum og rýna gaumgæfilega í viðfangsefni 

rannsóknarinnar (Flick, 2006; Silverman, 2013). Stuðst var við þemaskiptan 

viðtalsramma, sjá viðauka A og Á, en viðtölin voru hálfopin til þess að fá vitneskju um 

reynslu einstaklinga, viðhorf og upplifun af vinnuumhverfi þeirra (Kvale og Brinkmann, 

2009; Lichtman, 2013). Til að auka réttmæti rannsóknarinnar dró rannsakandinn saman 

helstu niðurstöður viðtalanna og spurði nánar út í svör viðmælenda, eins og Kvale, 

(1996) og Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) mæla með. 

Rannsóknarspurningarnar voru hafðar að leiðarljósi við gerð viðtalsspurninganna. 

Viðtalsspurningarnar þjónuðu tilgangi rannsóknarinnar og voru til að fá meiri dýpt í 

viðtölin. Krueger og Casey (2009) mæla með því í skrifum sínum að viðtalsspurningarnar 

séu fáar og hnitmiðaðar og hafði rannsakandinn það að leiðarljósi við gerð þeirra. 

Þátttakendur lýstu upplifun sinni og reynslu í svörum sínum og þeim gafst tækifæri á að 

segja á sinn hátt frá því sem spurt var um.  

Gerðir voru tveir spurningarammar, annar fyrir skólastjórnendur, sjá viðauka A, en 

hinn fyrir kennarana, sjá viðauka Á, en báðir miðuðu að því að varpa ljósi á viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Viðtalsspurningarnar voru flokkaðar fyrir viðtölin eftir þemum til að 

auðvelda greiningu þeirra og úrvinnslu, eins og Lichtman (2013) bendir á í skrifum 

sínum. Viðtölin fóru fram á vinnustað þátttakenda. Rannsakandi lagði sig fram við að 

skapa hlýlegt og rólegt andrúmsloft, þannig að viðmælendur upplifðu sig örugga 

(Krueger og Casey, 2009; Lichtman, 2013, Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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Í fókushópaviðtölunum sköpuðust umræður um efnið og viðfangsefnið var skoðað 

út frá ólíkum sjónarhornum. Það skapaði ákveðinn drifkraft sem leiddi umræðuna 

áfram. Gæta þurfti þess að allir létu ljós sitt skína og hver og einn fengi að koma sinni 

sýn á viðfangsefnið á framfæri eins og Krueger og Casey (2009) benda á í skrifum sínum. 

Viðtölin voru hálfopin og reyndi á rannsakandann að stýra ekki of miklu en ná samt 

fram upplýsingum sem nýttust í rannsókninni (Flick, 2014; Lichtman, 2013; Silverman, 

2013). Rannsakandi þurfti að fylgjast vel með umræðunum og skrá hjá sér punkta til að 

eiga auðveldara með að afrita viðtölin þannig að greinarmunur væri gerður á 

viðmælendum. Rannsakandi notaði virka hlustun og var vakandi yfir hvert umræðurnar 

leiddu. Hann þurfti að gefa endurgjöf á umræðuefnið og spyrja nánar út í það sem vakti 

áhuga hans og féll innan ramma rannsóknarinnar. Krueger og Casey (2009) og Lichtman 

(2013) leggja mikið upp úr hlutverki rannsakandans og mikilvægi þeirra þátta sem 

nefndir eru hér að framan. 

Í hverju fókushópaviðtali fyrir sig voru fjórir einstaklingar. Til að fá sem gleggsta 

mynd af upplifun og reynslu kennaranna af faglegri forystu yfirmanna og til að sjá hvað 

þeir telja faglegt og árangursríkt skólastarf, talaði rannsakandi við kennara af ólíkum 

stigum innan grunnskólans. Í hverjum fókushópi voru kennarar af öllum stigum. 

Rannsakandi fékk skriflegt leyfi allra þátttakenda, sjá viðauka C og loforð fyrir því að 

mega hafa samband við þá ef í ljós kæmi við úrvinnslu gagnanna atriði sem hann þyrfti 

nánari útskýringar við.  

Rannsakandi fór á vettvang og fylgist með stjórnendum, fyrst á starfsmannastofu og 

síðar á starfsmannafundi. Áhersla var lögð á að gera athugunina við sem eðlilegastar 

aðstæður og umhverfi. Leitaðist rannsakandi við að öðlast heildrænan skilning á 

tilvikinu. Rannsakandi skráði hjá sér hvernig samskiptum var háttað milli yfirmanna og 

kennara bæði á starfsmannafundi og á starfsmannastofu. Einnig var fylgst með hvernig 

ákvörðunum og tilkynningum af ýmsu tagi var komið á framfæri sem þjónaði tilgangi 

rannsóknarinnar. Rannsakandi var aðalrannsóknartækið og þurfti hann að vera 

meðvitaður um stöðu sína og reyna að hafa sem minnst áhrif á rannsóknina, eins og 

Lichtman (2013) og Silverman (2013) benda réttilega á. 

Grétar Þór Eyþórsson (2013) og Lichtman (2013) fjalla um mikilvægi forprófunar 

spurninga áður en hin raunverulegu viðtöl fara fram. Spurningarnar voru lagðar fyrir 

þrjá kennara og einn fyrrverandi skólastjóra til að meta hvort þær væru skýrar og 

gallalausar. Eftir að forprófun hafði farið fram og vankantar lagfærðir var hægt að hefja 

rannsóknina.  
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3.4 Gagnagreining 

Viðtölin voru hljóðrituð á spjaldtölvu, tímamæld og afrituð. Þegar rannsakandi hafði 

lokið við að hlusta gaumgæfilega á hvert og eitt viðtal voru þau afrituð. Að því búnu 

hófst ítarleg gagnagreining. Þá var farið kerfisbundið í gegnum hvert viðtal, þau greind, 

lykluð (e. coded) og fundin þemu, að því búnu voru þau sett í stærra samhengi. Til að 

auðvelda greiningu gagnanna voru spurningarnar þemaskiptar, sjá viðauka A og Á.  

Upplýsingunum sem safnað var með vettvangsathugunum voru skráðar niður, þær 

greindar og athugað hvort þær styddu við gögnin úr viðtölunum eða hvort greina mætti 

nýjar upplýsingar. Kvale (1996), Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) 

leggja áherslu á að niðurstöður rannsókna séu settar fram með skýrum hætti. Því ákvað 

rannsakandi út frá upplýsingum gagnanna að skrá niðurstöður fyrir hvort tilvik fyrir sig. 

Síðan eru niðurstöðurnar bornar saman og tengdar fræðilegri umfjöllun og rannsóknum 

til að varpa ljósi á meginviðfangsefni rannsóknarinnar og fá svör við 

rannsóknarspurningunum eins og Lichtman (2013) og Silverman (2013) leggja áherslu á. 

Tilgangur þess er að sýna fram á hvað niðurstöðurnar skólanna eiga sameiginlegt og 

hvað ekki, hvort þær leiði ný sannindi í ljós og hvað þær eiga sameiginlegt með eldri 

rannsóknum. ,,Gæði gagnagreiningarinnar eru því nátengd gæðum rannsóknarinnar“ 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 222). Útkoma eigindlegra 

rannsókna verður ekki tölulegur samanburður heldur þemu eða hugtök sem lýsa hvað 

er sameiginlegt með reynslu og upplifun viðmælenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

3.5 Réttmæti 

Í rannsókn sem byggð er á tilviksathugun er rannsakandinn aðalrannsóknartækið. Hann 

þarf að gæta hlutleysis og hafa ekki áhrif á viðmælendur sína (Lichtman, 2013). Gæði 

gagnanna sem viðkomandi aflar falla og standa með honum. Rannsakandi þurfti að 

beita virkri hlustun og fylgja vel eftir því sem sagt var og vera viss um að hann skildi á 

réttan hátt það sem fram kom. Ágæti rannsóknarinnar felst í því að finna út hvaða 

upplifun og merkingu viðmælandi leggur í umræðuefnið og hver sjónarmið hans eru 

(Kvale og Brinkmann, 2009). 

Kvale (1989) fjallar um þrenns konar skilyrði fyrir réttmæti. Í fyrstu gerir hann grein 

fyrir samsvörun (e. correspondence), það er hvort niðurstöðurnar eigi sér hliðstæðu í 

öðrum skólum. Rannsakandi leitaði eftir heimildum og rannsóknum sem gerðar hafa 

verið meðal annars í skólum á Íslandi, Svíþjóð og Finnlandi til að athuga hvort 

niðurstöður þeirra væru með svipuðum hætti. Í öðru lagi bendir Kvale (1989) á 

mikilvægi samræmis (e. coherence) sem vísar til þess að textinn og samhengi og 
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framsetning niðurstaðnanna sé með skýrum hætti. Í niðurstöðum rannsóknarinnar úr 

Kríuskóla og Þrastarskóla var lögð áhersla á niðurstöðurnar væru settar fram á skýran 

hátt og var höfð hliðsjón af spurningarrammanum. Þriðja atriðið sem Kvale (1989) 

nefnir er hagnýtt gildi (e. pragmatic utility). Hagnýtt gildi rannsóknar vísar til þess hvort 

hægt er að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á aðra skóla eða stofnarnir og hvort framsetning 

niðurstaðna sé með réttmætum hætti.  

Þessi rannsókn var gerð í tveimur grunnskólum og því hafa niðurstöðurnar ekki 

yfirfærslugildi á aðra skólastjórnendur, kennara né stofnanir en þær geta gefið 

ákveðnar vísbendingar. Með rannsókninni lýstu viðmælendur upplifun sinni og reynslu 

af faglegri forystu skólastjórnenda og hvaða þættir þeir telja mikilvægasta fyrir 

árangursríkt skólastarf. Áhugavert var að bera niðurstöðurnar saman við fyrri 

rannsóknir bæði íslenskar og erlendar. Má í því sambandi nefna sænska rannsókn Höög 

(2014) og finnska rannsókn sem Hargreaves og Shirley (2012) greina frá í skrifum sínum, 

til að varpa ljósi á það hvort og þá með hvaða hætti aðstæður virðast sérstæðar hér á 

landi, sjá nánar í samantekt í kafla sex. 

3.6 Siðferði rannsóknar  

Kynningarbréf var sent til viðkomandi skóla, sjá viðauka B, þar sem óskað var eftir að fá 

að gera eigindlega rannsókn byggða á einstaklingsviðtölum, fókusviðtölum og 

vettvangsathugun. Sagt var í stuttu máli frá viðfangsefni rannsóknarinnar. Þátttakendur 

skrifuðu undir upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni áður en viðtölin fóru fram, sjá 

viðauka C. Þar kom fram að þeim gæfist kostur á að draga sig út úr rannsókninni án 

skýringa. Bæði þátttakendum og skólum voru gefin rannsóknarheit til að síður væri 

hægt að bera kennsl á þá.  

Upprunalegum gögnum var eytt þegar niðurstöður lágu fyrir. Lichtman (2013) og 

Silverman (2013) leggja meðal annars áherslu á ofangreind siðferðileg atriði við 

framkvæmd rannsókna.  

Rannsakandinn þurfti að sýna skilning og bera virðingu fyrir þátttakendum sínum. 

Með því skapaði hann ekki einungis traust og trúnað heldur einnig þægilegt og 

afslappað andrúmsloft (Hollway og Jefferson, 2000). Hann þurfti að halda eigin 

hugmyndum fyrir utan rannsóknina til að draga úr líkindum þess að hann hefði áhrif á 

þátttakendur, eins og Lichtman (2013) og Silverman (2013) leggja til.  
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4 Niðurstöður rannsóknar  

Kaflinn fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar. Í fyrstu verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum hvors skóla fyrir sig. Fyrst verða niðurstöður Kríuskóla kynntar en þar á 

eftir verða niðurstöður Þrastaskóla settar fram.  

4.1 Kríuskóli 

Kríuskóli er fyrir nemendur frá 1.- 10. bekk. Nemendur hans eru flestir úr 

sveitarfélaginu en þó eru nokkrir úr nágrannabæjarfélögum. Alls eru um 500 nemendur 

í skólanum. Skólinn hefur verið starfræktur í rúma öld og því hefur skólastarfið þróast í 

tímans rás miðað við breytingar, lagasetningar og framþróun í kennslu og 

kennsluháttum. Hann er eini grunnskólinn í sveitarfélaginu sem markar honum ákveðna 

sérstöðu. Leitast hefur verið við að þróa kennsluhætti og innleiða tækninýjungar jafnt 

og þétt með jákvæðum stuðningi frá sveitarfélagi. Mikill metnaður er bæði hjá 

skólastjórnendum og sveitarfélagi að hafa allan aðbúnað, kennslu og stuðningsnet sem 

best úr garði gert. 

Skólahúsnæðið hefur verið byggt upp í áföngum eftir þörfum hvers tíma en 

húsnæðið er snyrtilegt og vel við haldið. Skólalóðin er stór með ýmsum leiktækjum, 

auðum svæðum, aðstöðu til boltaíþrótta og leikja af ýmsu tagi. Þegar inn er komið eru 

verk nemenda áberandi á veggjum skólans og blóm eru víðsvegar til prýði. Viðmót 

starfsfólks var afslappað, glaðlegt og viðkunnanlegt.  

Alls starfa á bilinu 80 manns við skólann en af þeim eru þrír í stjórnunarteymi hans. 

Stjórnunarteymi skólans er í höndum kvenna sem allar hafa gegnt störfum sínum yfir 10 

ár. Þær eiga það sameiginlegt að vera komnar yfir miðjan aldur. Upphaflega byrjuðu 

þær að starfa við skólann sem kennarar, en hafa klifið metorðastigann í þær stöður sem 

þær gegna í dag. Stjórnendurnir hafa bætt við sig viðbótarnámi, ýmist hafa þeir lokið 

meistaranámi eða diplómanámi. Kennararnir í fókushópunum áttu það allir 

sameiginlegt að hafa starfað lengur en þrjú ár við skólann. 

4.1.1 Árangursríkt skólastarf 

Dimmey aðstoðarskólastjóri svaraði spurningu rannsakanda um árangursríkt skólastarf 

á eftirfarandi hátt. 
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Rannsóknir sýna að fagleg forysta skiptir þar miklu máli. Ég veit það! ... Ég 

held að stjórnendur geti haft þar mikil áhrif ... og það þarf að setja upp, 

stýra verkefnum inn í kennarahópinn. Ef maður ætlar að sitja á rassinum 

bara, þá gerist ekki neitt. Það er á hendi stjórnenda ... og vinna með það, 

sem út úr því kemur ... Ég held að það hafi aukist allavega hérna að fólk er 

farið að velta meira fyrir sér í stjórnuninni sko, hvað er í gangi og hvað er 

verið að gera og hvað má betur gera, bara í kennslu.  

Lára kennari á yngsta stigi hafði orð fyrir sínum hópi þegar kennararnir voru beðnir 

um að útskýra hvað árangursríkt skólastarf væri. Hún sagði: 

Ég held að það sé bara jákvæðni yfir heildarpakkann. Jákvæðni gagnvart 

börnunum, foreldrunum og skólasamfélaginu. Sko, að við séum ekki að 

[tuða um] ... þetta og hitt. Nú segja foreldrarnir þetta. Þetta er allt of mikið 

og við erum að alhæfa. Það eru alltaf einhverjir leiðinlegir bæði kennarar og 

foreldrar, við eigum ekki að alhæfa út frá þeim. 

Hinir kennararnir voru sammála Láru en hópurinn velti fyrir sér hvort foreldrar 

hefðu oft á tíðum of mikið um skólastarfið að segja. Hvort það væri stundum til hins 

verra þegar kvartanir bærust frá þeim og skólastarfinu væri breytt á síðustu stundu 

vegna þess. Lára benti á að það væri meðal annars hlutverk kennaranna að breyta því 

og ræða málin til að standa á sínu. Einnig var rætt um að koma þyrfti á framfæri 

upplýsingum um það sem framundan væri í skólastarfinu, því það væri stór þáttur í að 

skapa jafnvægi í skólasamfélaginu. Kennararnir ræddu um hvað fælist í árangursríku 

skólastarfi og Bára kennari á mið- og unglingastigi bætti við: 

Annars finnst mér að árangursríkt skólastarf ... sé bara jákvæðni og að fólki 

líði vel og að fólki sé treyst fyrir vinnunni sinni. Þá helst þetta allt í hendur 

sko. Ef kennararnir eru glaðir þá smitar það inn í bekkina og ... ef það er 

einhver kergja og leiðindi þá smitast það út í kennsluna. 

Í báðum fókushópunum voru kennararnir þó sammála um að í flestum tilfellum væri 

mikilvægt að ákveðin festa af hálfu stjórnenda væri til staðar gagnvart foreldrum. Þar 

sem stjórnendur stæðu á sínu og létu ekki undan foreldrum sem vildu fá sínu framgengt 

fyrir sitt barn.  

Varðandi árangursríkt skólastarf þá sagði Þórdís deildarstjóri að það væru gerðar 

kröfur til kennara og að farið væri yfir framfarir nemenda á milli ára frá 4., 7. og 10. 



45 

bekk á samræmdum prófum. Reynt væri að bregðast við ef nemendur þyrftu aðstoð 

með ákveðna námsþætti eða námið yfirleitt. Niðurstöður samræmdra prófa væru 

notaðar til þess eða eins og hún sagði: 

Samræmdu prófin notum við sko, það er bara verkfæri og við notum það og 

rýnum hvert barn og pundum inn, þá hérna stuðningi. Vinnum mjög 

markvisst með það en við vinnum ekkert markvisst með PISA. Samræmdu 

prófin vísa okkur veginn um hvað hvert barn þarf. Við rýnum niðurstöðurnar 

og þá er einhver tími til stefnu til að grípa inn í. 

Stjórnendur voru sammála því að samræmd próf væri einn mælikvarði á 

árangursríkt skólastarf, einnig gæfi Skólapúlsinn góða mynd af líðan nemenda. Margrét 

skólastjóri sagði: 

Við erum náttúrulega með Skólapúlsinn og mér finnst það gefa okkur 

nokkuð góða mynd, líka hvernig líðan nemenda er frá 6. – 10. bekk. 

Auðvitað viljum  við sjá hérna glaða og jákvæða, ánægða nemendur sem eru 

tilbúnir til að læra. Oft hefur nú verið sagt að það fari ekkert nám fram ef að 

nemandinn er ekki í góðu jafnvægi. Þannig að árangursríkt skólastarf finnst 

mér vera, jú, það þarf náttúrulega að vera góður námsárangur og líka 

vellíðan. Mér finnst allavega sterk fagleg forysta að stjórnendur séu faglega 

meðvitaðir og vilji koma á nýjungum og ná að gera það þannig að þeir nái að 

fá kennarana með sér. 

Eitt af því sem stjórnendur og kennarar töldu merki þess að fyrrverandi nemendur 

skólans hefðu góðar minningar þaðan og þeim hefði liðið vel í skólanum var að þeir hafa 

komið tímabundið til starfa við skólann. Einnig kom fram hjá viðmælendum mínum að 

kennaranemar sem hefðu lagt stund á verknám í Kríuskóla kæmu sumir hverjir að námi 

loknu til starfa vegna þess að þeim leist vel á skólann og síðast en ekki síst þá leið þeim 

vel í vettvangsnáminu. Dimmey aðstoðarskólastjóri sagði: 

Mér finnst skipta mjög miklu máli að börnunum líði vel. Ég vil sjá að 

krakkarnir fari héðan svolítið fjölhæf, mér finnst við of bóknámsmiðuð. Ég 

vil sjá meira af list- og verkgreinum og að þeir útskrifist héðan og hafi góðan 

grunn námslega sko. Það skiptir gríðarlega miklu máli og að þeir eigi góðar 

minningar héðan og upplifi að þeim hafi liðið vel hérna. 
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Bæði kennarar og stjórnendur töluðu um að góð samskipti milli starfsfólks, 

nemenda og foreldra væri mikilvægur þáttur í árangursríku skólastarfi. Einnig að góð 

samvinna milli foreldra og skólasamfélagsins skipi veigamikinn sess sem og ,,góðir“ 

kennarar. Rannsakandi tók eftir hve samskipti milli stjórnenda og kennara voru frjálsleg. 

Kennarafundum var stjórnað af skólastjóra og óþvingaðar umræður fóru fram um það 

sem rætt var. 

Stjórnendur og kennarar greindu frá þróunarverkefni sem hefði tekist með ágætum 

og þar hefði stjórnendum tekist að fá kennara í lið með sér. Kennarar hrifust af 

verkefninu og fóru á námskeið og í nám til að vera betur í stakk búnir til að takast á við 

breytta kennsluhætti til að vinna að verkefninu. Áhugi stjórnenda og kennara gerði það 

að verkum að verkefnið er orðið hluti af hefðbundnu skólastarfi Kríuskóla. Einnig 

nefndu þeir mikilvægi stefnumörkunar í skólastarfi. 

Eitt af því sem mætti telja til árangursríks skólastarf væri hófleg starfsmannavelta 

eða eins og Margrét skólastjóri sagði: 

Ja, sko, ég er þeirrar skoðunar að það verði að vera einhver 

starfsmannavelta til þess að það verði einhver starfsþróun og nýjungar. Við 

stöndum svolítið frammi fyrir því að hér á yngsta og miðstiginu hefur orðið 

svolítil eða eðlileg endurnýjun, vil ég meina. Það hefur ekki orðið neinn flótti 

frá okkur ... á unglingastigi ... hefur orðið mjög lítil breyting núna síðustu 10-

15 árin. Ég held að það skipti gríðarlega miklu máli að hafa áhugasama og 

drífandi kennara, upp á að ná árangri. Ég held að það sé ekki spurning ... þó 

að ég sé að segja að við séum með fullorðna kennara á unglingastigi þá 

erum við alveg að skila árangri. Það vantar kannski aðeins meiri nýjungar og 

fjölbreytni. 

Þórdís deildarstjóri tók undir það sem skólastjórinn sagði en bætti við: 

Hæfileg blanda af sko reynslumiklu fólki og ungu fólki sem skapar ákveðna 

dýnamík í skólastarfinu. 

Hvorki stjórnendur né kennarar töldu að áhrifa einkunnaverðbólgu ætti við rök að 

styðjast í Kríuskóla. Einkunnir væru komnar til á faglegum grunni og byggðu á framlagi 

nemenda. 
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4.1.2 Fagleg forysta 

Skólastjórinn Margrét, Dimmey aðstoðarskólastjóri og Þórdís deildarstjóri voru 

sammála um að fagleg forysta væri meðal annars byggð á að skólastjórnendur væru vel 

inni í málum. Þeir fylgdust vel með nýjungum í skólastarfi og leituðust við að innleiða 

nýjar kennsluaðferðir. Stjórnendur sögðust hvetja kennara til að kynna sér nýjungar og 

gerðu þeim kleift að afla sér þekkingu sem gæti styrkt og eflt þá í starfi. Einnig reyndu 

þeir að hafa áhrif á kennsluhætti með breytingar og framþróun í huga og hagsmuni 

nemenda að leiðarljósi. 

Þórdís deildarstjórinn sagði: 

Já og það að styðja við kennarana þegar þeir sækjast eftir því að kynna sér 

eitthvað nýtt og vilja gera eitthverjar breytingar í starfi sínu. Þá er ýmislegt 

sem stjórnendur geta gert til að liðka fyrir og auðvelda þeim það. 

Dimmey aðstoðarskólastjóri hrósaði Margréti skólastjóra:  

Hér hefur verið mjög sterk fagleg forysta sem helgast af því að skólastjórinn 

... setur sig mjög vel inn í málefnin. Margrét er sjálf mjög vel inni í því sem 

við höfum verið að innleiða.  

Hanna, Lára, Guðrún og Bára sögðu allar að starfið í Kríuskóla væri metnaðarfullt og 

undir það tóku kennararnir í hinum fókushópnum. Sumum fannst það stundum einum 

of mikið, en metnaður skólastjóra fyrir hönd skólans var ekkert launungarmál. Guðrún 

kennari á miðstigi sagði að það stjórnendateymi sem að henni snéri væri mjög faglegt. 

Stjórnendurnir væru um margt ólíkir en það væri af hinu góða. Þeir væru meðvitaðir um 

nýjungar og hvettu kennara til nýbreytni í kennsluháttum.  

Þegar kom að umræðum um kennslu og kennsluhætti þá ræddu kennararnir um hve 

Margrét skólastjóri fylgdist vel með. Hún kæmi stundum inn í kennslustofu til að sjá 

hvað væri verið að gera og hvernig. Í framhaldi af því sagði Hanna kennari á mið- og 

unglingastigi: 

Mér finnst skólastjórinn alveg með puttann á púlsinum þar. Margrét er 

mjög vakandi oft að spyrja og spyr af hverju við gerum þetta svona, af 

hverju? Hver eru markmiðin? Af hverju?  

Í framhaldi af því sagði Lára kennari á yngsta stigi:  

Já, hún er mjög meðvituð … miklu meira en maður hafði kynnst hér áður. 
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Umræðurnar stigmögnuðust og kennararnir höfðu allir sitt að segja um ágæti 

skólastjórans, þó svo að hann hefði stundum skotið þeim skelk í bringu með áleitnum 

spurningum. Bára kennari á mið- og unglingastigi mælti:  

Já, hún [Margrét skólastjóri] er oft að hvetja okkur til nýrra kennsluaðferða 

og nýs námsmats og svoleiðis. 

Hanna kennari á mið- og unglingastigi lét eftirfarandi orð falla: 

Erfitt að stíga út úr þægindarammanum! 

Í viðtölunum kom fram að nokkrum kennurum fannst óþægilegt að fá slíkar 

spurningar frá skólastjóranum. Þeim fannst hann ganga of mikið á þá, þannig að þeir 

þyrftu að stíga út úr þægindarammanum og gera grein fyrir því sem þeir væru að gera 

og af hverju. Í umræðunum kom fram að þeim fannst það skipti máli og væri af hinu 

góða að skólastjórinn spyrði þá þessara spurninga. Þegar þeir fóru að velta svörunum 

fyrir sér komust þeir að því að þeir hugsuðu um hvort það væri til önnur aðferð em 

hentaði þessum ákveðna nemendahópi betur. 

Stjórnendur sögu að kennararnir væru mjög faglegir og byggju yfir mikilli reynslu 

sem skipti verulegu máli fyrir skólastarfið í heild. Það ætti meðal annars stóran þátt í því 

hve nemendur skiluðu góðum árangri. Um leið væri það hindrun í framförum og 

breytingum hvað ákveðinn hluti kennarahópsins væri fastur fyrir og ætti erfitt með að 

breyta til en þrátt fyrir það væru kennarar faglegir. 

Varðandi innleiðingu og stefnumörkun sagði Dimmey aðstoðarskólastjóri: 

Þetta er þungur róður ... eitt það erfiðasta við okkar starf og það erfiðasta ... 

er þetta daglega amstur. Það að ná í gegn breytingum er mjög þungt eins og 

hérna hjá okkur þá erum við með kennara sem hafa unnið mjög lengi og eru 

dálítið fastir á sínu. ... Við vorum farin að vinna að því að hugleiða að fara 

inn í tíma, við höfum ekki ennþá komið okkur í það ferli. Til að segja hvort 

öðru til, þá er ég ekki bara að tala um okkur stjórnendur heldur bæði 

stjórnendur og kennara og fara inn hjá kennurum en við höfum ekki komið 

því að. Það er okkar að skipuleggja það.  

Margrét skólastjóri var á sama máli og Dimmey en bætti við: 

Ég held að það megi segja að það er faglegur metnaður innan skólans. Það er 

svo mismunandi hvernig ... útfærslurnar eru og það hefur kannski verið erfiðara 
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á unglingastiginu við erum með eldri kennara [þar], þeir eru dálítið fastir fyrir. 

Og svo hefur það verið svona pínu sem maður getur kallað jafningafræðslu, þá 

eru kennarar sem hafa prófað nýjungar verið með kynningu fyrir hina og það er 

það sem oft skilar meiru heldur en að fá utanaðkomandi aðila.  

Fókushópurinn sem Lára kennari á yngsta stigi var í ræddi um metnað 

skólastjórnans fyrir góðu og árangursríku skólastarfi og Lára sagði: 

Mikill metnaður í Margréti [skólastjóra] að hafa skólann góðan. Maður 

finnur það sko. Manni finnst stundum bara, er ekki komið nóg, þannig að 

það er metnaðarfullt. 

Stjórnendurnir og kennararnir töluðu um að skólastarfið væri faglegt og leitast væri 

við að efla fagmennsku kennara með eftirfylgni og síðast en ekki síst með símenntun. 

Deildarstjórinn sagði frá því að áður en nýja vinnumat kennara kom til hefðu verið 

ráðnir stigstjórar til að sjá um ákveðin málefni á hverju stigi fyrir sig. Stigstjórar hefðu 

fundað með kennurum á stigunum og þar hefði farið fram mikil fagleg umræða. 

Hlutverk þeirra hefði meðal annars verið að ræða við kennara á viðkomandi stigi og 

síðan hefði umræðan farið fram á fjölmennari fundi. Þórdísi deildarstjóra fannst miður 

að ekki hefði verið hægt að koma því við að hafa stigstjóra þennan veturinn.  

Nýjungar og þróunarverkefni bar á góma. Þórdís deildarstjóri fjallaði um að 

undanfarin ár hefði verið unnið að því að innleiða nýjungar á borð við spjaldtölvur sem 

tilheyrði upplýsinga- og tæknimennt. Verkefnastjórinn hefði fengið ýmsa aðila til að 

halda erindi í skólanum í formi fyrirlestra og kynninga. Einnig hefur hann verið mjög 

iðinn við að prófa sig áfram og kynnt fyrir samkennurum nýja möguleika og hvað 

tæknin hefði upp á að bjóða. Margrét og Þórdís töluðu um mikilvægi þess að fá kennara 

í lið með sér til að hafa áhrif á samstarfsfólk sitt og hrífa það með sér í breytingar og 

innleiðingu á nýjungum sem kæmi sér vel í skólastarfinu. Verkefni sem byrjað væri á 

héldust í sessi og yrðu partur af skólastarfinu, en síðan yrði að betrumbæta þau í takt 

við nýja tíma og framþróun. Stjórnendur voru sammála því að það þyrfti að viðhalda 

þeim verkefnum sem þegar væri búið að ýta úr vör og til þess þyrfti tíma og mannskap. 

Kennararnir sem rætt var við voru sömu skoðunnar. Nokkrir þeirra töluðu um að verið 

væri að vasast í of mörgum verkefnum í einu, í stað þess að vinna og styðja vel við þau 

sem þegar væri verið að vinna að. 

Stjórnendur vildu ekki meina að það væri þrýstingur frá foreldrum eða 

sveitarstjórnarmönnum varðandi innleiðingu nýjunga eða breytinga. Stundum kæmu 
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fram hugmyndir frá þeim sem ýmist kæmu til framkvæmda eður ei. Þeir nefndu stórt 

verkefni sem unnið væri að með nokkrum stofnunum í sveitarfélaginu. Hugmyndin 

hefði ekki verið þeirra en skólinn væri þó einn af lykilstofnunum í því. Það verkefni væri 

viðamikið og sátt hefði verið um að takast á við það. Margrét skólastjóri sagði um 

verkefnavinnuna: 

Já, já aðalverkefnið núna er þetta læsisverkefni. …við höfum … fengið að 

heyra … að það sé verið að grauta í of mörgum verkefnum í einu, 

þróunarverkefnum. Það er aldrei vinsælt og kannski höfum við svolítið 

dregið úr því og reynt að einbeita okkur að einhverju einu. Við erum … 

Heilsuskóli og það er alltaf eitthvað í gangi varðandi það og við erum líka 

með Uppeldi til ábyrgðar.  

Í hópnum spunnust umræður um erfiða nemendur og hvað væri hægt að gera til að 

létta á kennurunum og bekkjarfélögum, sem væru með þeim allan daginn. Það væri til 

dæmis öðruvísi hjá faggreinakennurum sem kenndu einum bekk og síðan þeim næsta. 

Talað var um að oft reyndi erfiður nemendahópur á kennara og álagið gerði það að 

verkum að þeir gætu ekki sinnt starfinu af fullum krafti. Í framhaldi af þeirri umræðu 

sagði Lára kennari á yngsta stigi að skólastjórinn tæki á agamálum eða eins og hún 

orðaði það:  

Mér finnst skólastjórinn þannig, að það er hægt að kasta í hann erfiðum 

málum. Mér finnst hann alveg fara í þau. Hann er alveg óhræddur í að fara í 

erfið mál og tala við foreldra í erfiðri stöðu og svoleiðis.  

Hinir kennararnir í hópnum tóku undir orð Láru og fannst gott að tekið væri á 

málum af festu og öryggi. Því næst beindist umræðan að utanaðkomandi áhrifum og þá 

sagði Hanna kennari á mið- og unglingastigi: 

Illugi svífur yfir vötnunum. … líka þetta með skóli fyrir alla og 

einstaklingsmiðað [nám] og svo eru samræmdu prófin og þetta er svo mikil 

togstreita ... Allir fara í þau og allir stimplaðir en samt á allt að vera 

einstaklingsmiðað. Maður er stundum dálítið týndur í þessu. Hvað á maður 

að gera miklar kröfur til barnanna og svo er í fréttum talað um vanlíðan og 

kvíða. Svo er maður að reyna að gera kröfur og svo segir Illugi að maður geri 

ekki nógu miklar kröfur. ... Ég verð stundum alveg ringluð yfir þessu sko. 
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Fleiri kennarar voru sammála Hönnu og fannst eins og verið væri að gera misvísandi 

kröfur til þeirra sem erfitt væri að fylgja eftir í markvissu starfi og auknu álagi.  

Kennararnir voru sammála því að stefnumörkun skipti máli í faglegri forystu. Þeir 

töluðu um að stjórnendur mættu láta heyra meira í sér um það sem þeir væru ánægðir 

með og þeir mættu hrósa kennurum meira.  

4.1.3 Símenntun 

Viðmælendur mínir voru sammála um að reynt væri að hafa símenntun kennara með 

þeim hætti að það nýttist hverjum og einum sem best. Þó töluðu kennarar um að þeim 

þætti miður að sitja fyrirlestra og kynningar sem höfðuðu engan veginn til þeirra. Það 

var þá helst í þeim tilfellum sem stjórnendur höfðu skipulagt fræðslu fyrir heildina. 

Kennararnir töluðu um að það væri margt ólíkt í starfi þeirra og því ýmislegt sem ekki 

hentaði kennurum sem kenna á mismunandi aldursstigum. Í fókushópunum töluðu allir 

kennararnir um að því væri vel tekið ef þeir óskuðu eftir að komast á námskeið eða á 

fyrirlestra á skólatíma. Nokkrir kennarar sögðu frá því að það drægi úr þeim að sækja 

sér viðbótarþekkingu vegna þess að það þyrfti að finna einhvern í þeirra stað. Þeim 

fannst það of mikið mál þó svo að þeir þyrftu ekki að hafa áhyggjur af því að fá 

afleysingu. Einnig nefndu þeir aukið álag sem fylgdi því að fara í nám með vinnu. 

Í viðtölunum kom fram að það vantaði fleiri tilboð til kennara um framhaldsnám 

þannig að hver og einn hefði meira um sitt nám að segja. Þórdís deildarstjóri orðaði það 

svo:  

Ef það væri aðeins meiri sveigjanleiki í starfi kennarans til að minnka 

verulega kennsluskyldu þeirra sem væru að gera tilraunir með kannski nýja 

kennsluhætti eða breytingar. Það er mjög erfitt við að eiga og það eru 

margir sem hafa verið að leggja á sig framhaldsnám og ná sér í 

meistaragráðu og það er bara ofboðslega mikið álag, viðbótarálag. 

Margrét skólastjóri sagði:  

Ég hefði viljað sjá fleiri sækja um námsleyfi. Það hefur dregið verulega úr því 

eftir að Vonarsjóðurinn hætti að veita [leyfi]. Fólki finnst þetta … vonlaust. 

Þórdís deilarstjóri: 
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Maður hefði viljað sjá meira af tilboðum til kennara, það er mest þetta … 

formlega meistaranám … sem mörgum vex í augum. … [það vantar] þessi 

vikunámskeið sem voru áður fyrr, [fyrir utan hefðbundinn starfstíma skóla]. 

Kríuskóli starfar eftir stefnunni Uppeldi til ábyrgðar og sagði Dimmey 

aðstoðarskólastjóri að allir nýir starfsmenn færu á námskeið til að kynna sér stefnuna 

þannig að þeir gætu tileinkað sér hana til að vinna í hennar anda. Dimmey taldi að 

innleiðing stefnunnar hefði haft jákvæð áhrif á samskipti innan skólans, bæði innan 

nemendahópsins og meðal starfsmanna.  

Álag í kennslu var eitt af því sem kennarar og stjórnendur nefndu að væri þrándur í 

götu þeirra sem vildu sækja sér viðbótarnám. Fram kom að færri kennarar færu í nám 

vegna þess. Það væru fáir sem fengju námsleyfi. Vinnuálag hefði aukist bæði hjá 

kennurum og stjórnendum við síðustu kjarasamninga með tilkomu vinnumats, sem er 

einn liður samningsins og það dragi enn fremur úr því að þeir færu í nám.  

4.1.4 Framtíðarsýn 

Hvað varðar framtíðarsýn stjórnendanna fyrir Kríuskóla þá nefndu þeir sterka faglega 

forystu, og hæfilega endurnýjun starfsmanna. Einnig nefndu þeir að sátt þyrfti að 

skapast vegna nýgerðra kjarasamninga, þá aðallega þeim hluta sem snýr að 

vinnumatinu og sátt milli stjórnenda, kennara og sveitastjórnar um tilhögun vinnumats 

og framkvæmd þess. Þórdís deildarstjóri sagði: 

Það eru bara þessir hlutir sem þurfa að komast í lag og svo þarf að falla 

svolítið meiri ró á námsmatið á unglingastiginu. Þetta er ansi mikið álag held 

ég fyrir þá kennara sem standa í þessu og þetta á bara auðvitað eftir að 

færast niður. 

Skólastjórinn var sammála Þórdísi og bætti því við að það ætti eftir að fara í þá vinnu 

í yngri bekkjunum. Kennararnir voru á sama máli og skólastjórnendur og töluðu um 

aukið álag vegna breytinga á námsmati og töldu það valda streitu og óróleika meðal 

nemenda, foreldra og kennara. 

Kennararnir nefndu að þeir vildu sjá meiri tengsl við aðra skóla sem myndi leiða til 

aukinnar samvinnu. Hluti kennaranna vildu meiri samvinnu innan skólans en það virtist 

vera mismunandi eftir því hvað hentar hverjum og einum og þeim verkefnum sem verið 

er að fást við hverju sinni. 
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Kennararnir töluðu um mikilvægi faglegrar forystu og að stjórnendur væru faglegir 

og fylgdust vel með framförum á sviði kennslu og kennsluhátta. Þannig að þeir væru 

færir um að innleiða og stuðla að þróun og breytingum í takt við breytta tíma. Einnig 

voru þeir sammála um að stjórnendur þyrftu að vera vel inni í málum og fylgja eftir 

breytingum og í sumum tilfellum með sársaukafullum aðgerðum. Stjórnendur lýstu 

ánægju sinni með samþættingu námsgreina og vildu sjá meira af henni. Kennararnir 

sem voru að kenna samþættar greinar eins og íslensku og samfélagsfræði voru ánægðir 

með það kennslufyrirkomulag, því þá er hægt að vinna meira með báðar 

námsgreinarnar á fjölbreyttari hátt, bæði hvað varðar kennsluhætti og námsmat. Í 

heildina voru bæði stjórnendur og kennarar mjög ánægðir með skólann og það starf 

sem þar er unnið. 

4.1.5 Kyngervi 

Þegar kom að því að ræða um mikilvægi kyngervis stjórnenda þá urðu viðmælendur 

mínir hugsi á svip og gáfu sér tíma til hugleiða spurninguna. Þeir nefndu að það þyrfti 

fleiri karlmenn í kennarastéttina. Þórdís deildarstjóri sagði: 

Já, meiri blöndun, það er líka varðandi stjórnun. Í mínum huga skiptir það 

ekki máli hvort það er karl eða kona sem stýrir skólastarfinu aðallega að 

þetta sé hæfur einstaklingur. En á svona stórum kvennavinnustað þá held 

ég að það sé erfiðara fyrir konur að stjórna, það er allavegna mín upplifun. 

Svar Dimmeyjar aðstoðarskólastjóra var á svipuðum nótum, hún sagði: 

Já, mikið lifandis vildi ég að það væri svona blandaðri hópur, bæði hollara 

fyrir vinnuandann og nemendur og það að þessi börn skulu ekki sjá 

karlmann, kannski alla sína skólagöngu þangað til þau eru komin í 

framhaldsskóla. Það er vont, bara reglulega vont, sko. 

Lára kennari á yngsta stigi taldi að ákveðinn hópur nemenda þyrftu á karlkyns 

kennurum eða stjórnendum að halda og í því sambandi minntist hún á drengi. Margrét 

skólastjóri og Þórdís deildarstjóri töldu að þær fengju fleiri persónuleg mál inn á borð til 

sín vegna þess að þær væru konur. Mál sem kennararnir myndu ekki ræða við 

karlkynsstjórnanda. Dimmey aðstoðarskólastjóri var ekki sammála því en taldi að ef upp 

kæmi ágreiningur þá fengi kvenkynsstjórnandi meiri gagnrýni og þyrfti að hafa meira 

fyrir að fá sínu framgengt. Hún sagði: 
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... ég held að það sé erfiðara, konur þurfa að hafa meira fyrir því. ... Þetta 

eru allt voða góðar vinkonur mínar og allt það en ef það er eitthvað sem við 

erum ekki sammála um þá er það erfiðara, held ég. Þær leyfa sér meira við 

kvenfólk. Konur leyfa sér meira við konur, það er allavega mín reynsla. 

Almennt þá töluðu viðmælendur um að það væri persónan sem skipti mestu ekki 

kyngervi viðkomandi. Jafnframt sögðu þeir að það þyrfti fleiri karlmenn til starfa innan 

skólans. Það hefði í för með sér öðruvísi samskipti, að karlmenn tækju oft á tíðum á 

annan hátt á málum og skólabragurinn gæti orðið annar. 

4.2 Meginniðurstöður fyrir Kríuskóla 

Þegar svör viðmælenda eru skoðuð kemur í ljós ákveðinn þráður í hverju þema út af 

fyrir sig. Hér á eftir verða niðurstöður Kríuskóla dregnar saman. 

4.2.1 Árangursríkt skólastarf  

Skólastjórnendur voru á því að niðurstöður samræmdra prófa væri einn mælikvarði á 

árangursríkt skólastarf sem og niðurstöður úr Skólapúlsinum. Þeir lögðu áherslu á að 

hafa nemandann í forgrunni og stuðla að jákvæðri líðan hans, til að efla árangur hans 

bæði náms- og félagslega. Til að efla starfið og gera það farsællra þá væri farið yfir 

niðurstöður samræmdra prófa og stutt við nemendur sem þyrftu aðstoð í ákveðnum 

námsþáttum. Skólastjórnendur vilja hafa ánægða starfsmenn því þeir smiti út frá sér 

bæði til samstarfsfólks og nemenda. Einnig vilja þeir sjá hæfilega starfsmannaveltu til 

að auðvelda þróun og breytingar og nefndu þeir mikilvægi þess að hafa kennarana í liði 

með sér. Jafnframt sögðust þeir gera kröfur til kennara í starfi sínu hvað varðar 

fagmennsku og fjölbreytni í kennsluháttum. 

Í viðtali við fókushóp kennara kom fram að skólastjórinn átti til að ganga á kennara 

og spyrja um hvaða leiðir þeir færu til að ná markmiðum sínum og nemenda sinna í 

kennslunni. Í svörum sínum þurftu þeir að færa rök fyrir gjörðum sínum. Sumum þeirra 

fannst það óþægilegt en jafnframt vakti það þá til umhugsunar um starf sitt, 

kennsluhætti og námsmat. Þeir voru á þeirri skoðun að með því að velta fyrir sér 

markmiðum og leiðum að settu marki væru þeir að leita leiða til að gera starfið 

árangursríkara. Bæði skólastjórnendur og kennarar töluðu um að stjórnendur hefðu 

áhrif á kennsluhætti þeirra. Einnig sögðu þeir að skýr stefnumörkun væri mikilvæg til að 

árangursríkt skólastarf næði fram að ganga. Jafnframt kom fram að einkunnir nemenda 

væru byggðar á faglegum grunni og sögðu viðmælendur að einkunnaverðbólga ætti 

ekki við rök að styðjast í Kríuskóla. 
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4.2.2 Fagleg forysta  

Kríuskóli á sér langa sögu í samfélaginu og hefur mótað stefnu í samvinnu við 

sveitarfélagið. Skólinn hefur byggt upp öflugt skólastarf um langa hríð og nýtur 

virðingar innan samfélagsins. 

Skólastjórnendur Kríuskóla sögðu að fagleg forysta fælist meðal annars í því að 

fylgjast vel með framförum og nýjungum í skólastarfinu. Þeir leitast við að ýta undir 

nýbreytni með því að gefa kennurum hlutdeild í verkefnum, gefa þeim færi á að verða 

sér úti um faglega þekkingu, þannig að þeir verði betur í stakk búnir til að takast á við 

breytingar og framþróun. Annríki stjórnenda hefur komið í veg fyrir að þeir hafi 

skipulagt jafningjastuðning. Það er stuðningur sem fellst í að þeir eða aðrir kennarar líti 

við í kennslustund og ræða viðkomandi aðilar saman um það sem vel er gert og hvað 

megi bæta.  

Stjórnendur vildu ekki meina að þrýstingur væri á þá af hálfu sveitarfélagsins eða frá 

foreldrum varðandi innleiðingu á nýjungum og breytingu á skólastarfinu. Þeir nefndu að 

stundum kæmu fram hugmyndir frá fyrrnefndum aðilum sem væru ræddar, sumar 

þeirra hlytu hljómgrunn innan skólans og kæmu til framkvæmda en aðrar ekki. Það kom 

fram að unnið væri að sameiginlegu stóru verkefni innan sveitarfélagsins sem margir 

aðilar hefðu sameinast um. Það verkefni átti upptök sín hjá sveitarstjórnarmönnum en 

ekki í skólasamfélaginu sem er einn mikilvægasti samstarfaðilinn. Kennararnir sögðu 

aftur á móti að þeir finndu fyrir utanaðkomandi þrýstingi eins og hugmyndum ráðherra 

mennta- og menningarmála. Sá þrýstingur gæti verið mótsagnakenndur og í einu orði 

væri talað um samræmd próf en í hinu um einstaklingsmiðað nám þar sem tillit væri 

tekið til hvers og eins.  

Kennarar og stjórnendur nefndu að mörg verkefni væru í gangi, sum þeirra hefði 

skólinn haft frumkvæði að, en öðrum hefði sveitarfélagði hefði ýtt úr vör. Kennararnir 

vildu að unnið væri að færri verkefnum þannig að hægt væri að vinna þau betur og 

festa í sessi. Þeim fannst skólastjórnendur sparir á hrós og sögðu að þeir mættu láta 

vita meira af því sem vel væri gert og þeir væru ánægðir með. Kennararnir hrósuðu 

skólastjóranum fyrir hvernig hann tæki á erfiðum málum sem þeim fannst skipta miklu 

máli. Það kom fram hjá viðmælendum að mikið álag væri bæði á skólastjórnendur og 

kennara. Álag vegna nýrra kjarasaminga og námskrár með breyttu námsmati. Í 

skólanum er unnið eftir uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar og var sagt að stefnan 

hefði hjálpað til við að vinna úr ágreiningsmálum meðal nemenda sem og starfsfólks.  



56 

4.2.3 Símenntun 

Viðmælendur mínir upplifðu símenntun kennara væri með þeim hætti að hún hentaði 

hverjum og einum eins vel og kostur væri. Hluti símenntunar færi fram í skólanum en 

einnig utan hans. Sumir kennararnir nefndu þó að stundum sætu þeir undir fræðslu 

sem ekki ætti við þeirra kennslu og það fannst þeim miður en í flestum tilfellum væri 

símenntunin þeim til fróðleiks og gagns.  

Skólastjórnendum lýstu óánægju sinni yfir því að geta ekki haft sveigjanleika í starfi 

kennara til að þeir hefðu tök á að sinna símenntun eða sækja sér viðbótarnám á 

skólatíma. Mikið álag hamlaði því að þeir bættu við sig framhaldsnámi með fullu starfi. 

Einnig kom fram að framboð námskeiða og tilboð til þeirra varðandi framhaldsnám væri 

af skornum skammti. Lítið væri um að námskeið væru í boði fyrir utan hefðbundinn 

starfstíma grunnskólans. Það vantaði bæði hvata og ákvæði í kjarasamningum kennara 

til að gera þeim auðveldara fyrir að sækja sér viðbótarþekkingu og prófgráðu.  

4.2.4 Framtíðarsýn 

Stjórnendur töluðu allir um að sterk fagleg forysta, hæfileg starfsmannavelta og sátt um 

nýgert vinnumat kennara væri mikilvæg fyrir framtíð Kríuskóla. Bæði kennarar og 

stjórnendur höfðu áhyggjur af auknu álagi og streitu í skólastarfi en samvinna við 

kennara í öðrum skólum var eitt af því sem kennararnir vildu sjá í náinni framtíð. Þeim 

fannst þeir einir á báti þegar kom að innleiðingu og þróun á meðal annars námsmati. 

Almennt voru þó bæði stjórnendur og kennarar á því að í skólanum væri unnið gott 

starf sem byggði á gömlum grunni. Stjórnendur nefndu sérstaklega samþættingu 

námsgreina sem unnið er að á einu stiginu og vildu sjá aukningu á samskonar 

verkefnum í kennslu á fleiri stigum. 

4.2.5 Kyngervi 

Viðmælendur mínir veltu fyrir sér spurningunni um kyngervi stjórnenda. Þeir voru allir 

sammála um að persónan skipti máli ekki kyngervi, mikilvægara væri hvernig 

viðkomandi er sem stjórnandi og einstaklingur. Viðmælendur mínir vildu að fleiri 

karlmenn störfuðu innan skólans til að auka kynjablöndun í skólastarfinu. Þeir töldu það 

mikilvægt fyrir nemendur og það hefði jákvæð áhrif á skólabraginn, bæði hvað varðar 

kennslu og vinnuanda. 

Stjórnendurnir voru á því að þeir fengju meira af persónulegum málum inn á borð til 

sín heldur en ef þeir væru karlmenn, samskiptin væru önnur á milli kvenna en ef um 

aðila af gagnstæðu kyni væri að ræða. Þeir töluðu um að það gæti reynst erfitt fyrir 
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konur að stjórna konum. Meirihluti starfsmanna væru konur og þær gætu verið óvægar 

í skoðunum sínum og gagnrýnni á konur heldur en ef stjórnandinn væri karlmaður. 

Af svörum viðmælenda um kyngervi má sjá að þau lúta meira að kyni en kyngervi og 

geta ástæður þess verið af ólíkum toga.  

4.3 Þrastarskóli 

Þrastarskóli er grunnskóli fyrir nemendur frá 1.- 10. bekk. Í sveitarfélaginu eru nokkrir 

aðrir grunnskólar starfræktir. Allflestir nemendur skólans búa í sveitarfélaginu en 

nokkrir þeirra eru lengra að komnir. Fjöldi nemenda er rúmlega 400. Hefðir og venjur 

hafa verið að festast í sessi í Þrastarskóla en starfstími hans er um það bil 

aldarfjórðungur. Skólinn bíður upp á ákveðna sérfræðiaðstoð sem er í samræmi við það 

sem sveitarfélagið hefur úthlutað til grunnskólanna á svæðinu, og sama má segja um 

allan aðbúnað skólans. 

Þrastarskóli er bjartur og snyrtilegur. Hann er prýddur fjölbreyttum verkefnum 

nemenda sem hanga víðsvegar á veggjum innandyra. Starfsfólkið var glaðlegt og 

andrúmsloftið rólegt og afslappað.  

Í skólanum starfa 70 manns en af þeim eru þrír stjórnendur, tvær konur og einn 

karlmaður. Arna skólastjóri er á miðjum aldri og hefur gegnt núverandi stöðu í 15 ár. 

Áður hafði hún fengist við kennslu og stjórnun í öðrum grunnskólum. Helga deildarstjóri 

var í fyrstu kennari við skólann en síðastliðin 10 ár hefur hún verið deildarstjóri. Arna og 

Helga hafa báðar bætt við sig framhaldsnámi. Aðrir viðmælendur höfðu starfað 

mislengi, einn frá upphafi skólastarfsins frá því fyrir 25 árum en enginn skemur en 5 ár. 

4.3.1 Árangursríkt skólastarf  

Þegar Arna skólastjóri var spurð um hvað hún teldi að fælist í árangursríku skólastarfi 

sagði hún: 

Árangursríkt skólastarf hlýtur að vera það að nemendur nái sínum 

markmiðum … að nemendur nái að þroskast og að þeir nái markmiðum sem 

þeir setja sér eða sett eru í námskrá. Og þá út frá markmiðum og 

námsmarkmiðum og líka … að nemendum líði vel. Nemendum sem líður vel 

og eru ánægðir þeim gengur betur í náminu, skila betri námsárangri. … 

Ánægðir starfsmenn skila líka betra starfi. … Það þarf að hlúa vel faglega að 

kennurum, þannig að þeim líði vel … [og] geti sinnt sínu starfi og hlúð að 
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nemendum ... [til að] þeir ná sínum markmiðum. ... allt verður að virka 

saman til að ná árangri.  

Helga deildarstjóri var sammála Örnu en lagði áherslu á gott samstarf við foreldra 

meðal annars vegna þess að þeir gera meiri kröfur um að skólinn standi sig. Hún sagði:  

Ef það er eitthvað sem fólk er óánægt með, kemur illa út … þá þarf að fara í 

umbótarvinnu … og síðast en ekki síst að fólkið sem er í kringum mann að 

því líði vel og því finnist það skipta miklu máli, hrósa því og að það 

[starfsfólkið finni að það ]sé mikils metið. Fela fólki störf sem það ræður við 

og það getur valdið. Það sem skiptir mestu máli er fyrst og fremst að 

börnunum okkar líði vel. Þau eru þungamiðjan í þessu öllu, það eru börnin. 

Ingibjörg kennari á mið- og unglingastigi var sammála Helgu og lagði áherslu á að 

nemendur öðlist færni til framtíðar og kennarinn ætti að leitast við að undibúa 

nemendur eins vel undir lífið og starfið gæfi viðkomandi kost á. Hún sagði jafnframt að 

til þess þyrfti kennarinn ákveðið svigrúm til að efla þekkingu sína og færni. Síðast en 

ekki síst þyrfti kennarinn að hafa tök á að undirbúa kennslu í stað þess að vinna í 

endalausri teymisvinnu. Samkennarar Ingibjargar voru henni innilega sammála og vildu 

fá aukinn tíma til undibúnings og yfirferðar námsefnis. 

Arna skólastjóri sagði að unnið væri eftir hugmyndafræði Uppeldi til ábyrgðar:  

Það er ákveðin stefnumörkun í gangi og við höfum unnið mjög markvisst í 

matinu hérna hjá okkur og markvissar umbótaáætlanir á hverju ári á 

grundvelli þess mats.  

Hún sagði jafnframt að leitað væri eftir viðhorfum aðila innan skólasamfélagsins 

þegar unnið væri að umbótum í Þrastarskóla. Niðurstöður Skólapúlsins væru hafðar til 

hliðsjónar sem og rýnihópar nemenda þar sem þeir kæmu með hugmyndir að 

breytingum og leiðum til úrbóta. 

Bæði skólastjóri og deildarstjóri Þrastarskóla hafa sömu sýn á árangursríkt skólastarf 

og leggja áherslu á vellíðan nemenda, kennara og starfsfólks, þannig að góður árangur 

náist. Árangurinn er ekki einungis góð útkoma á prófum heldur spila margir aðrir þættir 

saman. Helga deildarstjóri lagði áherslu á að fylgst væri vel með þáttum eins og einelti 

og kvíða og leitað væri leiða til að koma í veg fyrir og draga úr þeim eins og kostur væri. 

Þannig að þeir væru ekki að hindra jákvæðan þroska nemanda. Í framhaldi af því sagði 

deildarstjórinn: 
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Nám við hæfi hvers og eins, þó við séum með einstaklingsmiðað nám þá að 

sjálfsögðu tekst okkur ekki alltaf að fylgja því eftir. Að nemendur og 

starfsfólk nái að blómstara í sínu og sýna sína bestu kosti og árangur, … 

Góður rammi og skipulag skiptir gríðarlega miklu máli, að það sé staðið við 

hlutina og heiðarleiki. Skólinn stendur og fellur með góðu skipulagi, gott 

upplýsingaflæði til nemenda, foreldra og starfsfólks. 

Kennararnir lögðu áherslu á gott samstarf, skipulag og markmiðssetningar. Stefna 

skólans þyrfti að vera skýr þannig að kennarar vissu til hvers væri ætlast. Þeim finnst 

vanta skýrari leiðsögn frá sínum yfirmönnum. Kennararnir telja að gott samstarf við 

heimilin skipi veigamikinn sess hvað varðar árangursríkt skólastarf og að foreldrar séu 

vel upplýstir um það sem fram fer í skólanum. Einnig töluðu þeir um að það vantaði 

aukinn stuðning og úrræði inn í skólann, að einn kennari í 20-25 manna bekk væri 

einfaldlega of lítið miðað við fjölbreytileika nemendahópsins. Í umræðunni kom upp að 

skortur á fjármagni væri hamlandi og dragi meðal annars úr stuðningi og gæslu sem og 

ráðningu fagmenntaðra einstaklinga inn í skólanum. Kennararnir töluðu um að 

sveitarfélagið hefði veitt peningum til kaupa á spjaldtölvum fyrir ákveðna árganga í 

grunnskólanum. Í þeirri umræðu komu fram vangaveltur um hvort ekki hefði mátt verja 

þeim peningum betur í til dæmis stuðningskerfi innan skólans. Kennurum var frekar 

heitt í hamsi og Rut kennari á mið- og unglingstigi tók svo til orða: 

Var peningum sveitarfélagsins vel varið í spjaldtölvuvæðinguna? Ég spyr mig 

þessarar spurningar á hverjum degi. Þurfti ekki að nota þessa peninga, 

hvergi annarstaðar en í þetta? Við erum að óska eftir meiri sérkennslu og 

[sérúrræðum]! 

Auður kennari á unglingastigi tekur undir orð Rutar og bætir við: 

Vantar þroskaþjálfara og meiri stuðning, vantar að setja meiri pening inn í 

skólakerfið. 

Sóley kennari á yngsta stigi sagði:  

Smart á pappír og í öllum fjölmiðlum að það sé búið að spjaldtölvuvæða 

skólann.  Þessi spjaldtölvuvæðing átti að gera einhvern gæfumun. Þær áttu 

að bjarga [skólanum]. 
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Rætt var um að spjaldtölvuvæðingin hefði verið pólitískt kosningaloforð en ekki 

byggð á ígrundaðri og upplýstri ákvörðun út frá uppeldis- og kennslufræðilegum 

forsendum.  

Arna skólastjóri lagði áherslu á að þetta skólaár væri um margt sérstakt, meðal 

annars vegna kjarasamninga sem fela í sér nýtt vinnumat kennara, auk annarra 

verkefna sem kennarar og starfsfólk skólans hefur orðið að tileinka sér. Hún nefndi 

tímafrek verkefni sem bæði hefðu áhrif á faglegt starf og starfsandann, miklar 

breytingar á skömmum tíma sem ef til vil hefði verið hægt að gera með öðrum hætti. 

Arna mælti: 

Mér finnst kennararnir mínir vera mjög leitandi þrátt fyrir að maður heyri 

orð falla um að manni sé ekki treyst af yfirvöldum, af okkar yfirmönnum … 

það hefur ekki drepið niður viljann til að mæta alltaf á hverjum degi og leita 

sífellt leiða til að gera betur í dag en í gær. Þannig upplifi ég fólkið mitt … 

Mér finnst fólk[ið mitt] vera víðsýnt … og [með] opinn huga gagnvart 

nýjungum, þrátt fyrir að fólk upplifi það að verkefnin séu óþrjótandi og það 

sé alltaf verið að bæta við þau. Og við sem stjórnendur finnum það líka og 

það koma dagar sem maður bara, hvernig er hægt að komast yfir þetta og 

auðvitað upplifa kennarar þetta líka.  

Helga deildarstjóri þakkaði því góða skólastarfinu sem unnið væri af fagmennsku í 

Þrastarskóla þann góða árangur sem nemendur skólans næðu. Fagmennska kennara 

væri mikil og þeir fengu að blómstra hver á sinn hátt sem gerði þá ánægðari og drífandi 

í starfi. Hún taldi af hinu góða að fá úttekt á starfsemi skólans til að fá ábendingar um 

hvað vel væri gert og hvað mætti betur fara. Einnig lagði hún ríka áherslu á góðan 

vinnuanda og gott vinnuumhverfi og að þeim sem störfuðu innan skólann og gestum 

líði vel saman. Kennararnir voru sammála orðum Helgu hvað varðar góðan starfsanda 

og jákvæðan skólabrag. 

Sá þáttur sem valdið hefur togstreitu og auknu álagi meðal kennara sérstaklega á 

unglingastigi er breytt fyrirkomulag námsmats í 10. bekk. Í því sambandi nefndi 

skólastjórinn:  

Að mörgu leiti hvetur þetta nýja fyrirkomulag til þess að námsmat sé 

fjölbreyttara [sem] og kennsluhættirnir. ... Það er jákvætt og mér finnst fólk 

hafa verið leitandi burt séð frá þessari nýju námskrá. ... Sífelld leit að 

aðferðum og að því hvernig best er að meta hlutina og því hvernig við 
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höfum greinargott yfirlit yfir það hvernig nemendum gengur. [Námsmatið]… 

þarf að … styðja við og vera leiðsegjandi, það þarf að vera skýrt og sjáanlegt. 

Nemendur þurfa að vera meðvitaðir um það til hvers er ætlast af þeim. ... 

Ég held að þetta nýja kerfi eigi eftir að styðja okkur í því að ná betur til 

breiðari hóps nemenda heldur en við höfum gert áður en ... það er erfitt 

fyrir marga að setja sig inn í þetta. 

Ingibjörg kennari á mið og unglingastigi sagðist vilja sjá skýrari stefnu frá ráðuneyti 

mennta- og menningarmála varðandi nýja námsmatið. Hún og fleiri kennarar voru á því 

að samvinnu skorti í að samræma og vinna saman að því að móta leiðbeinandi stefnu í 

námsmatinu.  

Skólastjórinn sagði að það væri meðal annars hlutverk hans og annarra stjórnenda 

að hafa áhrif á kennsluhætti kennara eða eins og hann sagði:  

Ég reyni það og … ég vona að ég hafi áhrif á hópinn … en það er ef til vill 

annarra að fylgja því eftir inni í skólastofunni. Við ræðum margt og reynum 

að spegla og drögum fram það sem vel er gert og höfum gert það gegnum 

tíðina ... höfum lagt áherslu á að kennarar læri hver af öðrum og verið með 

jafningjamat í gegnum árin eins og á elsta stiginu til dæmis og það hefur 

gefist mjög vel, minna á yngsta stiginu en þar er meiri dýnamík. Mikil 

samvinna og fólk er að skiptast á skoðunum um það hvernig eigi að nálgast 

[viðfangefnin] og vill hjálpast að og það er svona andinn. Ég skynjaði þegar 

ég kom fyrst hérna, við erum öll til að hjálpast að í grunninn er það svona 

meginhugsunin. Ég vona að ég hafi áhrif á það hvernig við vinnum. 

Upplifun kennararnir var ekki sú að stjórnendateymi skólans hefði áhrif á 

kennsluhætti þeirra. Ólöf kennari í 1.-10. bekk komst svo að orði: 

Það átti að vera með þessi tæki [spjaldtölvurnar] en ég veit ekki hvort það 

er að skila sér. Það er verið að kynna svo mörg öpp … maður hefur bara ekki 

tíma til að sökkva sér niður í [að læra á þau]. 

Kennararnir nefndu að ætlast væri til að þeir notuðu spjaldtölvur í kennslu, þannig að 

áhrif stjórnenda eru fyrir hendi án þess að allir kennararnir geri sér grein fyrir því.  

Einn þeirra þátta sem skoðaðir eru af gaumgæfni í Þrastarskóla til að bæta 

skólastarfið eru niðurstöður samræmdra prófa. Arna og Helga sögðu að kennarar og 

stjórnendur skólans fengju tækifæri til að rýna í niðurstöðurnar til að styðja við 
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nemendur sem þess þyrftu. Einnig að leita umbóta í skólastarfinu til að styrkja ákveðna 

þætti þannig að niðurstöður prófanna yrðu jákvæðari og síðast en ekki síst að þekking 

og hæfni nemendanna ykist. Aðspurð sögðu þær að niðursöður PISA væru notaðar 

þegar unnið er að umbótaáætlunum.Það væri hins vegar flóknara því þær sýndu 

heildarniðurstöðu en ekki niðurstöður fyrir hvern og einn einstakling eins og 

samræmdu prófin. 

Kennararnir Pálína og Ingibjörg voru á því að til að efla skólastarfið þyrftu kennarar 

aukinn tíma til að sinna hverjum og einum nemenda. Það mætti til að mynda gera með 

viðtölum þar sem þeir gætu farið yfir stöðu nemandans og rætt hvað þyrfti að bæta og 

hvar viðkomandi stæði vel að vígi. Einnig væri tími til foreldrasamskipta stórkostlega 

vanmetinn og aukið svigrúm og tíma þyrfti í þann þátt skólastarfsins. Einnig sögðu þær 

að mikilvægt væri að allir stjórnendur hefðu langa og víðtæka reynslu af kennslu. 

Þannig að þeir þekktu starfið af eigin raun og ættu þar af leiðandi auðveldara með að 

setja sig í spor kennara og bregðast við á öruggan hátt.  

Þegar rannsakandi beindi spurningu til Helgu deildarstjóra um einkunnaverðbólgu 

varð henni að orði: 

Ég held að það sé bull, bara frá A til Ö. Ég bara trúi því ekki að fólk haldi það 

og einhver segi að það geti það. Ég segi bara ekki meir. Mér finnst það 

móðgun! Hvernig hefur verið talað niður til grunnskólakennara og jafnvel 

niður til menntaskólanna.  

Arna skólastjóri sagðis hafa velt því fyrir sér og skoðað það sérstaklega hvort 

einkunnaverðbólga væri til staðar í Þrastarskóla og taldi svo ekki vera. Hún sagðist hafa 

borið saman einkunnir nemenda á samræmdu prófi og skólaeinkunn sem hefði staðist 

samanburð. Hún sagði að kennaranir legðu metnað sinn í að gefa nemendum einkunn á 

faglega byggðum grunni. 

Skólastjórnendur töldu jákvætt að nemendur gætu valið þann skóla sem þeir vildu 

fara í. Einnig benti Arna skólastjóri á að það gerði það að verkum að samkeppni 

skapaðist á milli skóla sem gæti verið af hinu góða. Eða eins og hún sagði: 

Ég er hliðhollari því að nemendur hafi val. Það hefur bara ákveðin áhrif á 

okkur hvað sem okkur finnst um frelsi og allt það á margan hátt. Þá held ég 

að það sé bara gott fyrir okkur að hver skóli hefur sín sérkenni og nemendur 

geta valið út frá þeim. Það er bara ákveðinn styrkur sem getur falist í því að 

nemendur hafi ákveðið val.  
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Deildarstjórinn tók í sama steng og sagðist fá til sín foreldra og nemendur úr öðrum 

hverfum, um það bil annan hvern dag til að skoða skólann. 

4.3.2 Fagleg forysta  

Skólastjóri og deildarstjóri voru á sama máli þegar spurt var um hvað fagleg forysta 

væri. Arna skólastjórinn sagði: 

… leiðtogi eða skólastjórnandi [þarf] að vera fyrirmynd á svo margan hátt og 

á faglegan hátt … Faglegheitin … snúa ekki bara að faglegri kennslu eða 

nálgun heldur … að annarri nálgun í starfi … í samskiptum í víðu samhengi ... 

skapa líka vettvang til þess að fólk geti þróast og eflst í starfi.  

Helga deildarstjóri sagði, og horfði þá til eigin starfa í Þrastarskóla: 

Fagleg forysta er að hafa yfirsýn, … taka þátt í að búa til stefnur fyrir 

skólann, læsistefnu, samfellu … vera vel inn í öllu námsefni og síðan að 

fylgja því eftir … Fagleg forysta er líka það að sjá um mannauðinn í 

skólanum, fólkið og foreldrana. Að það sé gott foreldrasamstarf og að fólki 

líði vel, að því finnist það skipta máli og að það hafi eitthvað um hlutina að 

segja. 

Þegar Arna skólastjóri velti fyrir sér hlutverki sínu hvað varðar faglega forystu, þá 

komst hún svo að orði: 

Við reynum … að fylgjast vel með því sem er að gerast, miðla nýjungum og 

… taka inn hluti og vera leiðtogi í því starfi. Setja upp áætlanir varðandi 

faglega þróun starfsfólksins í tengslum við endurmenntun og það sem er 

efst á baugi hverju sinni. Skólasamfélagið er myndað af hópi fagfólks sem 

býr … yfir bæði reynslu og þekkingu … Við sem erum leiðtogarnir ... Við 

vitum ekki allt og við eigum ekki að líta á okkur þannig að við vitum allt 

betur en okkar fólk, heldur eigum við að beisla kraftinn sem fellst í 

heildarsamfélaginu. 

Helga og Arna voru sammála því að það væri mikið á hendi deildarstjóra og 

aðstoðarskólastjóra að sinna faglegri forystu innan skólans sem og aðstoð og ráðgjöf við 

kennara og foreldra eins og kostur væri. Dagsdaglega væri það meira á hendi 

millistjórnenda að sinna nemendum og ýmsum uppákomum. Hvað varðar almenna 
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þróun þá væri hún á ábyrgð skólastjóra, þó að millistjórnendur leggi sitt af mörkum. 

Arna skólastjóri sagði:  

Ég mætti hafa meiri tíma til að vera inni í stofu … og vera meira í því að vera 

í beinni kennsluráðgjöf eða oft langar mig til þess ... skipulagið er bara 

þannig að það er meira deildarstjóranna. Þeir gera það meira, það hefur 

bara verið þannig hjá okkur verkaskiptingin. 

Skólastjóri og deildarstjóri leggja áherslu á hve víðtækt starfið er og hve mörgum 

þáttum þurfi að sinna. Ingibjörg kennari á mið- og elsta stigi tekur undir orð þeirra og 

bætir við: 

Fagleg forysta er þegar reynt er að leggja upp með faglegt starf í skólanum 

og reynt  að halda því. Það hefur verið sett upp svona stefna í skólanum sem 

hefur verið fylgt eftir. Það er margt sem mætti bæta og taka fastari tökum 

eins og lestrarstefnu og til dæmis Uppeldi til ábyrgðar. 

Helga deildarstjóri lagði áherslu á þekkingu á námskrá og nýjungum í skólastarfi. 

Hún talaði einnig um að meta þyrfti skólastarf reglulega og skoða kannanir eins og 

Skólapúlsinn til að sjá hvar skórinn kreppir og hvað sé vel gert. Hún nefndi mikilvægi 

góðs samstarfs við foreldra og góðs upplýsingastreymis til allra aðila skólasamfélagsins. 

Kennararnir voru á sama máli og nefndu skýra stefnu og markmið til að vinna eftir, þar 

sem áherslan væri hlutaðeigandi aðilum ljós. Þeir lögðu áherslu á að hver og einn 

kennari þyrfti að vera faglega undirbúinn fyrir sína kennslu. Kennararnir ræddu um 

skort á tíma dagslega til undirbúnings og yfirferðar á námsefni. Kennararnir urðu 

nokkuð æstir og fannst því miður lítill skilningur ráðamanna á starfi sínu. Þess bera að 

geta að þeir töluðu um að skólastjóri sýndi því skilning en sveitarstjórnarmenn hefðu 

ekki þá þekkingu sem til þyrfti. Kennararnir voru á því að teymisvinna og 

spjaldtölvuinnleiðing tæki of mikinn tíma frá því starfi sem þeir þyrftu raunverulega að 

sinna. Rut kennari á mið- og unglingastigi sagði til að útskýra betur þá umræðu sem á 

undan var gengin: 

Við byrjuðum með plan eins og Uppeldi til ábyrgðar með öðrum skólastjóra 

og svo kemur nýr stjórnandi og bætir við í stað þess að sleppa einhverju. 

Þannig að það eykst. Núna erum við komin með spjaldtölvur. Þetta er bara 

gríðarlegt verkefni og allir orðnir úrvinda. Nýir kjarasamningar hafa líka 

áhrif, það er eins og maður sé með þumalskrúfu. ,,Ég borga þér aðeins 
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meira ef þú vinnu miklu meira”. Ég var miklu afsappaðri, hér áður fyrr hafði 

ég miklu meira að gera, en ég er alveg búin núna, alveg úrvinda. 

Rut er að vísa til aukins vinnuálags vegna margra þátta sem fylgja kennarastarfinu. 

Auður kennari á unglingastigi tekur undir orð Rutar og bætir við: 

Maður getur bara ekki gefið sér tíma til að undirbúa sína kennslu þú ert í 

þessu teymi og hinu, aðalnámskráin og þetta og hitt. … Það er búið að vera 

svo mikið að gera síðustu ár. Það eru búin að vera svo ofboðslega mörg 

teymi. … Það er búið að vera að gera svo mikið, í stað þess að taka bara eitt 

og gera það almennilega.  

Þegar kennararnir voru inntir eftir því af hverju teymin væru svona mörg höfðu þeir 

ekki svar við því. Þeir höfðu skoðað heimasíður annarra skóla og séð að svipað var uppi 

á teningnum þar. Þeir veltu því fyrir sér hvort það virkaði hjá öðrum skólum að vera í 

mörgum verkefnum í einu en ekki hjá þeim og þá hver ástæðan væri. Þeir töluðu um að 

það vantaði fastan tíma í töflu til samráðs milli kennara sem væru að kenna sama 

árgangi eða kennslugrein. Of mikil áhersla væri á teymisvinnu í ólíkum verkefnum sem 

kennarar hefðu takmarkaðann tíma til að sinna og varðaði ekki beint þeirra kennslu. 

Eða eins og Sóley kennari á yngsta stigi komst að orði:  

Ég er búin að kenna í 12 ár. Mér finnst þessi faglegi hluti  … alltaf vera að 

fara neðar og neðar hjá okkur. … Það er að aukast foreldrasamstarfið hjá 

okkur það er bara allt að aukast. Það er að aukast kvíði hjá krökkunum, bara 

allt þetta, það er bara einhvern veginn, bara allt að aukast. 

Hinir kennararnir tóku undir orð Sóleyjar og lýstu áhyggjum sínum yfir vinnuálagi og 

aukningu á kvíða hjá nemendum og starfsfólki. Einnig barst í tal að nýjungar eins og 

innleiðing á spjaldtölvum og stimpilklukku sem og nýtt vinnumat hefðu leitt til aukins 

álags og pirrings meðal starfsfólks. Þrennt nýtt á sama skólaárinu sem hefði miklar 

breytingar í för með sér. Kennararnir voru sammála um að það hefði mátt huga betur 

að innleiðingu þeirra nýjunga. 

Arna skólastjóri talaði um að mikið álag hindraði hana í að sinna faglegum þáttum 

innan skólastarfins eins og hún myndi helst vilja. Eftir hrun 2008 sagði hún að róðurinn 

hefði þyngst, stjórnendum fækkað um einn, sem hún taldi ekki af hinu góða. Aukin 

verkefni kæmu inn í skólana sem skólastjórnendur ættu að leysa af hendi án þess að til 

kæmi verulegt aukið fjármagn. Í vetur fékkst viðbótarfjármagn þannig að hægt var að 
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hafa stigstjóra. Sú breyting hefur létt á stjórnendum en ekki líkt og um deildarstjóra 

hefði verið að ræða. Hún sagði að sig skorti tíma til að huga að faglegri forystu innan 

skólans eða eins og hún orðaði það:  

Daglega amstrið tekur of mikinn tíma frá því sem að kannski maður vildi 

geta haft meiri tíma til að sinna, kynna sér nýjungar … og fylgjast með.  

Arna skólastjóri lagði á það áherslu að alltaf ætti að reyna að gera betur, ef 

einstaklingur hvort sem um væri að ræða kennara eða yfirmenn telur að þeir hefðu 

engu við sig að bæta, væri hætta á stöðnun. Hún taldi þarft að leita sífellt leiða til 

umbóta og framfara því alltaf mætti bæta gott starf. Máli sínu til stuðnings nefndi Arna 

að eftir að hún hóf störf við skólann hefði hún ýtt undir þemadaga í kennslu og fengið 

kennara í lið með sér til að efla samvinnu milli nemenda, til að mynda með 

verkefnavinnu og leikjum.  

Helga deildarstjóri sagði að reynt væri að leysa mál sem upp kæmu varðandi 

nemendur á hverju stigi fyrir sig en stundum þyrfti aðkomu skólastjóra.  

Þegar rannsakandi spurði Örnu hvort hún teldi að hugmyndir nýfjálshyggjunnar 

hefðu áhrif á starfsemi og stefnu skólans, kom eftirfarandi svar: 

… pólitísk hugmyndafræði hefur áhrif. Ég veit ekki hvort ég hef fundið fyrir 

því … Skólarnir eru svona íhaldssamir á margan hátt og við breytum ekki 

alltaf eins … hratt og við ættum að gera. Að sumu leyti held ég að það sé 

jákvætt, þessi íhaldssemi eins og sumir lýsa skólakerfum eða einstaka 

skólum, þetta eru eins og olíuskip. Það tekur langan tíma að sveigja. 

Menntapólitík er eitthvað sem á að marka og setja stefnu til langs tíma og 

allar sviftingar eru ekki jákvæðar. Það eru bara svo margar rannsóknir sem 

sýna okkur líka að það er bara varasamt ... [við] eigum ekki mikið af eigin 

rannsóknum til að styðjast við ... Við höfum þar af leiðandi freistast til þess 

að nota kannski [erlendar] rannsóknir og verið svolítið sviftivindasöm. Verið 

tilbúin til að vinda einn, tveir og þrír, yfirbyggingin [ráðuneyti mennta- og 

menningarmála] þó svo að skólarnir hafi sem betur fer verið tregari til. … 

það verður að vera skýr stefnumörkun ... Þannig að ég er skeptísk bara sem 

manneskja á hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar. 

Auður unglingstigskennari sagði:  
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Almennt með skólastarf, fólk uppi á [skólaskrifstofu] það ákveður hvenær 

við eigum að hafa starfsdaga. Hvað er að? Megum við ekki hafa okkar 

starfsdaga ... þar sem hentar? Hvað er að? Ráða hvenær eru starfsdagar og 

eitthvað svoleiðis sem er bara fáránlegt að mínu mati. 

Sóley á yngsta stigi sagði í framhaldi af því sem Auður sagði: 

Jú, þeir vilja að skólarnir séu sjálfstæðir en þeir vilja samt ráða yfir okkur. 

Pota hvar skólinn setur peningana sem hann fær í hendurnar og svona. 

Ingibjörg kennari á mið- og unglingastigi var sammála samkennurum sínum og var 

efins um jákvæða þróun þegar til umræðu kom pólitískt vald og áhrif þess á skólamál og 

skólaþróun.  

4.3.3 Símenntun 

Símenntun kennara og stjórnenda hefur að mati skólastjórnenda Þrastarskóla tekið 

miklum breytingum eftir að sveitarfélögin tóku við rekstri grunnskólanna. Bæði 

skólastjórinn og deildarstjórinn voru á því að það vantaði framboð af námskeiðum utan 

starfstíma grunnskóla. Síðast en ekki síst vantaði hvatningu til kennara að sækja sér 

námskeið eftir að punktasöfnunarkerfið var aflagt. Það var kerfi sem stuðlaði að því að 

laun hækkuðu eftir að ákveðnum fjölda punkta var náð. Til að fá launahækkun í dag 

fyrir utan samingsbundnar hækkanir þurfi kennarar og stjórnendur að ljúka 

viðbótarnámi sem vex mörgum í augum vegna álags. Þeir nefndu að aðeins örfáir 

einstaklingar fái launað námsleyfi og aðrir eigi ekki auðvelt með að bæta námi ofan á þá 

vinnu sem fyrir er þannig að hluti af starfsdögum á skólatíma fer í að sinna 

námskeiðahaldi. Einnig töluðu þeir um að það væru alltaf kennarar sem óskuðu eftir að 

fara á skólatíma til að sækja námskeið og fyrirlesta og þá væri sjálfsagt að bregðast við 

því á jákvæðan hátt. Í umræðu um símenntun sagði Pálína kennari á yngsta- og miðstigi: 

Símenntun er fyrir utan vinnutíma. Ég veit ekki hvað vinnutími kennara er 

orðinn langur. Þú ert búin að vinna fullan vinnudag og ert svo að fara á 

námskeið kl. 18. Meðan aðrir starfsmenn eru með símenntun inni í sínum 

vinnutíma. Af hverju þarf þetta að bætast við? Maður er ekki í stuði til að 

sækja námskeið eftir vinnutíma. 

Í framhaldi af svari Pálinu vildi Ingibjörg kennari á mið- og unglingastigi sjá meira 

svigrúm fyrir kennara að fara á starfstíma skóla til að sækja sér sí- eða endurmenntun. 

Hún nefndi að ef komið væri á reglu sem gerði kennurum kleift að sækja námskeið þá 
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gæti það leitt til aukins svigrúms þannig að kennarar hefðu tök á að sækja sér námskeið 

yfir veturinn. Hver og einn kennari gæti valið námskeið sem hentaði hans kennslu.  

Svör kennaranna bentu til þess að þeir hefðu áhuga á að sækja sér viðbótarþekkingu 

en álagið væri það mikið að þeir treystu sér ekki til þess með fullu starfi.  

Kennararnir töldu að skólastjórnendur reyndu ekki að hafa áhrif á kennsluhætti sína 

nema ef vera skyldi með spjaldtölvunum. Það væru ný tæki sem verið væri að kenna 

kennurum á en þeim fannst of mikið færst í fang með því og ekki hefði verið áætlaður 

tími til þess í upphafi skólaárs þó að vitað hafi verið að hverju stefndi. Þeir töluðu um að 

mikið hefði verið um stutt spjaldtölvunámskeið þar sem mismunandi forrit hefðu verið 

kynnt fyrir kennurum í stað þess að kynna nokkur sem hægt hefði verið að prófa sig 

áfram með. Þannig að þeim fannst tími hafa farið til spillis sem hefði mátt verja betur til 

endurmenntunar. 

Arna skólastjóri nefndi að ef til vill mætti símenntunin vera markvissari og hver og 

einn þyrfti að halda utan um sína endurmenntun og skrá hjá sér.  

4.3.4 Framtíðarsýn 

Stjórnendur sögðu að mikilvægt væri að vinna áfram að umbótaáætlunum og eftir 

skólanámskrá skólans sem þyrfti að endurskoða og bæta með reglulegu millibili. 

Skólastjórinn sagði að gríðarleg áhersla væri á list- og verkgreinar sem og bóknám og 

bætti við:  

Að nemendur, börnin verði góðar manneskur það er heildarmarkmið til 

framtíðar og gera sífellt betur, hvað það varðar. Við eigum að skila frá okkur 

nemendum sem eru tilbúnir til að taka þátt í okkar lýðræðisþjóðfélagi. Vel 

nestuð varðandi þætti sem verða til þess fallnir að efla okkar samfélag. 

Ingibjörg mið- og unglingastigskennari sagði:  

Ég held að við verðum að herða okkur með ýmis mál eins og með agamálin. 

Ef það verður gert þá verðum við í góðum farvegi. Ég held eins og okkar 

skóli eigi að marka sér meiri sérstöðu. Það var einu sinni en hefur breyst. En 

í heildina lít ég bjart til þess, en ef ég hugsa um heildina, eins og umhverfið 

og pólitíkina og eins og allt hefur verið þá verður maður svartsýnn. 

Þegar á heildina er litið líta þau björtum augum til framtíðar en Ingibjörg er þó 

uggandi yfir pólitískum áhrifum og þeirri utanaðkomandi þróun sem orðið hefur á 

síðustu árum í skólamálum. 
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4.3.5 Kyngervi 

Þegar skólastjórinn var inntur eftir því hvort kyngervi stjórnenda skipti máli þá velti 

hann spurningunni fyrir sér og sagðist ekki hafa hugsað svo mikið um það en sagði 

síðan: 

Ég hef alltaf litið á það hvernig við nálgumst hlutina sem persónur eða ég 

vona það. Manneskjan eða persónan sem skiptir máli. Jú, auðvitað, kannski 

ekki alveg rétt þegar ég segi að ég hafi ekki upplifað það. … þegar maður er 

að ræða við fólk af erlendu bergi þá hef ég fundið fyrir því að [það er gott að 

hafa stjórnendur af báðum kynjum] það er ekki alveg sama virðing. Þá hef 

ég fengið þá útskýringu hjá þeim sem þekkja til að það sé greipt í þau 

menningarsamfélög þaðan sem fólkið kemur.  

Deildarstjórinn sagðist neita að taka eftir því og reyna að leiða það hjá sér. Hann 

héldi það skipti máli og stjórnendum hefði verið sagt af þeim sem til þekktu að það 

gerði það. 

Stjórnendur töldu æskilegt að hafa stjórnendur af báðum kynjum, vegna samskipta 

við nemendur, foreldra og starfsfólk. Í fjölmenningarsamfélagi nefndu þeir báðir að það 

gæti verið betra að vera karlmaður í stöðu stjórnenda. Arna skólastjóri sagði varðandi 

starfsfólkið í Þrastarskóla að sér finndist það leita nokkuð jafnt til stjórnenda með sín 

persónulegu mál. Báðir stjórnendur töluðu um að starfsfólk leitaði til þeirra með 

persónuleg málefni sem og fagleg mál. Helga benti á að í einstaka tilfellum væri erfiðara 

fyrir konu að stjórna og nefndi að sumum karlmönnum þætti erfiðara að vera siðaðir af 

konu heldur en karli.  

Viðmælendur mínir voru sammála um að einstaklingurinn sem stjórnaði skipti máli, 

ekki kyngervi viðkomandi. Þó kom fram að bæði kennarar og stjórnendur álitu jákvætt 

að hafa stjórnendur af báðum kynjum, þó svo að þeir segðu að það skipti þá ekki máli. 

Þeir sögðu að þeir leituðu mest til þess sem hefði yfirumsjón með þeirra stigi og þess 

stjórnanda sem væri laus þegar á þyrfti að halda. 

Ingibjörg kennari á mið- og unglingastigi nefndi í þessu sambandi: 

Ég hugsa þetta út frá minni reynslu. Karlmennirnir eru svona ,,kærulausari“. 

Konur eru svo oft að passa sig á því að sanna ágæti sitt. Ég er bara þannig að 

ég hef tilhneigingju til að leita til þeirra sem ég þekki betur ... 
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Ingibjörg taldi að það stafaði af utanaðkomandi kröfum eða væntingum og að konur 

þyrftu að hafa meira fyrir að sanna ágæti sitt heldur en karlar. 

4.4 Meginniðurstöður fyrir Þrastarskóla  

Þegar svör viðmælenda Þrastarskóla eru skoðuð má finna ákveðna þræði sem dregnir 

verða saman í niðurstöður sem verða flokkaðar í meginþemu rannsóknarinnar. 

4.4.1 Árangursríkt skólastarf 

Stjórnendur og kennarar lögðu áherslu á vellíðan nemenda, gott foreldrasamstarf og 

upplýsingaflæði til hlutaðeigandi aðila. Þeir töldu mikilvægt að undirbúa nemendur eins 

vel og kostur væri af hálfu skólans til að efla þekkingu þeirra og hæfni til framtíðar. Til 

að svo mætti verða var talað um að taka á einelti og kvíða meðal nemenda og ein leið 

til þess var að fylgja stefnu skólans um Uppeldi til ábyrgðar. Þeir sögðu að brýnt væri að 

hlúa vel að kennurum bæði faglega og andlega þannig að þeim liði vel. Skólastjórinn 

talaði um að mikilvægt væri að líta á skólastarfið sem eina heild og virkja kennara til að 

taka þátt í samvinnu og umbreytingum. Ennfremur var áhersla á skýra stefnumörkun, 

framtíðarsýn, umbótavinnu og gott skipulag til að efla og bæta starfið. Eins nefndu 

kennararnir að skýr leiðsögn af hálfu stjórnenda væri eitt lykilatriðið í árangursríku 

skólastarfi. Stjórnendur töldu nýtt námsmat jákvætt og að það gæti leitt til fjölbreyttra 

kennsluhátta og námsmats. Það kom fram hjá viðmælendum að skortur á fjármagni 

hamlaði faglegu starfi og álag bæði á kennara og stjórnendur væri að aukast til muna, til 

að mynda vegna samnings um nýtt vinnumat sem og skorts á sérmenntuðu fagfólki til 

að takast á við erfið mál er varða nemendur.  

4.4.2 Fagleg forysta 

Ef til vill má segja að Þrastarskóli sé að mótast og þróast því starfstími hans er ekki það 

langur og margar breytingar hafa orðið síðan hann tók til starfa.  

Í svörum skólastjóra og deildarstjóra Þrastarskóla kemur fram að starfið er mjög 

fjölbreytt. Þeir líta svo á að fagleg forysta stjórnenda birtist meðal annars í að þeir séu 

vel að sér í kennslugreinum, kennsluháttum og nýjungum. Fagleg forysta fælist í því að 

þeir væru fyrirmynd, mörkuðu skýra stefnu og að huga að vellíðan nemenda. Hlúa þyrfti 

að starfsfólki bæði faglega sem og andlega. Starfið byggðist á að kennararnir væru 

tilbúnir til að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf með hagsmuni nemenda að 

leiðarljósi. Stjórnendur töluðu um að mikið annríki dagsdaglega hindri faglegt starf 

þeirra, viðfangsefnin mörg og veikindi meðal starfsfólks sem og mannekla.  
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Þegar til umræðu kom hvort utanaðkomandi þættir væru að hafa áhrif á skólastarfið 

þá nefndi skólastjórinn að íhaldssemi grunnskólanna væri á margan hátt jákvæð en það 

ylli honum áhyggjum að ýmsar hugmyndir ættu greiðan aðgang inn í menntapólitíkina. 

Hann taldi að í menntamálum þyrfti að gera stefnumörkun til framtíðar og sviptivindar í 

skólamálum væru ekki af hinu góða. Hann sagðist ekki vera talsmaður hugmyndafræði 

nýfrjálshyggjunnar. 

Skólastjórnendur töldu ekki að einkunnir nemenda væru óraunhæfar heldur væru 

þær gefnar á faglegum forsendum. Nemendur sem útskrifuðust frá þeim fengju þær 

einkunnir sem þeir hefðu unnið fyrir. 

Kennararnir voru ósáttir við fyrirskipanir að ofan, það að fyrirskipun kæmi frá 

skólaskrifstofa sveitarfélagsins um niðurröðun starfsdaga og því hvernig peningum sem 

úthlutað væri til skólans væri varið. Sjálfstæði skólans væri undir hælnum á 

sveitarfélaginu og því ekki um eiginlegt sjálfstæði hans að ræða. Jafnframt bar oft á 

góma umræða um mikið vinnuálag eftir að nýtt vinnumat kom til sögunnar. Aukin 

teymisvinna hefði í för með sér að undirbúningur og yfirferð námsefnis sæti á hakanum. 

Einnig að margar nýjungar hefðu verið innleiddar á síðasta skólaári sem hefðu aukið 

álag og streitu meðal kennara. Kennararnir lýstu áhyggjum sínum yfir auknum kvíða 

meðal nemenda og starfsmanna. 

4.4.3 Símenntun 

Skólastjórnendur töldu að yfirfærsla grunnskólanna frá ríki til sveitarfélaganna hefði 

haft neikvæð áhrif á sí- og endurmenntun kennara. Núna vantaði hvata fyrir kennara að 

sækja sér viðbótarnám eða námskeið. Skólinn biði upp á námskeið og fyrirlestra fyrir 

sína kennara á starfstíma skólans og reynt væri að koma til móts við kennara sem 

óskuðu eftir að sækja sér viðbótarþekkingu/fræðslu á skólatíma. Kennararnir töluðu um 

að námskeið og fyrirlestrar væru oft eftir að hefðbundnum vinnutíma væri lokið og þá 

hefðu sumir þeirra hvorki tíma né tækifæri til að verða sér úti um þá fræðslu. Bæði 

stjórnendur og kennarar sögðu að það vantaði sveigjanleika fyrir kennara að sækja sér 

viðbótarnám. Fáir kennarar fengju námsleyfi á launum og því fylgdi mikið álag að vera í 

námi og starfi samtímis því vinnutími kennara væri nú þegar langur. Einn kennarinn 

nefndi sem lausn að vera með ákveðið skipulag á símenntun þannig að allir kennarar 

færu ákveðinn dagafjölda á starfstíma skólans. 

4.4.4 Framtíðarsýn 

Skólastjórnendur lögðu áherslu á að vinna áfram að því að endurbæta skólanámskrá til 

að gera starfið betra með hagsmuni nemenda að leiðarljósi og marka skýra stefnu til 
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framtíðar. Skólastjórinn lagði áherslu á að nemendur yrðu virkir þjóðfélagsþegnar í 

framtíðinni til þess að efla, þróa og styrkja samfélagið.  

Einn kennarinn nefndi að það þyrfti að taka af festu á agamálum og að skólinn 

markaði sér sína sérstöðu án pólitískara afskipta. 

4.4.5 Kyngervi 

Stjórnendur og kennarar töldu að kyngervi stjórnenda skipti ekki máli heldur væri það 

einstaklingurinn sjálfur, hvernig persónuleika viðkomandi hefði og hvernig stjórnun 

færist honum úr hendi. Aftur á móti töldu þeir æskilegt að hafa stjórnendur af báðum 

kynjum og álitu að það myndi bæta samskipti við nemendur, foreldra og starfsfólk. 

Deildarstjórinn sagði að það skipti máli þó að viðkomandi neitaði að taka eftir því. Bæði 

kennarar og stjórnendur segðu að einstaklingurinn sem persóna hefði meira að segja en 

kyngervi viðkomandi, þó skipti það máli hvernig hlutirnir væru unnir og fagmennska 

þess sem í hlut ætti. 

Í viðtölunum kom fram að í sumum tilfellum þegar um fólk af erlendum uppruna 

væri um að ræða þá nyti karlkyns stjórnandi og kennari meiri virðingar heldur en kona. 

Nefndi skólastjórinn að þarna væri um menningarbundinn mun að ræða. Stjórnendurnir 

töldu kennararnir leituðu nokkuð jafnt til þeirra með sín mál hvort sem þau væru af 

persónulegum toga eða vegna starfsins. Kennararnir voru sammála stjórnendum og 

sögðust leita til þess aðila sem færi með málefni stigsins eða þess aðila sem væri laus 

hverju sinni. 

Helga deildarstjóri sagði að oft þætti karlmönnum erfitt að fá tiltal frá konu. 

Ingibjörg kennari á mið- og unglingastigi taldi að konur þyrftu að hafa meira fyrir að 

sanna sig í stjórnunarstöðu heldur en karlar, meðal annars vegna utanaðkomandi 

kröfum eða hefðum í þjóðfélaginu. 

Í svörum viðmælenda má finna að þeir horfa meira til kynferðis heldur en kyngervis. 

Svo virðist sem hugtakið kyngervi vefjist fyrir hluta viðmælenda. 

Í kaflanum hér á eftir eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar með tilliti til 

annarra rannsókna og skrifa fræðimanna. 



73 

5 Umræða 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar úr skólunum dregnar saman og þær 

tengdar við fræðilega umfjöllun. Leitast verður við að varpa ljósi á svör við 

rannsóknarspurningunum en þær voru: 

1. Hvaða þættir í faglegri forystu tveggja íslenskra grunnskóla stuðla að 

árangursríku skólastarfi að mati stjórnenda og kennara þeirra? 

2. Hvernig tengjast hugmyndir nýfrjálshyggjunnar um árangur í skólastarfi 

inn í þá umræðu, sem og hugmyndir viðmælenda um kyngervi stjórnenda? 

Við úrvinnslu gagnanna var leitað eftir þáttum sem varpa ljósi á 

rannsóknarspurningarnar og þá þætti í faglegri forystu sem leitt geta til árangursríks 

skólastarfs. Í ljós kom að margt er líkt með faglegri forystu og árangursríku skólastarfi í 

báðum í skólunum. Hugmyndir nýfrjálshyggjunnar gera vart við sig á ólíkan hátt í 

skólastarfi beggja skólanna. Aðrar áhugaverðar niðurstöður komu nokkuð á óvart en 

það var hve miklar umræður sköpuðust um símenntun kennara.  

5.1 Árangursríkt skólastarf og fagleg forysta 

Í báðum skólunum var lögð áhersla á að nemandinn væri í fyrsta sæti en það er eitt af 

því sem Révész (2011) og Sergiovanni (2006) telja mikilvægt, til að skólastarfið verði 

árangursríkt. Bæði kennarar og stjórnendur nefndu að skýr stefnumörkum væri 

forsenda árangursríks skólastarf, en því er Segriovanni (2006) sammála og telur það 

einn af mikilvægum þáttum þess að skólastarfið verið árangursríkt. Stjórnendur töluðu 

um að líðan nemenda skipti miklu máli svo þeir nái góðum árangri. Það var áberandi að 

stjórnendur töldu að nemendur ættu að öðlast færni til að takast á við verkefni sem 

biðu þeirra í framtíðinni, verða nýtir þjóðfélagsþegnar og við það styðja skrif 

Sergiovanni (2006). Bæði stjórnendur og kennarar töluðu um að líðan kennara hefði 

áhrif á kennslu sem síðan hefði áhrif á námsframvindu nemenda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar fara saman við niðurstöður Höög (2014), Lawson (2011), Leithwood og 

félaga (2006, 2010) sem greina frá í skrifum sínum að stuðningur, traust og ákveðið 

svigrúm af hendi stjórnenda geti haft úrslitaáhrif á árangursríkt skólastarf. Ánægðir 

kennarar sem njóti virðingar, trausts og stuðnings skili betra starfi en ef fyrrgreindir 
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þættir eru ekki til staðar. Koh og félagar (2011) fjalla um svipaðar niðurstöður í skrifum 

sínum. Niðurstöður rannsóknarinnar fara saman við hugmyndir rannsakanda sem telur 

að ef fyrrnefndir þættir eru ekki til staðar þá megi reikna með að árangursríkt starf nái 

síður fram að ganga.  

Rannsóknin leiddi í ljós að í báðum skólunum var áhersla á jákvæðan starfsanda og 

gott upplýsingaflæði milli aðila skólasamfélagsins. Þetta eru lykilþættir í skólastarfi að 

mati Sergiovanni (2006) þegar hann fjallar um virkt lærdómssamfélag þar sem allir 

leggjast á eitt um að bæta skólastarfið og gera það árangursríkara.  

Stjórnendur Kríuskóla töldu það gefa starfinu meira gildi ef sem flestir kæmu að 

breytingum. Það gerði alla framþróun auðveldari og hún næði frekar fótfestu en ef 

skipunin kæmi frá þeim. Niðurstöðunum ber saman við skrif fræðimannanna Christian 

(1996), Grant (2014), Lawson (2011), Leithwood og félagar (2006, 2010). Skólastjóri 

Kríuskóla talaði um ,,hæfilega“ starfsmannaveltu til að auðvelda framþróun og 

breytingar innan skólans. Í því sambandi er vert að minnast á skrif Höög (2014) þegar 

hann fjallar um mikilvægi þess að vinna að uppbyggingu og breytingum á skólastarfi 

með menningu skólans í huga. ,,Hæfileg“ starfsmannavelta hvetur til breytinga en ekki 

umbyltingar.  

Stjórnendur Kríuskóla og Þrastarskóla lögðu ríka áherslu á að mikilvægt væri að þeir 

fylgdust vel með þróun kennsluhátta og nýbreytni í skólastarfi en því eru Grant (2014), 

Leithwood og félagar (2006, 2010) sammála. Svipaðar niðurstöður er að finna í 

rannsókn Koh og félaga (2011) á millistjórnendum. Í rannsókn Höög og Johansson 

(2014) kemur fram að skólastjórinn skipar mikilvægan sess í árangursríku skólastarfi og 

eitt af lykilatriðum þess sé að skapa þannig aðstæður að skólastarfið virki sem ein heild. 

Skólastjórnendur í báðum skólunum voru jákvæðir fyrir breyttu námsmati og 

einkunnagjöf, þrátt fyrir að aukna vinnu vegna þeirra breytinga. Í viðtölum við 

fókushópa kennara í Kríuskóla voru þeir sammála stjórnendum að þeir reyndu að hafa 

áhrif á kennsluhætti en aftur á móti voru kennarar Þrastarskóla ekki sama sinnis. 

Upplifun stjórnenda og kennara í Þrastarskóla fór því ekki saman. Með því að gefa 

kennurum kost á að þróa fjölbreytta kennsluhætti og vera uppnumdir af kennslunni og 

hvetjandi, þá eru meiri líkur á að nemendum finnist námið áhugavert og þeir séu 

tilbúnir til að leggja sig fram um að standa sig sem best. Niðurstöður rannsóknar 

Krishnan og félaga (2013) taka í sama streng og hvetja til fjölbreytni í kennsluháttum.  

Stjórnendur skólanna lögðu áherslu á að þeir gerðu kröfur til kennara. Samsvörun 

kom fram í svörum kennara í Kríuskóla að skólastjórinn krefði þá um svör um eigin 

kennslu og þær leiðir sem þeir færu til að ná markmiðum sínum í kennslu. Þeim þætti 
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það oft á tíðum óþægilegt en þegar upp var staðið töldu þeir það af hinu góða því það 

vekti þá til umhugsunar um starf sitt. Niðurstöður Grant (2014) og Birnu 

Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen (2014) sýna að mikilvægt er að fá kennara til að 

hugsa um og segja frá af hverju þeir velja þá leið sem þeir fara í kennslu til að ná 

markmiðum sínum. Eins leggja Hoy og Miskel (2013) áherslu á sömu þætti í skrifum 

sínum. 

Lög um grunnskóla (nr. 91/2008), Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) og Hvítbókin (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014) kveða á um að skólastjóri beri ábyrgð á stefnumörkun og framkvæmd hennar og 

að hlutverk þeirra sé viðamikið í allri starfsemi skólans. Stjórnendur Þrastarskóla eru 

meðvitaðir um að starf þeirra sé fjölbreytt og krefjandi á margan hátt og þeir eigi að 

vera fyrirmynd í skólastarfinu. Hlutverk þeirra sé að marka skýra stefnu og fylgja henni 

eftir, hlúa vel að kennurunum þannig að þeir séu tilbúnir til að leggja sitt af mörkum til 

skólastarfsins. Í Kríuskóla voru stjórnendur meðvitaðir um mikilvægi faglegrar forystu 

og þá ábyrgð sem hvílir á herðum þeirra í skólastarfinu. Fyrri rannsóknir styðja við 

niðurstöðurnar (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014; Börkur Hansen og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014; Höög og Johansson, 2014; Koh og félagar, 2011; 

Sergiovanni, 2009; Sweetland og Hoy, 2000). 

Í Kríuskóla og Þrastarskóla var einn lykillinn að árangursríku skólastarfi að mati 

stjórnenda og kennara þeirra að rýna í niðurstöður samræmdra prófa, sem eru stöðluð 

próf og segja til um stöðu nemandans með tilliti til heildarniðurstaðna á landsvísu. Í 

báðum skólunum er unnið út frá þeim og leitað leiða til að bæta námslega stöðu 

nemenda með því að grípa inn í og auka aðstoð eins og kostur er. Þegar það er gert er 

verið að einblína á nemandann, þarfir hans og hvað komi sér best fyrir viðkomandi 

einstakling. Í báðum skólunum er því hægt að tala um árangursríkt skólastarf og virkt 

lærdómssamfélag eins og kemur fram í skrifum Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2013), 

Sergiovanni (2005) og Hord og Tobia (2012). Einnig eru niðustöður úr Skólapúlsinum 

skoðaðar og hafðar til hliðsjónar í stefnumörkun skólanna. 

Það var áhugavert að skoða svör stjórnenda skólanna varðandi einkunnaverðbólgu 

því þeir voru sammála um að hún ætti sér ekki stað í skólunum. Einkunnir nemenda 

væru byggðar á faglegu mati. 

Segja má að skólarnir hafi ólíkan bakgrunn innan síns sveitarfélags. Kríuskóli hefur 

starfað í um það bil heila öld en Þrastarskóli mun skemur. Það eitt gerir stöðu skólanna 

frábrugna hvor öðrum. Kríuskóli hefur mótað og þróað skólastarf sitt þremur 
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aldarfjórðungum lengur en Þrastarskóli, það getur haft áhrif á skólamenningu skólanna 

sem skólastarfið byggi á. 

5.2 Nýfrjálshyggja og álag í starfi  

Í rannsókninni kom fram að vinnuálag hefur aukist til muna bæði hjá stjórnendum og 

kennurum. Niðurstöður íslenskra rannsókna sem gerðar voru á stjórnendum á síðustu 

árum sýndu að álag í starfi þeirra hefur aukist (Börkur Hansen og félagar, 2013; Börkur 

Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001; Steinunn 

Helga Lárusdóttir og félagar, 2015). Viðmælendur úr Þrastarskóla töldu að ástæða þess 

væri meðal annars að dregið hefði úr fjárframlögum til skólastarfs eftir hrunið 2008. 

Leiða má hugann að því hvað hafi í raun orðið til þess að álag í starfi stjórnenda hafi 

aukist, hefur verið bætt á þá störfum frá því sem áður var og hvers vegna? Einnig má 

hugleiða hvort starf skólastjóra sé í sumum tilfellum orðið meira í líkingu við starf 

framkvæmdarstjóra heldur en faglegs starfs sem skólastjórnun krefst. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar eru sammála því að nýtt vinnumat kennara hafi haft í för með sér 

aukna vinnu. Nýtt námsmat hafi skapað skólafólki ómælda vinnu sem væri langt því frá 

að vera lokið. En jafnframt töldu stjórnendur breytingar á námsmati af hinu góða sem 

leiddi til fjölbreytni í kennsluháttum og námsmati. Kennarar lýstu áhyggjum sínum yfir 

fjölgun tilfella kvíða hjá nemendum og kennurum. Það má velta fyrir sér hvort 

hugmyndir og framgangur nýfrjálshyggjunnar eigi sinn þátt í því meðal annars vegna 

áherslna á frammistöðu einstaklingsins (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013; Hargreaves 

og Shirley, 2012; Manteaw, 2008). Þar sem hin mannlegu gildi uppeldis og 

ummönnunar sitja eftir, vegna áherslna á árangur og skilvirkni, eins og kemur fram í 

rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2001). Kennarar nefndu að togstreita fælist í 

skilaboðum ráðherra mennta- og menningarmála. Í einu orði væri talað um 

einstaklingsmiðað nám en í hinu var áhersla á samræmd könnunarpróf. Mælingar á 

árangri er einmitt eitt af því sem einkennir nýfrjálshyggju, það að kanna hvar 

nemendinn stendur miðað við heildina sem og PISA kannanir. Einnig má leiða hugann 

að því hvaðan hugmyndir að verkefnum eigi upptök sín, samanber læsisverkefnið í 

Kríuskóla og spjaldtölvuverkefnið í Þrastarskóla en í báðum þessum verkefnum komu 

hugmyndir að þeim frá aðilum utan skólanna.  

Daglegt amstur hefur orðið til að stjórnendur beggja skólanna hafa ekki tíma til að 

sinna faglegri forystu með þeim hætti sem þeir hefðu kosið. Stjórnendum Kríuskóla 

hefur ekki tekist að koma til framkvæmda að fylgjast með kennslu og leiðbeina 

kennurum eins og þeir höfðu ráðgert. Dagleg störf virðast taka of mikinn tíma frá 
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stjórnendum til að sinna faglegum þáttum eins og kennsluráðgjöf. Svipað var upp á 

teningnum hjá skólastjóra Þrastarskóla þegar hann talaði um að daglega amstrið tæki 

tíma frá faglegri forystu og ráðgjöf af hans hálfu. Rannsókn Barkar Hansen og félaga 

(2013), Barkar Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2014) og Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur (2001) hafa leitt sömu niðurstöðu í ljós.  

Það kom fram hjá fókushópum kennara í báðum skólunum að þeim þætti vera of 

mörg verkefni í gangi samtímis innan skólans. Það skapaði aukið álag að vinna að 

mörgum verkefnum í einu án tilskilins árangurs. Hoy og Miskel (2013), Leithwood og 

félagar (2006) og Sweetland og Hoy (2000) benda á hlutverk stjórnenda sé að raða 

niður verkefnum og skipuleggja starfið. Til að það verði sem farsælast þurfa þeir að hafa 

kennarana í liði með sér og ræða við þá um hvað beri að leggja áherslu á til 

framþróunar.  

Þó að stjórnendur hafi sagt að þeir yrðu ekki mikið varir við utanaðkomandi áhrif og 

tilskipanir frá yfirmönnum sveitarfélaga þá má greina ákveðna stýringu af þeirra hálfu, 

sérstaklega í Þrastarskóla. Í viðtölunum kom fram að tilskipun kæmi frá skólayfirvöldum 

sveitarfélagsins um starfsdaga og um innleiðingu spjaldtölva í kennslu. Starfsdagar 

nýtist misvel ef þeir eru settir á dagatal með þarfir annarra í huga en skólastarfsins. 

Mikið álag fylgdi innleiðingu spjaldtölva og sumir spurðu hvort peningunum hefði ekki 

verið betur varið í annað starf eins og til að mynda sérkennslu. Fullan (2014) hefur bent 

á að tilgangur og markmið sem og uppeldis- og kennslufræðilegar forsendur 

tækjakaupa þurfi að vera skýr áður en ráðist er til kaupa á nýjum tækjum. Ólafur H. 

Jóhannsson (2013) talar um nauðsyn þess að ræða um fyrirhugaðar breytingar og þróun 

til að auðvelda væntanlegar innleiðingu nýjunga. Í Þrastarskóla fannst kennurum að sér 

vegið með tilkomu stimpilklukku og vildu fá að njóta þess traust sem þeir höfðu haft 

áður. Þess ber þó að geta að þeir töluðu hlýlega um skólastjórann og töldu hann ekki 

eiga sök á þeirri nýjung heldur hefði komið tilskipun frá skólaskrifstofu. Það sem hefur 

skapað aukið álag í skólastarfi Þrastarskóla eru nýjungar á borð við spjaldtölvur og 

stimpilklukku ofan á nýgert vinnumat. Þannig að miklar breytingar hafa átt sér stað á 

skömmum tíma sem þeim fannst hefði verið betra að dreifa á lengra tímabil.  

5.3 Samskipti og kyngervi 

Í báðum skólunum voru samskipti milli kennara og stjórnenda opin og óþvinguð. 

Kennarafundum var stjórnað af skólastjóra og voru þeir frekar óformlegir og öllum gafst 

kostur á að koma sínum skoðunum og hugmyndum á framfæri. Skólastjórarnir voru 

báðir jákvæðir og afslappaðir í samskiptum við kennara, hvort sem var á fundum eða í 
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óformlegu spjalli á starfsmannastofu. Þegar litið er á skrif Halász (2011) fjallar hann um 

mikilvægi jákvæðra samskipta sem geti leitt hugmyndir inn á nýjar brautir og gert þær 

að veruleika í skólastarfinu. Hoy og Miskel (2013), Leithwood og félagar (2006) og 

Sweetland og Hoy (2000) eru á sama máli. McEwan (2003) segir í skrifum sínum að 

mikilvægt sé að gefa gaum að ólíkum hugmyndum því þær geti gefið verkefnum nýtt líf. 

Rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (1997) á stjórnun menntamála leiddi í ljós að 

kvenskólastjórar leggi áherslu á góð tengsl við aðra, góðan vinnuanda og jákvæð 

samskipti og ekki sé mikill munur á stjórnunarstíl karla og kvenna á efri skólastigum. 

Í Kríuskóla töluðu kennararnir um að skólastjórnendur væru sparir á að hrósa 

verkefnum opinberlega sem þeir væru ánægðir með, þó þeir segðu viðkomandi 

kennurum það. Kennararnir sögðu að þeir mættu hrósa vel unnum verkefnum á 

kennarafundum og þeim kennurum sem að þeim kæmu. Það gæti verið hvatning til 

annarra og gæti kveikt áhuga þeirra að gera svipaða hluti. Það er þessi heildræna 

hugsun sem Senge (1990) fjallar um í skrifum sínum um lærdómssamfélagið. Það að 

allir viti hverju er verið að vinna að og með hvaða hætti og þá má benda á mikilvægi 

teymis- og samvinnu eins og Hord og Tobia (2012) greina frá. Anna Kristín 

Sigurðardóttir (2013), Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2014), Fullan 

(2014) og Sergiovanni (2005) er á sama máli og vilja að skólastjórnendur geri kennurum 

kleift að efla samvinnu sín á milli. Með samvinnu miðli kennarar af reynslu sinni og 

þekkingu og ákveðið ferli fari í gang þar sem jafningjafræðsla getur orðið virk. Undir 

þetta tekur Arna H. Jónsdóttir (2001) í skrifum sínum. Kennarar í Kríuskóla nefndu 

sérstaklega að þá skorti samvinnu við kennara úr öðrum skólum, vegna sérstöðu sinnar 

og þyrftu þá að leita til skóla í nágrannabyggðarlögum.  

Kennararnir töluðu um mikilvægi þess að taka af festu á agamálum og nefndu 

nokkrir þeirra í Kríuskóla að skólastjórinn væri ekki að víla fyrir sér að taka á erfiðum 

málum. Ólafur H. Jóhannsson (2013) bendir á að finna þurfi uppbyggilega lausn þegar 

kemur til ágreinings og Trausti Þorsteinsson (2003) segir að skólastarfið þurfi að ná út 

fyrir veggi kennslustofunnar og foreldrar þurfi að sinna sínu hlutverki og vera upplýstir 

um það sem fram fer. Á sama máli eru Ash og Hodge (2016) en niðurstöður þeirra sýna 

að traust samskipti milli foreldra og skólastjórnendur sem og kennara geta haft 

úrslitaáhrif á námsframvindu nemenda. Samvinna allra hlutaðeigandi aðila er það sem 

skiptir máli eins og svo margir fræðimenn hafa bent á. Að mati rannsakanda eru 

skólastjórnendur sem taka agamál föstum tökum að styðja við starf kennara og vinna 

að jákvæðum breytingum hjá viðkomandi nemanda. Það finnst rannsakanda mjög 

mikilvægt í skólastjórnun sem og skýrar reglur í agamálum. 
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Það var athyglisvert að stjórnendur og kennarar sögðu að í stjórnun væri það 

einstaklingurinn sem skipti máli ekki kyngervi viðkomandi. Aftur á móti töldu þeir að 

það hefði jákvæð á samskipti og skólabrag að hafa bæði karla og konur sem 

stjórnendur. Þannig skapaðist ákveðið jafnvægi í samskiptum. Stjórnendur Kríuskóla, 

töldu að þeir fengju meira af persónulegum málum og smáum málum inn á borð til sín, 

vegna þess að þær væru konur. Í skrifum Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2001) kemur þetta 

skýrt fram hjá kvenstjórnendum grunnskóla. Sami höfundur (1997) fjallar um að konur 

leggi mikið upp úr góðum samskiptum og hugsanlega verða þessar persónulegu 

umræður vegna þess hve samskiptin eru opin og jákvæð. Deildarstjóri Þrastarskóla og 

stjórnendur Kríuskóla nefndu að það gæti verið erfitt að stjórna konum. Deildarstjóri 

Þrastarskóla nefndi erfiðleika í stjórnun varðandi karlkyns kennara sem þætti miður að 

fá tiltal frá konu. Það á sér hliðstæðu í niðurstöðum rannsóknar Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur (1997). Samskipti virðast vera mismunandi eftir því hvort um karl eða 

konu er að ræða. Ef til vill má rekja það aftur til Forn-Grikkja, eins og Guðný 

Guðbjörnsdóttir (2001) og Sigríður Þorgeirsdóttir (2001) fjalla um í skrifum sínum að 

hugmyndir um kyngervi séu menningarbundnar og sé erfitt að breyta, en yfirleitt er 

valdið karlanna og konurnar eru settar skör neðar. Í rannsóknarniðurstöðum Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur (1997, 2001) kemur fram að meiri kröfur eru gerðar til kvenna en karla 

þrátt fyrir að um hliðstæð störf sé að ræða. Á síðustu áratugnum hefur víða verið unnið 

markvisst að þróun og breytingum í námskrá, kennsluefni og kennslu með kyngervi 

einstaklingsins í huga og mikilvægi hans sem persónu, burt séð frá líffræðilegu kyni 

viðkomandi (Blackmore, 2013; Butler, 1990; Weaver-Hightower og Skelton, 2013). 

Skólastjóri Þrastarskóla nefndi að gott væri í fjölmenningarsamfélagi að hafa bæði 

kynin sem stjórnendur. Sér í lagi þegar einstaklingar kæmu frá ólíkum 

menningarheimum þar sem staða kynjanna væri ekki jöfn hefði komið í ljós að 

karlmaður nyti meiri virðingar en kona. Þarna er komið inn á menningarbundinn mun 

eins og Guðný Guðbjörnsdóttir (2001) fjallar um. Einnig tengist þetta umfjöllun Sigríðar 

Þorgeirsdóttur (2001) um tvíhyggju sem hafi mótað hugmyndir manna um hlutverk 

kynjanna, þar sem annað kynið er ráðandi yfir hinu, og að kynin séu aðeins tvö (Butler, 

1990). Þarna er um samskipti og sýn að ræða sem markvisst hefur verið unnið að 

breytingum, í hinum vestræna heimi, eins og kemur fram í skrifum Fuller (2015), 

Kristínar Dýrfjörð (2006) og Skelton og félaga (2007). 

Viðmælendur mínir voru allir sammála um að æskilegt væri að hlutföll karla og 

kvenna í kennara- og stjórnendahópnum væru jafnari. Kennarar og aðstoðarskólastjóri 

Kríuskóla nefndu að það væri slæmt fyrir suma drengi að hafa ekki karlkynsstjórnanda 
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eða kennara, þá skortir fyrirmynd í skólanum. Einnig var nefnt að karlar tækju öðruvísi á 

málum heldur en konur. Þarna eru viðmælendur mínar að vísa í rótgrónar hugmyndir, 

sem margir fræðimenn hafa bent á að þurfi að breyta ef breyta á staðalímyndum 

kynjanna (Blackmore, 2013; Butler, 1990; Fuller, 2015; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001; 

Sigríðar Þorgeirsdóttur, 2001; Weaver-Hightower og Skelton, 2013). Rannsakandi veltir 

fyrir sér hvort ekki þurfi að skerpa á þáttum sem varðar umfjöllun um hvernig 

einstaklinga við viljum leitast við að móta, að fjalla um margbreytileika einstaklinganna 

og ólíka kvenleika og karlmennsku. Rannsakandi spyr sig hvort ekki sé kominn tími til að 

stíga inn í 21. öldina og horfa til margbreytileikans með jákvæðum augum. Ýta undir að 

hver og einn fái notið sín og þroska hæfileika sína á sem jákvæðastan hátt.  

5.4 Símenntun 

Stjórnendur beggja skólanna lýstu óánægju sinni yfir að það vantaði hvata fyrir kennara 

að sækja sér viðbótarnám og prófgráðu, lítið væri af námskeiðum í boði fyrir utan 

starfstíma skóla og þungur róður fyrir suma að vera í námi með fullri vinnu. Þetta er 

sambærilegt niðurstöðum rannsóknar Steinunnar Helgu Lárusdóttur og félaga (2015). 

Stjórnendur Kríuskóla nefndu að skort á sveigjanleika í samningum kennara varðandi sí- 

og endurmenntun. Stjórnendur sögðust koma til móts við kennara þegar þeir óskuðu 

eftir að fara á námskeið á starfstíma skóla, en það er mikilvægur þáttur í árangursríku 

skólastarfi að mati Höög (2014), Lawson (2011), og Leithwood og félaga (2006, 2010). 

Eins kemur fram í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) að bæði stjórnendur og kennarar 

eigi að hafa möguleika á að sækja viðbótar nám eða fræðslu með símenntun af 

einhverju tagi. Þó að jákvæðni og stuðningur væri meðal stjórnenda, þá töldu 

kennararnir að það skapaði vanda og álag að fara úr kennslu vissa daga og það fannst 

þeim hamlandi.  

Í viðtölum við kennarana koma fram að oft á tíðum sætu þeir undir fyrirlestrum eða 

á námskeiðum innan skólans sem hentaði ekki þeirra kennslugrein eða því aldursstigi 

sem þeir kenna. Mörg námskeið sem kennarar hefðu tök á að sækja væru seinni part 

dags og fannst kennurum starfsdagur sinn nógu langur þó þeir færu ekki eftir vinnu að 

sækja sér sí- og endurmenntun. Ætla má að það vanti að kennarar og stjórnendur ræði 

saman um þá sí- og endurmenntun sem boðið er upp á innan skólanna til að komast hjá 

óánægju sem af þessu hlýst.  

Í báðum skólunum á sér stað samvinna og jafningjafræðsla sem er veigamikill þáttur 

í þekkingaröflun sem og miðlun þekkingar sem leitt getur til aukinnar fagmennsku. 

Innan veggja skólanna á sér stað símenntun meðal annars í formi innleiðingar nýjungja 
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á borð við spjaldtölvur því mikil þekkingaröflun og miðlun á sér stað til að hægt sé að 

vinna með tækin þannig að þau nýtist faglega í kennslu. 

5.5 Framtíðarsýn 

Í Þrastarskóla lagði skólastjórinn áherslu á að undirbúa nemendur sem best undir 

framtíðina, gera þá að nýtum þjóðfélagsþegnum sem eru tilbúnir að takast á við ný og 

krefjandi verkefni. Í rannsókn Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen (2014) og í 

skrifum Hoy og Miskel (2013) kemur fram að skólastjóri beri ábyrgð á árangri nemenda 

og skólastarfinu í heild. Skólastjóri Þrastarskóla er einlægur í svörum sínum og virðist 

vera annt um skólastarfið, velferð nemenda sinna og starfsfólks. Í Kríuskóla voru svör 

stjórnenda á svipuðum nótum og í Þrastarskóla. 

Skólastjóri og deildarstjóri Þrastarskóla lögðu áherslu á gildi þess að vinna áfram að 

umbótum í skólastarfinu. Með því að endurskoða námskrá skólans og gera 

heildarmarkmið til framtíðar mætti gera góðan skóla betri. Margir fræðimenn eru þeim 

sammála og hafa lagt ríka áherslu á skýra stefnumörkum og framtíðarsýn til að 

skólastarfið verði árangursríkt (Grant, 2014; Leithwood og félaga, 2006, 2010; Révész, 

2011; Sergiovanni, 2006). Ólafur H. Jóhannsson (2003) leggur áherslu á að lykillinn að 

framförum sé raunsæ framtíðarsýn í takt við það samfélag og umhverfi sem skólinn er í. 

Mjög keimlíkar niðurstöður voru í Kríuskóla, þar voru stjórnendur og kennarar ánægðir 

með starfið en stjórnendur nefndu sérstaklega samþættingarverkefni sem hópur 

kennara vinnur að.  

Í fókushópi kennara í Þrastarskóla var talað um að skólinn þyrfti að marka sér 

ákveðna sérstöðu. Révész (2011) og Sergiovanni (2006) telja að sérstaða skóla skapi 

þeim virðingu og geri þá eftirsóknarverða, undir þetta taka Sweetland og Hoy (2000). 

Stjórnendur Kríuskóla töluðu um að nýgerðir kjarasamningar hefði valdið óánægju 

meðal kennara og það þyrfti að skapast sátt um hann. Þeir töluðu um að í framtíðinni 

vildu þeir sjá hæfilega starfsmannaveltu og sterka faglega forystu. Meðal þeirra 

fræðimanna sem eru á sama máli eru Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) og Grant 

(2014). Stjórnendur skólans er auðsjáanlega umhugað um skólastarfið og svöruðu 

spurningum rannsakanda að vel ígrunduðu máli.  

Kennararnir vildu sjá aukið samstarf við kennara úr öðrum skólum, til að gera 

vinnuna skilvirkari og um leið skemmtilegri þegar hægt er að ræða saman um 

breytingar eins og námsmatið. Samvinna er eitt af því sem Arna H. Jónsdóttir (2001) 

fjallar um í skrifum sínum. Í þeim leggur hún áherslu á að samvinna og jafningjafræðsla 
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geti leitt af sér virkni og uppsprettu nýrra hugmynda, þannig að um virkt 

lærdómssamfélag verði að ræða. 
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6 Samantekt 

Í þessari rannsókn hefur verið lögð áhersla á að skoða árangursríkt skólastarf og faglega 

forystu skólastjórnenda. Einnig var leitað eftir upplýsingum um hvort hugmyndir 

nýfrjálshyggjunnar tengdust þeirri umræðu og hvort kyngervi stjórnenda hefði með 

einhverjum hætti áhrif á árangursríkt skólastarf. Rannsóknarspurningarnar voru:  

1. Hvaða þættir í faglegri forystu tveggja íslenskra grunnskóla stuðla að 

árangursríku skólastarfi að mati stjórnenda og kennara þeirra? 

2. Hvernig tengjast hugmyndir nýfrjálshyggjunnar um árangur í skólastarfi 

inn í þá umræðu, sem og hugmyndir viðmælenda um kyngervi stjórnenda? 

Rannsóknin er tilviksathugun, þar sem viðtöl voru tekin við tvo fókushópa kennara, 

einstaklingsviðtöl við stjórnendur og einnig voru vettvangsathuganir, í hvorum skóla 

fyrir sig.  

Þegar rýnt var í svör viðmælenda um það hvort kyngervi stjórnenda skipti máli þá 

svöruðu bæði stjórnendur og kennarar á sömu leið og lögðu áherslu á að 

einstaklingurinn og persónan skipti máli. Stjórnandi þyrfti að búa yfir ákveðinni 

þekkingu og faglegri hæfni til að sinna starfi sínu en hvorki kyn eða kyngervi ætti að 

hafa áhrif þar á. Stjórnendur skólanna töldu mikilvægt að hafa jafnari kynjahlutföll í 

sínum hópi, sérstaklega varðandi samskipti og vinnuanda. Viðmælendur 

rannsóknarinnar horfðu því meira til kyns en kyngervis. Hugtakið kyngervi virðist ekki 

vera mikið til umræðu í skólunum. Því má hugleiða hvort stjórnendur og kennarar styðji 

og styrki margbreytileika í karlmennsku og kvenleika nemenda. Það má velta fyrir sér 

hvort orða hefði mátt spurningarnar um kyngervi á annan hátt til að ná fram dýpri og 

greinarbetri svörum. 

Skólastjórnendur töldu sig gera það sem í þeirra verkahring stæði til að vera 

hvetjandi og styðja við kennara, varðandi símenntun og þróun hugmynda sem leitt geta 

til þess að skólastarfið verði árangursríkara og stuðli að aukinni velferð nemenda. Það 

sem er sambærilegt við niðustöður rannsóknar Höög (2014). Einnig virtust 

viðmælendur rannsakanda vera meðvitaðir um mikilvægi skýrrar stefnumörkunar til 

framtíðar og mikilvægi skólastjórnenda svo árangursríkt starf næði fram að ganga. Það 
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á sér hliðstæðu í niðurstöðum sænsku rannsóknar Höög (2014), það sem 

skólastjórnendur eru í lykilhlutverki í árangursríku skólastarfi.  

Í báðum skólunum var talið að einkunnaverðbólga ætti ekki við rök að styðjast. 

Nemendur fengju einkunnir byggðar á faglegum forsendum. Umræða hefur skapast um 

einkunnaverðbólgu í samfélaginu. Sumir skólar eru taldir betri en aðrir og því getur 

einkunnaverðbólga ef hún á við rök að styðjast skipt máli varðandi inntöku nemenda í 

framhaldsskóla og námsárangur þeirra þegar grunnskólanum sleppir. 

Jafningjafræðsla og ráðgjöf skiptir miklu máli í starfi kennara og nefndu margir 

kennaranna að þeir vildu hafa meiri tíma til samráðs en þeir hafa í dag. Samskipti eru á 

jákvæðum og uppbyggjandi nótum og svör viðmælenda bentu til að samtal og 

umræður færu fram til að efla og bæta skólastarfið. Skýr stefnumörkun og framtíðarsýn 

voru þættir sem skólastjórnendur og kennarar lögðu áhersla á í faglegri forystu svo 

skólastarfið yrði árangursríkt, eins og Grant (2014) og Révész (2011) og Sergiovannie 

(2006) leggja áherslu á í umfjöllun sinni. Einnig að allir aðilar skólasamfélagsins séu vel 

upplýstir og breytingar séu unnar í samráði við þá. Í niðurstöðum fyrir Þrastarskóla má 

greina að hugmyndir nýfrjálshyggjunnar hafa haft töluverð áhrif í skólanum og ber þar 

sérstaklega að nefna tilkomu spjaldtölvanna sem auka fjölbreyttni í kennslu en 

jafnframt auka álag á kennara. Spjaldtölvurnar voru ekki keyptar í skólanna vegna óska 

frá stjórnendum, kennurum eða nemendum, heldur fyrir tilstilli pólitískra afla, eins og 

fram hefur komið áður. Kennararnir nefndu að betur hefði mátt skipuleggja notkun 

þeirra til að bæta skólastarfið sem og þjálfun þeirra sjálfra í að tileinka sér notun 

spjaldtölva í kennslu.  

Stjórnendum fannst ekki vera þrýstingur frá utanaðkomandi aðilum um verkefni eða 

innleiðingu á nýjungum eða breytingum. Kennararnir í Þrastarskóla nefndu 

spjaldtölvuvæðingu, stimpilklukku og fasta niðurröðun starfsdaga í skólanum. Þessi þrjú 

atriði hefðu komið inn í skólann vegna utanaðkomandi ákvarðana sem hvorki þeir né 

skólastjórnendur hefðu nokkuð um að segja. Þeir töluðu um mikið álag vegna 

innleiðingu spjaldtölva, einnig hefði stimpilklukkan ýtt undir óánægju starfsmanna og 

þeim finnst sér ekki treyst. Stjórnendur gerðu sér grein fyrir auknu álagi á kennara og 

skólastjóri Þrastarskóla hrósaði sínu fólki fyrir dugnað og seiglu. Því þrátt fyrir aukið álag 

þá væru kennarar að sinna starfi sínu af heilindum. Hvað varðar starfsdagana þá nefndu 

kennararnir að þeim væri ekki raðað niður á daga sem nýtast skólastarfinu best. Þannig 

að rannsakandi telur að þarna séu hugmyndir nýfrjálshyggjunnar að láta á sér kræla án 

mikils samráðs við skólasamfélagið enda ef til vill erfitt í fjölmennu sveitarfélagi að taka 

tillit til óska ólíkra einstaklinga og stofnanna. Í Kríuskóla var verið að vinna að stóru 
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verkefni sem ákveðið hafði verið af sveitastjórninni, en margar stofnanir á svæðinu taka 

þátt í og virðist einhugur um það. Rannsakandi lítur svo á að það verkefni sé runnið 

undan rótum nýfrjálshyggjunnar þó að sátt sé um það og vilji allra aðila til að gera sitt 

besta með þátttöku sinni til að styrkja stöðu barna og unglinga innan sveitarfélagsins. 

Fram kom hjá viðmælendum að færst hefði verið mikið í fang án samráðs við kennara, 

ekki var vitað til þess að fyrirliggjandi upplýsingar væru um uppeldis- og 

kennslufræðilegt gildi spjaldtölvanna, eins og Fullan (2014) hefur bent á að sér ein 

forsenda fyrir kaupum á nýju tækjum. Í finnskri rannsókn sem Hargreaves og Shirley 

(2012) fjalla um þá greina þau fá mikilvægi kennara í breyttu starfsumhverfi. 

Kennararnir í Þrastarskóla eru óánægðir með framvindu mála og þá þróun sem orðið 

hefur í skólamálum í þeirra skóla og nefna nokkra þætti máli sínu til stuðnings. Út frá 

skrifum Hargreaves og Shirley (2012) þá telur rannsakandi vænlegra fyrir sveitarfélagið 

að hafa þá með í ráðum til að framþróun eigi sér stað.  

Til eru íslenskar og erlendar rannsóknir á faglegri forystu skólastjóra sem styðja 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Helstu niðurstöður eru þær að vinnuálag er mikið, 

stjórnun og daglegur rekstur skipar stóran sess á kostnað faglegrar forystu. Í 

Þrastarskóla var fjármagn skorið niður eftir hrun 2008 þannig að fækkað var um einn 

millistjórnanda sem hefur aukið álag til muna samhliða auknum verkefnum. Rannsóknin 

leiddi í ljós að álag á stjórnendur sem og kennara hefur aukist verulega. Í því sambandi 

er talað um að síðustu kjarasamningar og vinnumatsþáttur þeirra eigi stóran hlut að 

máli. Í mörgum tilfellum gerir það að verkum að kennarar treysta sér ekki til að ná sér í 

meiri menntun, því sveigjanleiki í starfi er takmarkaður. Það er uggvænlegt ef annríki og 

álag hindrar stjórnendur og kennara í að sækja sér viðbótar menntun til að til að takast 

á við breytingar og framþróun í skólastarfinu. Þó svo að sveiganleiki væri meiri þá þarf 

að manna kennslu ef nám er sótt á starfstíma skóla, þá þarf aukið fjármagn til að greiða 

fyrir forfallakennara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið og fleiri, 2012). Jafnframt 

kemur fram að skólastjórnendur eru undir miklu álagi og eiga í erfiðleikum með að 

sinna því starfi sem þeim er ætlað samkvæmt lögum og reglugerðum. Bæði 

skólastjórnendur og kennarar virðast leggjast á eitt með að leita leiða til að leysa 

vandamál sem upp koma til að bæta skólastarfið, þrátt fyrir vinnuálag.  

Í báðum skólunum var rætt um nýtt námsmat og að það kallaði á fjölbreyttari 

kennsluhætti sem var fjallað um á jákvæðan hátt þrátt fyrir aukið vinnuálag sem fylgdi. 

Þó voru ekki allir á eitt sáttir um að breyta einkunnargjöf og því fylgdi mikil vinna sem 

væri rétt að byrja. Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar virðist álagið vera meira í 

Þrastarskóla en í Kríuskóla. Það getur að hluta til átt skýringu í ólíkri stöðu skólanna 
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innan síns sveitarfélags. Þrastarskóli er einn af mörgum grunnskólum innan síns 

sveitarfélags og lýtur þeim tilskipunum sem gefnar eru út fyrir alla skóla 

sveitarfélagsins. Kríuskóli er eini grunnskólinn í sveitarfélaginu og þar af leiðandi 

auðveldara að komast að samkomulagi sem henta hlutaðeigandi aðilum. Svo virðist 

sem stjórnendur Kríuskóla hafi meiri möguleika á samráði við stjórnendur 

sveitarfélagsins heldur en skólastjórnendur Þrastarskóla. En umfram allt þá eru 

nemendurnir í fyrsta sæti hjá báðum skólunum og starfsemin miðar að því að hlúa eins 

vel að þeim eins og kostur er. 
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7 Lokaorð 

Það sem skilur þessa tvo árangursríku skóla að er meðal annars ólík samsetning 

nemendahópsins innan sveitarfélaganna sem sækja skólana. Skólastarf Kríuskóla er 

rótgrónara og fastara í sessi en í Þrastarskóla. Jafnframt eru skólastjórnendur þar eldri 

og hafa starfað lengur við skólann en skólastjórnendur Þrastarskóla. Hugsanlega hafa 

þessir þættir áhrif á að meira jafnvægi hefur skapast í skólastarfi Kríuskóla. Kríuskóli er 

eini grunnskólinn í sveitarfélaginu, vel útbúinn og þar er þétt teymi fagfólks til að 

leiðbeina og aðstoða einstaklinga sem á þurfa að halda. Þrastarskóli er einn af mörgum 

grunnskólum innan síns sveitarfélags og er því staðsettur í meira samkeppnisumhverfi, 

þar sem ákveðnar reglur gilda um úthlutun búnaðar og sérmenntaðs fagfólks á hvern 

skóla í sveitarfélaginu. Það er mat rannsakanda að mikill aðstöðumunur sé á skólunum 

vegna þessa, sem birtist til að mynda í samskiptum við sveitarstjórn, aðbúnaði í 

skólunum og stuðningsneti. 

Skólastarfið í Kríuskóla hefur verið að þróast nokkuð jafnt og þétt síðustu ár og fyrir 

nokkrum árum var stimpilklukka tekin í notkun. Verkefnastjóri sinnir innleiðingu á 

spjaldtölvum og hefur haft umsjón með því síðustu ár. Þannig að ákveðin sátt ríkir innan 

skólans. Það sem kom nýtt inn í skólastarfið síðasta vetur var nýtt vinnumat sem hafði 

ekki miklar breytingar í för með sér í Kríuskóla, vegna þess að þar hefur verið binding á 

vinnutíma. Eins virðist sem meira samráð sé milli skólastjórnenda Kríuskóla og 

ráðamanna sveitarfélagsins heldur en í Þrastarskóla. Það getur stafað af því að meiri 

nánd er milli skólastjórnenda og sveitarstjórnarmanna, og hlutaðeigandi aðilar vinna að 

öflugu og farsælu skólastarfi sem þjónar hagsmunum heildarinnar. Aftur á móti urðu 

miklar breytingar í Þrastarskóla vegna nýs vinnumats, innleiðingu spjaldtölva og 

stimpilklukku. Fram kom í viðtölunum við kennarana að þeir voru ekki sáttir við hvernig 

staðið var að framkvæmd áðurnefndra þátta. Samráð virðist vera takmarkað í 

sveitarfélaginu við skólastjórnendur en hugsanlega er það vegna stærðar þess og fjölda 

grunnskóla. Svo virðist sem reynt sé að koma til móts við ákveðin hóp hagsmunaaðila 

sem sjá hag sinn í að samræmi sé á milli allra skólastiga innan sveitarfélagsins en ef til 

vill vantar samráði við aðila með faglega þekkingu og reynslu af skólastarfi .  

Það er áhugavert að velta fyrir sér orðinu eða hugtakinu kyngervi því rannsakandi 

varð var við að orðið var þátttakendum ekki tamt í munni. Áhersla var á meiri 
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kynjablöndun kennara og starfsfólks í skólanum en í því sambandi var horft til 

samskipta bæði milli nemenda og starfsfólks. Viðmælendur voru sammála um að fagleg 

þekking og viðmót skipti mestu máli en hvorki kyngervi né kyn viðkomandi. Hvort það 

má tengja við einstaklingshyggju eða nýfrjálshyggju, og orðræðuna um að hver sé 

sinnar gæfu smiður, skal ósagt látið, en þarna virðist um nokkra kynjablindu að ræða þó 

sumir hafi viðurkennt að kyngervi stjórnenda skipti stundum máli. 

Hugmyndir núverandi ríkisstjórnar í menntamálum valda togstreitu meðal kennara 

og stjórnenda að mati rannsakanda, sem fellst meðal annars í misvísandi kröfum og 

tilmælum. Hvítbók um umbætur í menntamálum gefur ákveðin tón og segja má að 

ráðherra menntamála leggi nýjar línur í skólastarfi, í ræðu og riti. Því má segja að 

hugmyndir hans og áherslur í menntamálum svífi yfir skólastarfinu. 

Í fræðunum er fjallað um að stjórnendur þurfi að finna lausn þegar hindranir og 

ágreiningur er annars vegar (Leithwood og félagar, 2006). Ef til vill eru skólastjórar ekki 

nægilega lausnamiðaðir þegar kemur að leysa mál og leita leiða til að vinna á jákvæðan 

hátt með hindranir (Ólafur H. Jóhannsson, 2013). Það má velta því fyrir sér hvort 

fjársvelti íslenskra grunnskóla sé komið að þolmörkum og þar af leiðandi sé erfitt að 

bregðast við á uppbyggilegan hátt þegar sverfir að. 

Fræðimenn á borð við Grant (2014) og Sigríði Önnu Guðjónsdóttur, Amalíu 

Björnsdóttur og Ólaf H. Jóhannsson (2013) nefna þætti eins og traust, svigrúm og að 

gefa kennurum möguleika á að þróa sig í starfi sem mikilvæga þætti þegar litið er til 

árangursríks skólastarfs. Rannsakandi velti því fyrir sér hvort sveitarfélögin þurfi ekki að 

koma þar að og auka sveigjanleika kennara sem og stjórnenda til að efla þekkingu sína 

og færni skólasamfélaginu til framdráttar. Því eins og Donaldson (2006) bendir á þá er 

skólinn staður þar sem nám fer fram bæði hjá nemendum og kennurum. 

Áhugavert verður að fylgjast með þróun og breytingum í skólastarfi á komandi 

árum. Vert er að hafa í huga þegar horft er til framtíðar í skólamálum að ,, ... það sem 

skiptir mestu máli er fyrst og fremst að börnunum okkar líði vel. [Þau] eru þungamiðjan 

í þessu öllu.“ 



89 

Heimildaskrá 

Anna Guðrún Edvardsdóttir. (2004). Er gildi íslenskra skólastjóra ólíkt eftir kynferði? 

Náttúrustofa Vestfjarða. Tímarit um menntarannsóknir, 1(1), 71-82. Sótt af 

http://fum.is/wpcontent/uploads/2010/09/6_anna1.pdf  

Anna Kristín Sigurðardóttir. (2013). Skóli sem lærdómssamfélag. Í Rúnar Sigþórsson, 

Rósa Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar Frímannsson (ritstjórar), Fagmennska í 

skólastarfi (bls. 35-53). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Arna H. Jónsdóttir. (2001). Starfsánægja og stjórnun í leikskólum. Uppeldi og menntun, 

10, 45-59.  

Arnfríður Aðalsteinsdóttir. (2015). Hinir nýju kvennaskólar - eru konur að yfirtaka 

háskólana? Sótt af 

http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadArticle3&ID=134&CI=0 

Ash, R. og Hodge, P. (2016). Five critical leadership practices: The secret to high-

performing schools. New York: Routledge.  

Berglind Rós Magnúsdóttir. (2013). „Að tryggja framboð og fjölbreytileika“: 

Nýfrjálshyggja í nýlegum stefnuskjölum um námsgagnagerð. Uppeldi og menntun, 

22(2), 55-76.  

Berglind Rós Magnúsdóttir. (2014, 5. febrúar). Gæði og jafnrétti í skólastarfi á tímum 

markaðsvæðingar. Erindi flutt á ráðstefnu starfsfólks Reykjavíkurborgar. Reykjavík. 

Sótt af, 

http://www.academia.edu/5980783/G%C3%A6%C3%B0i_og_jafnr%C3%A9tti_%C3

%AD_sk%C3%B3lastarfi_%C3%A1_t%C3%ADmum_marka%C3%B0sv%C3%A6%C3%

B0ingar 

Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen. (2014). Gildi og áherslur skólastjóra í 

grunnskólum í Reykjavík. Netla –Veftímarit um uppeldi og menntun, 18. ágúst 2014. 

Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2014/ryn/001.pdf 

Blackmore, J. (2013). Forever troubling. Feminist theoretical work in education. Í M. B. 

Weaver-Hightower og C. Skelton (ritstjórar), Leaders in gender and education: 

Intellectual self-portraits (bls. 15-31). North Dakot: University of North Dakota. 

doi:10.1007/978-94-6209-305-8_2 

Blanchard, P. N. og Thacker, J. W. (2007). Effective training: Systems, strategies and 

practices. Personnel Psychology, 60(4), 1077-1079. doi: 10.1111/j.1744-

6570.2007.00101_9.x 

http://fum.is/wpcontent/uploads/2010/09/6_anna1.pdf
http://www.jafnretti.is/_D10CC/
http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadArticle3&ID=134&CI=0
http://www.academia.edu/5980783/G%C3%A6%C3%B0i_og_jafnr%C3%A9tti_
http://netla.hi.is/greinar/2014/ryn/001.pdf
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6209-305-8


90 

Bockman, J. (2013) Neoliberalism. Contexts. 12(3), 14-15. 

doi:10.1177/1536504213499873 

Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the supervision of identity. London: 

Routledge. Sótt af http://lauragonzalez.com/TC/BUTLER_gender_trouble.pdf 

Börkur Hansen. (2003). Stofnanamenning og stjórnun. Í Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (ritstjórar), Fagmennska og forysta: 

Þættir í skólastjórnun (bls. 49-61). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla 

Íslands. 

Börkur Hansen. (2013). Forysta og skólastarf. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir og 

Guðmundur Heiðar Frímannsson (ritstjórar) Fagmennska í skólastarfi (bls. 77-92). 

Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir. (2013). Áherslur í 

starfi skólastjóra í íslenskum grunnskólum. Í Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson 

og Steinunn Helga Lárusdóttir (ritstjórar), Stjórnun og forysta í skólastarfi: Tækifæri 

og mótsagnir. Greinasafn (bls. 3-15). Reykjavík: Rannsóknarstofa í menntastjórnun, 

nýsköpun og mat á skólastarfi. 

Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson. (1998). Skólastarf og gæðastjórnun (bls. 95-

113). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir. (2014). Stjórnun og skipulag. Í Gerður G. 

Óskarsdóttir (ritstjóri), Starfshættir í grunnskólum við upphafi 21. aldar (bls. 87-

112). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Christian, B. (1996). Det etiske regnskab: Introduktion, erfaringer og praksis. 

København: Handelshøjskolen.  

Dimmock, C. (2005). Leadership in learning-centred schools: Cultural context, functions 

and qualities. Í M. Brundrett, N. Burton og R. Smith (ritstjórar), Leadership in 

Education (bls. 4-20). London: Sage Publication.  

Donaldson, G. A. (2006). Cultivating leadership in schools: Connecting people, purpose 

and practice (2. útgáfa). New York: Teachers College Press. 

Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research (5. útgáfa). Thousand Oaks, CA: 

Sage Publications. 

Forsætisráðuneytið. (2012). Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi: Tillögur um 

samþættingu menntunar og atvinnu. Forsætisráðuneytið, Reykjavík. Sótt af 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Menntahopur-tilloguskjal-

121112.pdf 

Friedman, M. (1962). Capitalism and freedom. Chicago: University of Chicago. 

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4. útgáfa). New York: 

Teachers Collage Press. 

javascript:open_window(%22https://gegnir.is/F/5F1XNH9U75RVJK9JA3MTC73H7T5K8ECG6RYT6RYXVL3A6QL113-21070?func=service&doc_number=001347679&line_number=0012&service_type=TAG%22);
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Menntahopur-tilloguskjal-121112.pdf
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Menntahopur-tilloguskjal-121112.pdf


91 

Fullan, M. (2014). The principal: Three keys to maximizing impact. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

Fuller, K. (2015). Gender, identity and educational leadership. London: Bloomsbury 

Academic. 

Grant V. (2014). Staying a head: The stress management secrets of successful school 

leaders (1.útgáfa). London: Integrity Coaching. 

Gerður G. Óskarsdóttir (ritstjóri). (2014). Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. 

aldar. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Gossen, D. (2007). Uppeldi til ábyrgðar (2. útgáfa). (Magni Hjálmarsson þýddi). Álftanes: 

Útgáfufélagið Sunnuhvoll. 

Grétar Þór Eyþórsson. (2013). Spurningakannanir: Um orð og orðnotkun, uppbyggingu 

og framkvæmd. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði 

rannsókna (bls. 453-472). Akureyri: Háskólinn á Akureyri og höfundar kafla. 

Guðný Guðbjörnsdóttir. (1997). Kynferði og stjórnun menntamála í kvennfræðilegu 

ljósi. Í Helga Kress og Rannveig Traustadóttir (ritstjórar), Íslenskar kvennarannsóknir 

(bls. 9-43). Reykjavík: Háskóli Íslands, Rannsóknarstofa í kvennafræðum.  

Guðný Guðbjörnsdóttir. (2001). Orðræðan um árangur og skilvirkni og kyngervi við 

stjórnun menntastofnanna. Uppeldi og menntun, 10, 9-43.  

Guðný Guðbjörnsdóttir. (2007). Er leiðtogahugtakið kynjað? Afbygging orðræðunnar 

um vald, kynferði og forystu. Í Menntun, forysta og kynferði (bls. 287-308). 

Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Hagstofa Íslands. (2015). Sótt af 

http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Skolamal/Grunnskolar 

Hackman, M. og Johnson, C. (2013). Leadership: A communication perspective (6. 

útgáfa). Long Grove: Waveland Press. 

Halász, G. (2011). School leadership and pupil learning outcomes. Í T. Baráth og M. 

Szabó (ritstjórar), Does leadership matter? Implications for leadership development 

and the school as a learning organisation (bls. 19-32). Budapest: HUNSEM, 

University of Szeged. 

Harding, S. (1992). The instability of the analytical categories of feminist theory. Í H. 

Crowley og S. Himmelweit (ritstjórar), Knowing women: Feminism and knowledge 

(bls. 338-354). Cambridge: Open University Press. 

Hargreaves, A. og Shirley, D. (2012). The global fourth way: The quest for educational 

excellence (bls. 1-20, 47-69). Thousand Oaks, CA.: Corwin Press. 

Hollway, W. og Jefferson, T. (2000). Doing qualitative research differently: Free 

association, narrative and the interview method. London: Sage Publications. 

http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Skolamal/Grunnskolar


92 

Holt Larsen, H. og Svabo, C. (ritstjórar). (2002). Fra kursus til kompetenceudvikling på 

jobbet. København: Jurist og Økonomforbundets Forlag. 

Hord, S. M. og Tobia E. F. (2012). Reclaiming our teaching profession: The power of 

educators learning in community. New York: Teachers College Press.  

Hoy W. K. og Miskel, C. G. (2013). Educational administration: Theory, research and 

practice (9. útgáfa). New York: McGraw-Hill Higher Education. 

Höög, J. (2014). Rektorer som integrerar skolans struktur och kultur blir framgǻngsrika. 

Í J. Höög og O. Johansson (ritstjórar), Framgǻngsrika skolor: Mer om struktur, 

kultur, ledarskap (bls. 47-75). Lund: Studentlitteratur AB. 

Höög, J. og Johansson, O. (2014). Att bygga skolans processer – struktur, kultur, 

ledarskap. Í J. Höög og O. Johansson (ritstjórar). Framgǻngsrika skolor: Mer om 

struktur, kultur, ledarskap (bls. 9-22). Lund: Studentlitteratur AB. 

Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir. 

(2014). Kennsluhættir. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstjóri), Starfshættir í 

grunnskólum við upphafi 21. aldar (bls. 113-158). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Jón Torfi Jónasson. (2014, 5. apríl). Það verður hverjum að list sem hann leikur: Lifandi 

starfsþróun – árangursríkt skólastarf. Erindi flutt á vorráðstefnu miðstöðvar 

skólaþróunar HA. Akureyri. Sótt af, 

http://www.msha.is/static/files/vorradstefna2014/jtj-glaerur-akureyri-5-4-

2014.pdf 

Jón Hilmar Jónsson. (2005). Stóra orðabókin um íslenska málnotkun. Reykjavík: JPV 

útgáfan. 

Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Úrtök og úrtaksaðferðir í eigindlegum 

rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna 

(bls. 129-135). Akureyri: Háskólinn á Akureyri og höfundar kafla. 

Kjarasamningur. (2014). Sótt af, http://www.samband. is/media/kjarasamningar-ki/FG-

Kjarasamningur-2014-til-2016_LOK.pdf 

Koh, H., Gurr, D., Drysdale, L. og Ang, L. (2011). How school leaders perceive the 

leadership role of of middle leaders in Singapore primary schools? Asia Pacific 

Education Review. 12, 609–620. doi:10.1007/s12564-011-9161-1 

Kolbeinn Stefánsson. (2010). Sjálfgengissamfélagið: Leitin að hinu algilda lögmáli. Í 

Kolbeinn Stefánsson (ritstjóri), Eilífðarvélin: Uppgjör við nýfrjálshyggjuna (bls. 9-52). 

Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Krishna, S. D. K., Al_Lafi, Q. A. K., Pathan, Z. H. (2013). Motivational factors that impact 

English language learning in an Arab model school, Jordan: An empirical 

investigation. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy 

Studies, 4(6), 867-871.  

http://www.msha.is/static/files/vorradstefna2014/jtj-glaerur-akureyri-5-4-2014.pdf
http://www.msha.is/static/files/vorradstefna2014/jtj-glaerur-akureyri-5-4-2014.pdf
http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Emerging+Trends+in+Educational+Research+and+Policy+Studies/$N/756336/DocView/1494715232/fulltext/40F9D10FCDB64360PQ/3?accountid=28822
http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Emerging+Trends+in+Educational+Research+and+Policy+Studies/$N/756336/DocView/1494715232/fulltext/40F9D10FCDB64360PQ/3?accountid=28822
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/756336/Journal+of+Emerging+Trends+in+Educational+Research+and+Policy+Studies/02013Y12Y01$23Dec+2013$3b++Vol.+4+$286$29/4/6?accountid=28822


93 

Kristín Dýrfjörð. (2006). Lýðræði í leikskólum. Um viðhorf leikskólakennara. Netla –

Veftímarit um uppeldi og menntun, 31. desember 2006. Sótt af 

http://netla.hi.is/greinar/2006/009/index.htm  

Krueger, R. A. og Casey, M. A. (2009). Focus groups: A parctical guide for applied 

research (4. útgáfa). Los Angeles: Sage Publications. 

Kvale, S. (1996). Ethical issues in interview inquiries. Interviews: An introduction to 

qulitative research interviewing. Thousand Oaks: Sage Publications. 

Kvale, S. (1989). To validate is to question. Í S. Kvale. (ritstjóri), Issues of validity in 

qualitative  research (bls. 73- 92). Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. og Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research 

interviewing. Los Angeles: Sage Publications. 

Lawson. (2011). Empowerment in education: Liberation, governance or a distraction? A 

review. Power and Education, 3(2), 89-103. doi:10.1177/175774381558652 

Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A. og Hopkins D. (2006). Seven strong 

claims about successful school leadership. Sótt af 

http://dera.ioe.ac.uk/6967/1/download%3Fid%3D17387%26filename%3Dseven-

claims-about-successful-school-leadership.pdf 

Leithwood, K., Harris, A., og Strauss, T. (2010). Leading school turnaround: How 

successful leaders transform low-performing schools. San Francisco: Jossey-Bass. 

Lichtman, M. (2013). Qualitative research in education: A user´s guide (3. útgáfa). 

London: Sage Publications.  

Lumby, J. og Colman, M. (2007). Leadership and diversity: Challenging theory and 

practice in education. London: Sage Publications. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. Sótt af 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html 

Manteaw, B. O. (2008). When businesses go to school: Neoliberalism and education 

forsustainable development. Journal of Education for Sustainable Development, 

2(2), 119–126. doi:10.1177/097340820800200209 

McEwan, E. K. (2003). 10 traits of highly effective principals: From good to great 

performance (bls. 1-20). Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

Menntamálaráðuneytið. (1998). Símenntun: Afl á nýrri öld. Álit nefndar um símenntun. 

Sótt af https://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Upplysingar-

Utgefid/simennt.pdf 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti 2011.  Sótt af http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-

efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/  

http://netla.hi.is/greinar/2006/009/index.htm
http://dera.ioe.ac.uk/6967/1/download%3Fid%3D17387%26filename%3Dseven-claims-
http://dera.ioe.ac.uk/6967/1/download%3Fid%3D17387%26filename%3Dseven-claims-
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/


94 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2014). Hvítbók um umbætur í menntun. Sótt af 

https://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir/Hvitbik_Umbaetur_i_menntu

n.pdf 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2013). Niðurstöður úr PISA rannsókn fyrir 2012 

liggja fyrir. Sótt af https://www.menntamalaraduneyti.is /frettir/forsidugreinar 

/nr/7826 

Mennta- og menningamálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, 

Kennarasamband Íslands, Háskólinn á Akureyri, Listaháskóli Íslands, 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. (2012). Lokaskýrsla um starf samstarfsnefndar 

um símenntun kennara. Samstarfsnefnd um símenntun kennara. Sótt af 

http://starfsthrounkennara.is/wp-content/uploads/2014/02/lokaskyrslalokin.pdf 

Molnár, I. (2011). Meaning of leadership. Í T. Baráth og M. Szabó (ritstjórar), Does 

leadership matter? Implications for leadership development and the school as a 

learning organisation (bls. 57-63). Budapest: HUNSEM, University of Szeged. 

Nordhaug, O. (1998). Competence specificities in organizations: A classificatory 

framework. International Studies of Management og Organization, 28(1), 8-29. doi: 

10.1080/00208825.1998.11656725 

Námsmatsstofnun. (2014). Sótt af 

http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa.html 

Nummijoki, J. og Engeström, Y. (2010). Towards co-configuration in home care of the 

elderly. Í H. Daniels, A. Edwards, Y. Engeström, T. Gallagher og S. R. Ludvigsen 

(ritstjórar), Activity theory in practice: Promoting learning across boundaries and 

agencies (bls. 47-71). London: Routledge. 

Orðabók – Jafnréttisstofa. (2015). Sótt af, 

http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37 

Ólafur H. Jóhannsson. (2003). Framtíðarsýn og forysta stjórnenda. Í Börkur Hansen, 

Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (ritstjórar), Fagmennska og 

forysta. Þættir í skólaþróun (bls. 63-75). Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands.  

Ólafur H. Jóhannsson. (2013). Skólamenning og skólaþróun í ljósi nýrrar Aðalnámskrár 

grunnskóla. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar 

Frímannsson (ritstjórar), Fagmennska í skólastarfi (bls. 153-168). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

Ólafur Páll Jónsson. (2009). Lýðræði, réttlæti og menntun. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Révész, É. (2011). Leadership for improving learning – some lessons learnd from OECD 

“Improving school leadership“ activity. Í T. Baráth og M. Szabó (ritstjórar), Does 

leadership matter? Implications for leadership development and the school as a 

learning organisation (bls. 101-116). Budapest: HUNSEM, University of Szeged. 

https://www.menntamalaraduneyti.is/
http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa.html
http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37


95 

Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa 

Eggertsdóttir og West, M. (2005). Aukin gæði náms: Skólaþróun í þágu nemenda. 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

Senge, P. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. 

London: Random House.  

Sergiovanni, T. (2005). Strengthening the heartbet: Leading and learning together in 

schools (1. útgáfa). San Francisco: Jossey-Bass. 

Sergiovanni, T. (2006). The principalship: A reflective practice perspective (5. útgáfa). 

Boston: Allyn and Bacon. 

Sergiovanni, T. (2009). The principalship: A reflective practice perspective (6. útgáfa). 

Boston: Pearson.  

Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 239-249). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri og höfundar kafla. 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í 

megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), 

Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 211-227). Akureyri: Háskólinn á Akureyri og 

höfundar kafla.  

Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson (2013). 

Deildastjórar í grunnskólum. Í Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn 

Helga Lárusdóttir (ritstjórar), Stjórnun og forysta í skólastarfi. Tækifæri og 

mótsagnir. Greinasafn. Reykjavík: Rannsóknarstofa í menntastjórnun, nýsköpun og 

mat á skólastarfi. 

Sigríður Þorgeirsdóttir. (2001). Heimspekingar um eðli kvenna. Í Gunnar Harðarson 

(ritstjóri), Kvenna megin. Íslensk heimspeki VIII (bls. 19-33). Reykjavík: Hið íslenska 

bókmenntafélag.  

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í 

Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 229-237). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri og höfundar kafla. 

Silverman, D. (2013). Doing qualitative research (4. útgáfa). London: Sage Publications. 

Skelton, C., Francis, B. og Valkanova, Y. (2007). Breaking down the stereotypes: Gender 

and achievement in school. London: Roehampton University. Sótt af 

http://open.tean.ac.uk/bitstream/handle/123456789/630/Resource_2.pdf?sequen

ce=2 

Steinunn Helga Lárusdóttir. (2008). Leadership, values and gender: A study og Icelandic 

head teachers. PhD thesis, Institute of Education, University of London. Sótt af 

http://eprints.ioe.ac.uk/19302/ 

javascript:open_window(%22https://gegnir.is/F/EG1IIYTS89KX3BS7MGKKDHBNLL5HC2PN5FCHIF54TBXK1LL2KK-08079?func=service&doc_number=000841193&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://gegnir.is/F/EG1IIYTS89KX3BS7MGKKDHBNLL5HC2PN5FCHIF54TBXK1LL2KK-08079?func=service&doc_number=000841193&line_number=0012&service_type=TAG%22);


96 

Steinunn Helga Lárusdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Arna H. Jónsdóttir, Börkur 

Hansen og Guðný Guðbjörnsdóttir. (2015). Efnahagshrunið og skólastarf í Reykjavík. 

Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun, 29. desember 2015. Sótt af 

http://netla.hi.is/efnahagshrunid-og-skolastarf-i-reykjavik 

Stoll, L., Bolman, R., McMahon. A., Tomas, S., Wallace, M., Greenwood, A. og Hawkey, 

K. (2006). Professional learning communities: Source material. Nottingham: 

National College for School Leadership.  

Sweetland, S. R. og Hoy, W. K. (2000). School characteristics and educational outcomes: 

Toward an organizational model of student achievement in middle schools. 

Educational Administration Quarterly, 36(5), 703-729. 

doi:10.1177/00131610021969173 

Trausti Þorsteinsson. (2003). Fagmennska kennara. Í Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (ritstjórar), Fagmennska og forysta: 

Þættir í skólastjórnun (bls. 187-200). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla 

Íslands.  

Weaver-Hightower, M. B. og Skelton, C. (2013). Gender and education. Í M. B. Weaver-

Hightower og C. Skelton (ritstjórar), Leaders in gender and education: Intellectual 

self-portraits (bls. 1-13). North Dakota: University of North Dakota. 

doi:10.1007/978-94-6209-305-8_1 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6209-305-8_1
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6209-305-8


97 

Viðauki A: Spurningarammi fyrir skólastjórnendur 

Rannsakandi segir í stuttu máli frá sér. 

Spurningar  

Hvaða þættir í faglegri forystu tveggja íslenskra grunnskóla stuðla að árangursríku 

skólastarfi að mati stjórnenda og kennara þeirra?  

Hvernig tengjast hugmyndir nýfrjálshyggjunnar inn í þá umræðu, sem og hugmyndir 

viðmælenda um kyngervi stjórnenda? 

Bakgrunnsspurningar  

Hver er menntun þín? 

Hve lengi hefur þú starfað við skólann? 

Hve lengi hefur þú starfað sem stjórnandi? 

Segðu mér af hverju þú gerðist stjórnandi? 

Fagleg forysta og árangursríkt skólastarf 

Hvað er fagleg forysta í þínum huga? 

Hvernig myndir þú lýsa faglegri forystu í þessum grunnskóla? 

Segðu mér hvað þér finnst felast í árangursríku skólastarfi? 

Hvernig upplifir þú árangursríkt skólastarf í þessum skóla? 

 Hvað telur þú að skipti mestu varðandi árangursríkt skólastarf? 

Hvaða þættir eru það í faglegri forystu sem þér finnst skipta máli varðandi árangur 

nemenda? Hvernig upplifir þú fagmennsku kennara í þessum skóla? 

Hvernig telur þú að hægt sé að bæta fagmennsku hér, bæði hjá kennurum og 

stjórnendum? 

Hver er upplifun þín af skólastarfinu hér? 

Hver er framtíðarsýn þín fyrir skólann?  

Símenntun 

Hvernig eflir þú þig í starfi á faglegan hátt?  

Hvernig viðheldur þú tengslum við nám og kennslu? 
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Segðu mér frá því hvernig símenntun kennaranna er háttað hér? 

Hverju myndir þú vilja breyta í símenntun kennara og þinni?  

Kennsluhættir og námsmat 

Hver er skoðun þín á áhrifum stjórnenda á kennsluhætti kennara? 

Hvernig hefur þú áhrif á kennsluhætti kennara og fagmennsku þeirra í starfi?  

Hvernig telur þú að ,,gott“ námsmat eigi að vera? 

Hvernig er unnið að því að hafa námsmat fjölbreytt?  

Hversu mikilvægar telur þú PISA niðurstöður vera fyrir þennan skóla? 

Hvaða áhrif hafa samræmd könnunarpróf fyrir þennan skóla? 

Hvað finnst þér um einkunnaverðbólgu sem töluvert var talað um í vor er hún til staðar 

hér? Ertu hlynnt/hlynntur hverfisskólum eða frjálsu vali um skóla, af hverju? 

Kyngervi og nýfrjálshyggja 

Er spenna á milli áhersla á nýfrjálshyggju á árangur, skilvirkni, val foreldra, 

samkeppnishæfni skóla og stefnumörkunar náms í þessum skóla? Hvernig birtist hún þá 

helst? 

Hvernig telur þú að kyngervi þitt skipti máli í starfi þínu? 

Skiptir kyngervi kennara máli í því sambandi að þínu mati? 
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Viðauki Á: Spurningarammi fyrir fókushópkennara 

Rannsakandi segir í stuttu máli frá sér. 

Spurningar 

Hvaða þættir í faglegri forystu tveggja íslenskra grunnskóla að mati stjórnenda og 

kennara þeirra stuðla að árangursríku skólastarfi? 

Hvernig tengjast hugmyndir nýfrjálshyggjunnar inn í þá umræðu, sem og hugmyndir 

viðmælenda um kyngervi stjórnenda? 

Fagleg forysta og árangursríkt skólastarf 

Hvernig mynduð þið lýsa faglegri forystu í skólanum? 

Hvernig mynduð þið lýsa árangursríku skólastarfi? 

Hvaða þættir eru það í faglegri forystu að ykkar mati sem þið teljið að hafi áhrif á 

árangursríkt skólastarf fyrir nemendur? 

Hvað teljið þið að megi bæta og hvernig? 

Símenntun 

Segið mér frá því hvernig símenntun kennara/ykkar er háttað? 

Hvernig mynduð þið vilja efla ykkur í starfi?  

Kennsluhættir og námsmat 

Hver er skoðun ykkar á áhrifum stjórnenda á kennsluhætti kennara?  

Hver er upplifun ykkar af stefnumörkun innan og utan skólans á skólastarfið, er að 

verða hugafarsbreyting í kennslu í skólanum? 

Kyngervi og nýfrjálshyggja 

Er spenna á milli áhersla á nýfrjálshyggju og stefnumörkunar náms í þessum skóla?  

Hvernig birtist hún þá helst?  

Hvernig teljið þið að kyngervi stjórnenda skipti máli í starfi þeirra? 

Hvernig teljið þið að kyngervi kennara/ykkar skipti máli í starfi ykkar?  
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Viðauki B: Beiðni um þátttöku í rannsókn, kynning 

 

Ágæti skólastjóri/kennari.  

Reykjavík 6. febrúar 2016 

Ég undirrituð Birna Vilhjálmsdóttir er í M.Ed. námi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, með 

áherslu á leiðtogar, nýsköpun og stjórnun. Ég er að vinna að lokaritgerð undir leiðsögn Dr. 

Guðnýjar Guðbjörnsdóttur prófessors í Uppeldis- og menntunarfræði, Háskóla Íslands og Dr. 

Örnu Hólmfríðar Jónsdóttur lektors við Menntavísindasvið, Háskóla Íslands. 

Markmið ritgerðarinnar er kanna hvaða þættir í faglegri forystu hafa áhrif á árangursríkt 

skólastarf. Hluti ritgerðarinnar er rannsókn þar sem ég leita til stjórnenda og kennara í tveimur 

grunnskólum eftir þátttöku.  

Rannsóknarspuringarnar sem ég legg upp með hljóðar svo: Hvaða þættir í faglegri forystu 

tveggja íslenskra grunnskóla stuðla að árangursríku skólastarfi að mati stjórnenda og kennara 

þeirra? Hvernig tengjast hugmyndir nýfrjálshyggjunnar um árangur í skólastarfi inn í þá 

umræðu, sem og hugmyndir viðmælenda um kyngervi stjórnenda? 

Rannsóknin er eigindleg og felst í vettvangsathugun og að tekin verða 45-60 mínútna 

einstaklingsviðtöl við skólastjórnendur og viðtöl við fókushóp kennara. Viðtölin verða hálfopin, 

stuðst er við viðtalsramma. Lögð er áhersla á í viðtölunum að þátttakendur í rannsókninni lýsi 

upplifun sinni, reynslu og viðhorfi. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð orðrétt, að því loknu 

verður upptökum eytt. Rannsakandi leggur áherslu á trúnað og nöfnum þátttakenda og 

stofnanna verður breytt strax og vinna hefst með gögnin. Ég leita til þín um þátttöku í 

rannsókninni. 

Viðmælendum er frjálst að svara ekki öllum spurningum og er frjálst að draga þátttöku sína til 

baka án skýringa. 

Ég yrði þér afar þakklát fyrir að taka þátt í rannsókninni. Ég er kennari og hef starfað samfellt 

við kennslu frá því í febrúar 1993. Síðustu 19 ár hef ég kennt við Kópavogsskóla í Kópavogi og 

fengist við kennslu nemenda frá 1.-10. bekkjar en síðustu ár hef ég kennt á unglingastigi.  

Með kveðju, 

Birna Vilhjálmsdóttir  

 Hjarðarhaga 30  

 107 Reykjavík  

 Netfang: biv2@hi.is 

 Sími: 6908456 
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Viðauki C: Upplýst samþykki 

 

Reykjavík 6. febrúar 2016 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókn þar sem verið er að skoða hvaða þættir 

það eru í faglegri forystu sem hafa áhrif á árangursríkt skólastarf. 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki með undirskrift minni þátttöku í rannsókn Birnu 

Vilhjálmsdóttur um hvaða þættir í faglegri forystu í íslenskum grunnskólum stuðla að 

árangursríku skólastarfi. Samþykkið veiti ég eftir að hafa fengið upplýsingar um 

rannsóknina á kynningarblaði sem ég hef í minni vörslu. 

Mér er kunnugt um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án skýringa. 

__________________________________________ 

Staður og dagsetning. 

_________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda. 

________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda.   

 

Hægt er að hafa samband við rannsakanda, Birnu Vilhjálmsdóttur (biv2@hi.is /s. 6908456). 

 


