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ÚTDRÁTTUR 
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru viðhorf kennara til starfshátta skólastjóra í 

breytingaferli. Annars vegar eru skoðaðar nokkrar kenningar og rannsóknir fræðimanna 

um breytingastjórnun, árangursríkt skólastarf og mikilvægi faglegrar forystu og þær 

speglaðar við viðfangsefnið. Skoðaðir eru ýmsir þættir svo sem hvað einkennir 

starfshætti skólastjóra og þá skóla sem náð hafa árangri, hvað einkennir breytingaferli 

og hver sé munurinn á stjórnanda og leiðtoga. Eins var rýnt í umgjörð íslensks 

skólakerfis og forysta skólastjóra skoðuð út frá íslenskum rannsóknum. Hins vegar er í 

ritgerðinni sagt frá rannsókn þar sem við öflun gagna var notuð eigindleg aðferð byggð 

á viðtölum við níu kennara úr þremur ólíkum skólum sem gengið höfðu í gegnum 

breytingaferli. Megintilgangur rannsóknarinnar var að leita svara við spurningunni: 

Hvað er það í starfsháttum skólastjóra sem gerir það að verkum að kennarar eru 

tilbúnir til þátttöku í breytingaferli og eru jákvæðir varðandi breytingarnar? 

Sérstaklega var skoðað hvaða hlutverk skólastjórar hafa í breytingaferli og hvaða 

þættir í fari þeirra eða stjórnunarstíl skipta mestu máli til að kennarar verða fúsir að fara 

með í vegferðina. Stuðst var við viðtalsramma og var leitast við að hafa spurningar 

hálfopnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að ákveðnir eiginleikar í fari skólastjóra 

hafi mest áhrif á það að breytingar eigi sér stað og kennarar jákvæðir til þátttöku. Í því 

sambandi má nefna að skólastjórinn hafi ákveðna sýn hvert stefnt skuli, mikinn metnað 

fyrir framförum, nái að skapa samhug um breytingarnar og vinni náið með fólkinu. 

Einnig benda niðurstöður til þess að jákvæð samskipti starfsfólks við skólastjórann auk 

trausts, heiðarleika og gleði skipti miklu máli. Þátttaka allra frá upphafi í þróun og 

innleiðingu virðist skipta verulegu máli í breytingunum og einnig að hvati breytinganna 

verði til innan skólans. Niðurstöður þessarar rannsóknar á samhljóm með rannsóknum, 

kenningum og skrifum fræðimanna um þá starfshætti skólastjóra sem eru árangursríkir 

í allri skólaþróun. 

 

 

Lykilorð: Breytingaferli, leiðtogi, stjórnandi, skólastjóri, árangur.  
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ABSTRACT 
 

The subject of this thesis is to study teachers views and experience when going through 

changes led by school principals. On one hand the thesis considers several theories and 

research done on change management, effective teaching, and the importance of 

professional leadership. Different factors are observed, for example what characterizes 

the principals and schools that have successfully led significant changes, what are the 

deciding factors of the successful change process and furthermore what is the difference 

between a manager and a leader. The governmental framework around the educational 

system is observed and the role of the principal and his leadership was viewed with 

regards to published Icelandic research projects. Furthermore, this thesis is based on a 

qualitative research built on interviews with nine teachers from three different schools 

that had recently gone through considerable changes. The main purpose of this research 

was to get answers to the question: What is it in the procedures of an effective principal 

that makes teachers cooperative and positive towards implementing changes? 

The role of the principal in the change process was considered - which 

characteristics or management styles made the most difference when motivating 

teachers to support changes. In the interview framework, questions were put forward in 

a semi open way. 

The results of this research indicate that particular characteristics of a principal have 

a determining effect on how effectively and positively they manage to bring about 

changes and motivate teachers. These characteristics include clear vision, ambition for 

improvement and ability to encourage team spirit with regards to the changes. The 

results also showed that open communication between the principal and the teachers, 

trust, honesty, and emphasis on general enjoyment made a big difference. Getting the 

whole team on board shows to be very important to ensure effective changes. It is also 

important to drive changes from within the schools. The main findings of this research 

are to a large extent in line with published research, theories, and writings on the same 

subject made by researches and scholars on the subject. 

 

 

Keywords: Changes, leader, manager, principal, success. 
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1. INNGANGUR 

 
Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2011 kemur fram að stöðug 

endurskoðun og umbótaviðleitni eigi að einkenna störf þeirra sem bera ábyrgð á 

skólastarfi. Þessir aðilar eru yfirvöld menntamála, sveitastjórnir, sérfræðiþjónusta, 

skólastjórnendur og kennarar. Hver skóli birtir skólanámskrá þar sem fram kemur 

stefna hans varðandi þróun og umbætur en rammi skóla markast af menntastefnu 

yfirvalda og stefnu sveitafélagsins sem skólinn starfar í. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

kemur einnig fram að ákveðnir þættir geta stuðlað að umbótum en ein meginforsenda 

árangursríkrar skólaþróunar er fagleg forysta og markviss leiðsögn (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). 

Þessir áhersluþættir í aðalnámskránni eru skýrir, sjálfsagðir og augljósir. Skólar 

þurfa að vera í stöðugri þróun og starfsfólk tilbúið að læra og þróa eitthvað nýtt. Eflaust 

reyna allir skólar landsins að uppfylla ákvæði námskrárinnar um skólaþróun og keppast 

við að gera enn betur með hag nemanda að leiðarljósi. En hvað þarf að vera til staðar 

til þess að ákveðið breytingaferli eigi sér stað og umbætur verði varanlegar? 

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

 

Í 2. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla kemur fram að skólinn hefur það hlutverk í 

samvinnu við heimilin að stuðla að alhliða þroska nemenda og þátttöku þeirra í 

síbreytilegu lýðræðisþjóðfélagi. Störf innan hans þurfa að taka tillit til ólíkra þarfa 

nemenda og stuðla að þroska, velferð og menntun hvers og eins. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla sem byggð er á fyrrgreindum lögum er birt menntastefna sem inniheldur 

sex grunnþætti menntunar en þeir eru; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði 

og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Í henni er einnig lögð áhersla á að nemendur öðlist 

þekkingu, leikni og hæfni ásamt því að vita hvernig þeir geti haft áhrif á umhverfi sitt 

með viðhorfum og siðferðisstyrk, tilfinningum og sköpunarmætti, félagsfærni og 

frumkvæði. Námshæfni felur í sér að þekkja styrkleika sína og veikleika og að hafa 

hæfileikann til að beita hæfni sinni á uppbyggilegan hátt í mismunandi viðfangsefnum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Þær hugsjónir sem menn höfðu um menntun á fyrri hluta síðustu aldar eru enn í 

gildi en þær snúast um tækifæri allra til þroska og þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Nú á 
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dögum þurfa nemendur hins vegar að búa yfir þeirri hæfni að taka þátt í síbreytilegu 

samfélagi og atvinnulífi (Hvítbók um umbætur í menntun, 2014).  

Af þessu má sjá að skólafólk þarf að huga að mörgum þáttum þegar mörkuð er 

stefna sem starfa á eftir, ráðist er í breytingar eða farið af stað með verkefni sem leiða 

eiga til skólaþróunar. Skólafólk þarf að aðlagast og bregðast við kröfum þjóðfélagsins, 

tileinka sér nýjustu tækni og skapa skólasamfélag þar sem nemendur fá fjölbreytt 

viðfangsefni þar sem allir sex grunnþættir menntunar endurspeglast í öllum 

starfsháttum, samskiptum og skólabrag. Ábyrgð og skyldur starfsfólks menntastofnana 

eru að koma til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda. Starfsfólk þar verður því 

að vera stöðugt að afla sér nýrrar þekkingar, leita nýrra leiða og ígrunda starfið 

reglulega (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í þessu ferli gegna stjórnendur mikilvægu 

hlutverki og hafa mikil áhrif á að starfshættir innan stofnunarinnar byggi á fagmennsku 

og leiði til árangurs. Forysta þeirra vegur þungt þegar kemur að því að styðja og efla þá 

sem starfa innan skólanna og mikilvægt er að þeir tileinki sér þá starfshætti sem 

farsælastir eru til að ná fram breytingum og festa þær í sessi.  

Í því sveitarfélagi sem rannsakandi starfar hefur verið mörkuð skólastefna og felur 

hún í sér að allir skólar á svæðinu hafa sammælst um að vinna að sömu þáttum. 

Skólarnir eru þrír þ.e. grunnskóli, leikskóli og tónlistarskóli og er vilji í þeim öllum til 

að festa í sessi þær breytingar sem starfsfólkið telur góðar og bæta við því sem talið er 

farsælt fyrir nemendur. Þeir þættir sem á að vinna eftir eru:  

 

Sameiginleg sýn, skýr leiðarlýsing, sameiginleg gildi og markmið. 

Sú sýn sem við sjáum fyrir okkur er að: „Allir geta lært og tekið framförum – við 

vinnum saman og lærum hvert af öðru“. Leiðarlýsing vinnunnar er bjartsýni og trú á 

börn, starfsfólk og samfélag og stöðug áhersla á að nemendur læri. Sameiginleg gildi 

snúa að starfsháttum okkar og grundvallast þau á vingjarnleika og að við öxlum 

sameiginlega ábyrgð á árangri nemenda. Markmið okkar eru að nemendur búi við 

öryggi í skólanum, þeir fái hvatningu og nái settum árangursviðmiðum. 

 

Samstarfsmenning með áherslu á nám. 

Byggja þarf upp samstarfsmenningu þar sem kennarar skuldbinda sig til að vinna 

saman og axla sameiginlega ábyrgð á því að allir nemendur læri og nái árangri. Með 

því að vinna í teymum læra kennarar hver af öðrum, hafa stuðning bæði faglega og við 

að taka mikilvægar ákvarðanir.  
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Rýnt í gögn, sameiginleg greining á núverandi ástandi og umbótaáætlanir. 

Tryggja þarf að gögn um árangur séu bæði aðgengileg og sýnileg. Þau eru notuð til 

að rýna í faglegt starf kennara og kennarahópa og nota til stöðugra umbóta og þróunar 

á starfinu. 

 

Áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir í öllum greinum. 

Tengja þarf nám meira við raunveruleg verkefni og viðfangsefni úr umhverfi 

nemenda. Með því að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir aukast líkurnar á því að 

nemendur verði betur undir það búnir að taka á ábyrgan og skapandi hátt þátt í því 

samfélagi sem bíður þeirra utan veggja skólans. 

 

Skuldbinding allra í skólasamfélaginu til að leggja sitt af mörkum til stöðugrar 

þróunar og umbóta. 

Við innleiðingu á breytingum verða allir innan skólasamfélagsins að vera 

meðvitaðir um mikilvægi sitt og tilbúnir að axla þá ábyrgð sem fylgir ferlinu. 

Umbótamiðaðir starfshættir eru einkennandi og við lærum hvert af öðru og vinnum 

saman.  

 

Áhersla á árangur og metanlegar framfarir. 

Skólasamfélagið þarf að gera sér grein fyrir því hvernig það ætlar að meta framgang 

skólastarfsins. Kennarar verða stöðugt og kerfisbundið að fylgjast með námi nemenda 

sinna til að kanna hvort þeir hafi tileinkað sér þekkingu, hæfni og viðhorf sem eru þeim 

nauðsynleg til að ná árangri.  

Stefnumiðið er myndrænt og stefnt að því að það hangi á veggjum á áberandi 

stöðum til þess að minna starfsfólkið á þá þætti sem alltaf þarf að hafa í huga. Myndin 

er einnig fyrir aðra til að þeir sjái út frá hverju er unnið. Mikilvægt er að allt starfsfólk 

geti sagt frá og staðið á því að samkvæmt þessum þáttum sé unnið. Með þessu telur 

rannsakandi samfélagið vera að uppfylla þau ákvæði sem talað er um í Aðalnámskrá og 

minnst er á í inngangi.  



 

14 

 

 

 

     (Drög að skólastefnu Eyjafjarðarsveitar, 2016) 

 

En allt hljómar þetta vel í orði og á blaði en aðalatriðið er að koma þessu í 

framkvæmd. Eins og fram hefur komið er þetta markmið sem allir í skólasamfélaginu 

ætla að vinna að og augljóst að öflugir leiðtogar þurfa að leiða verkið. En hvað felst í 

því að vera öflugur stjórnandi og hvaða þætti þarf stjórnandi að tileinka sér eða búa yfir 

til þess að hámarka líkurnar á því að hugmyndir nái fram að ganga? 

Áhugi rannsakanda á hlutverki skólastjóra í breytingaferli hefur þróast á síðustu 

árum, fyrst þegar hann vann sem kennari og síðar sem stjórnandi. Í kennarastarfinu tók 

rannsakandi þátt í öflugu breytingaferli sem gekk vel og telur hann að aðkoma 

skólastjórans hafi skipt sköpum í því hversu vel tókst til. Eftir að rannsakandi varð 

sjálfur skólastjórnandi er hann stöðugt að leita leiða til þess að starfshættir hans leiði til 

farsællar þróunar innan skólans, styðji við það starfsfólk sem þar vinnur og leiði til 

framfara á öllum sviðum hjá nemendum. En hvað er það sem skiptir í raun og veru máli 

í þessu sambandi? Þessar vangaveltur urðu kveikjan að þeirri rannsóknarspurningu sem 

þessi rannsókn byggir á.  

 

  

Skólinn

Sameiginleg 
markmið

Samstarfsmenning

Umbótaáætlanir Fjölbreyttir 
kennluhættir

Skuldbinding 
/skólaþróun

Árangur
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1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

 

Innan skólasamfélagsins þarf að vera frjór jarðvegur til þess að áhugaverð, metnaðarfull 

og árangursmiðuð verkefni skjóti upp kollinum, þróist og nái fótfestu. 

Drifkraftur hverrar stofnunar er án efa það starfsfólk sem þar vinnur og það sem 

mótar ríkjandi skólamenningu er viðhorf, gildismat og markmið starfsfólksins. Aðkoma 

stjórnenda vegur þungt í því að samræma þessi gildi og móta í samvinnu við starfsfólk 

sameiginlega sýn þar sem allir upplifa sig sem hluta af mikilvægri heild. Augljóst er að 

skólastjórinn getur ekki einn og sér náð fram breytingum og því þarf hann að ná sem 

stærstum hluta starfsfólksins með sér í þá vegferð.  

Rannsóknarspurning mín spratt út frá þessum vangaveltum þ.e. hvað verður til þess 

að leiðtogi og í þessu tilfelli skólastjóri nær fólki með sér í framþróun.  

 

Rannsóknarspurningin sem rannsakandi lagði upp með í rannsókninni var: 

Hvað er það í starfsháttum skólastjóra sem gerir það að verkum að kennarar eru 

tilbúnir til þátttöku í breytingaferli og eru jákvæðir varðandi breytingarnar ? 
 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni voru m.a. eftirfarandi þættir 

skoðaðir: 

Hvaða hlutverk hafa skólastjórar í breytingaferli? 

Hvaða þættir eru það í starfsháttum skólastjóra sem fær starfsfólk til þess að 

breyta daglegum venjum og fylgja því sem skólastjórinn leggur upp með? 

Hvaða aðferðir, hugmyndafræði og kenningar þurfa skólastjórar að tileinka sér 

til að breytingaferli nái fram að ganga?  

Skipta persónulegir eiginleikar skólastjórans máli í þessu sambandi?  

Hvaða þættir í fari skólastjóra stuðla að því að breytingar verði varanlegar? 

Hvað þurfa skólastjórar að hafa í huga til að skapa áhuga og glæða löngun 

starfsfólks á því að taka þátt í breytingaferli? 

 

Áhugavert var að skoða hvaða þættir í fari skólastjórans vega þyngst að mati 

kennaranna og hvort það sama gildir á öllum stöðum. Hvað hefur 

leiðtoginn/stjórnandinn fram að færa til þess að vera farsæll? Eftir að hafa greint svör 

viðmælenda voru hinar ýmsu kenningar sem fjalla um leiðtogahlutverkið og 

stjórnunaraðferðir skoðaðar og þær skoðaðar í tenglum við niðurstöður.  
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1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  

 

Með breyttum áherslum og hröðum þjóðfélagsbreytingum hafa menn í auknu mæli  

velt fyrir sér hvað átt er við með breytingaferli, skilgreint það og reynt að átta sig á 

hvaða þættir hafi afgerandi áhrif á að það takist. Hugmyndir manna um stjórnanda 

annars vegar og leiðtoga hins vegar hafa skotið upp kollinum á undanförnum árum og 

margir fræðimenn komið með ítarlegar skýringar á hugtökunum. Ýmsir þættir innan 

skólakerfisins hafa einnig fengið fræðilega umfjöllun, þar með talið starf skólastjóra.  

Hugtök sem verða skilgreind í þessari rannsókn og þau viðfangsefni sem verða 

skoðuð sérstaklega hafa öll verið rannsökuð að einhverju marki eða um þau fjallað 

fræðilega. Í fræðilegum hluta þessarar rannsóknar verður leitast við eins og kostur er 

að fjalla um íslenskar rannsóknir er tengjast viðfangsefninu en stuðst við fræðilegar 

útskýringar og umfjöllun frá áhugaverðum fræðimönnum, bæði innlendum og 

erlendum.  

 Í tengslum við aukna skólaþróun hefur breytingaferlið verið skoðað og eru eflaust 

flestir á því að breytingaferli innan menntastofnana ætti alltaf að hafa það markmið að 

bæta hag nemenda. Einn kunnugasti sérfræðingur á sviði umbóta í menntun, Michael 

Fullan, talar um að aðeins sé hægt að tala um skólaþróun þegar breytingaferlið gengur 

út á það að breyta það miklu í skólamenningu að breytingar hafi áhrif á gildi og 

starfshætti sem fyrir voru í skólanum og að þær leiði til aukinna framfara hjá 

nemendum. Breytingar sem aðeins bæta einhverju við það sem fyrir var geta ekki 

kallast skólaþróun að hans mati (Fullan, 2007). 

 Ýmsar kenningar eru uppi um breytingaferli og hvaða þættir þurfa að vera til staðar 

til þess að breytingar eða þróun geti átt sér stað og einnig hvað þarf að hafa í huga til 

þess að breytingar verði varanlegar.  

Í veftímaritinu Netlu er grein sem Ingvar Sigurgeirsson o.fl. skrifuðu eftir að hafa 

farið á námskeið hjá Fullan en þar er greint frá sjö mismunandi þáttum sem Fullan telur 

vera helstu drifkrafta í breytingastarfi. Fullan talar einnig um nauðsyn þess að breyta 

jöfnum höndum á öllum stigum og leggja áherslu á samhengið á milli einstaklinga og 

kerfa, skóla, stofnana, fræðsluumdæma og skólakerfa (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2005). 

Eins og áður kom fram hefur á undanförnum árum verið mikið skrifað og rannsakað 

um starfshætti stjórnenda og ýmsir stjórnunarstílar hafa þróast út frá ólíkri 

hugmyndafræði. Umfjöllun hefur einnig verið um muninn á hugtökunum stjórnandi og 
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leiðtogi og hafa margir fræðimenn komið með skýringar. Einn af þeim er John P. Kotter 

en hann talar um að skólar þurfi að hafa bæði stjórnendur og leiðtoga. Þetta getur verið 

saman persónan en þarf þó ekki að vera. Stjórnandinn er sá sem er ráðinn til þess að 

stjórna og hefur til þess formlegt vald en leiðtoginn er sá sem hefur frumkvæði að 

breytingum, er hvetjandi, hefur ákveðna sýn og stefnir í rétta átt (Kotter, 1996). Fullan 

fjallar líka um þetta en vill meina að í skólastjóranum þurfi að sameinast báðir þessir 

þættir (Fullan, 2014).  

Einhvern tímann heyrði rannsakandi eftirfarandi skilgreiningu á hugtökunum en 

hún er sú að stjórnandi geri hlutina rétt en leiðtogi geri réttu hlutina. Sá sem er góður í 

að marka stefnu, skipuleggja og gera verkferla getur verið mjög hæfur stjórnandi en ef 

honum tekst ekki að gera breytingaferlið nógu áhugavert til þess að aðrir fylgi honum 

er hann ekki leiðtogi. Í menntakerfinu er hugtakið leiðtogi oftast notað um þá 

einstaklinga sem leiða til framþróunar í skólastarfinu.  

Fleiri fræðimenn hafa velt mikilvægi góðrar stjórnunar fyrir sér og má þar meðal 

annars nefna Michael Fullan, Richard DuFour og Robert J. Marzano en þeir tveir síðast 

nefndu tala m.a. um að stjórnandi sem vill skapa árangursríkt skólastarf þurfi að byggja 

þá vinnu á öflugri teymisvinnu. Mikilvægt er að fá kennara til þess að vinna saman því 

með slíku fyrirkomulagi er líklegra að nemendur nái betri árangri (DuFour og Marzano, 

2011). Fullan leggur áherslu á að til þess að breytingar nái fram að ganga í 

menntakerfinu þurfi forystumann eða leiðtoga sem býr yfir auðmýkt, hafi sterka sýn og 

faglega forystu (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2005). 

 

1.4.  KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Rannsóknin fór fram í tveimur grunnskólum og einum leikskóla. Til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni var eigindlegum aðferðum beitt og sú rannsóknaraðferð sem 

rannsakandi taldi henta í þessu tilfelli er fyrirbærafræði. Í fyrirbærafræðilegri rannsókn 

eru fáir þátttakendur og er markmið hennar að auka þekkingu og skilning á 

viðfangsefninu út frá reynslu þeirra sem til þekkja. Mannlega reynslu er ekki hægt að 

mæla né gera tilraunir með en hana er hægt að reyna að skilja og getur þessi 

rannsóknaraðferð veitt mikilvægar upplýsingar sem erfitt er að fá með öðrum hætti 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Gögnum var safnað með hálfopnum viðtölum og rýnt 

var í ýmis skrifleg og munnleg gögn frá viðkomandi skólastofnun. 
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Við val á viðmælendum var horft til þess að þeir hefðu þekkt til stofnunarinnar fyrir 

breytingu eða þróun og tekið þátt í breytingarferlinu. Tekin voru viðtöl (viðauki 2) við 

þrjá aðila innan hvers skóla. Lagt var upp með ákveðinn ramma sem stuðst var við en 

með þessu móti gafst svigrúm til þess að koma með nýjar spurningar meðan á viðtali 

stóð og viðmælandi gat komið með nýja sýn inn í viðtalið. Einnig auðveldaði þessi 

aðferð frekari dýpkun á efninu, allt eftir því hvert viðtalið stefndi og viðmælandinn var 

tilbúinn að fara. Viðtölin voru skrifuð orðrétt niður, þau þemagreind og niðurstöður 

unnar út frá þeirri greiningu.  

Rýnt var í ýmis gögn frá viðkomandi skólum s.s. starfsáætlanir, áætlanir um 

breytingaferli, matsniðurstöður breytinga og fleiri skrifleg gögn sem nýttust í þessari 

rannsókn. Gögnin, ásamt óformlegum viðtölum við skólastjóra, voru notuð til að skilja 

betur þá vitneskju sem kom fram í viðtölunum og átta sig á þeirri menningu sem ríkir 

innan hverrar stofnunar fyrir sig. Upplýsingar úr gögnunum voru flokkaðar og skoðað 

hvað stofnanirnar eiga sameiginlegt og hvað greinir þær að.  

Í eigindlegum rannsóknum sem þessari er mikilvægt að huga að réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar. Rannsakandi lagði sérstaka áherslu á að vanda viðtölin 

og leggja metnað í greiningu þeirra og vinnslu gagna. Þar sem aðferðin byggir á 

félagslegum veruleika er mikilvægt við mat og túlkun rannsakanda að hann gefi sér 

góðan tíma í viðtölin, sé góður hlustandi, forðist eigin viðhorf, lesi viðtölin vel yfir og 

temji sér nákvæmni í meðferð gagna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013).  

 

1.5.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

 

Breytingar á áherslum í skólum hérlendis og þar með hlutverki stjórnenda eru 

töluverðar á síðustu árum. Miklar og fjölbreyttar kröfur eru gerðar til stjórnenda og 

stjórnun skóla er ekki eins og áður þar sem einn stjórnaði heildinni og gaf fyrirmæli. 

Nú þarf stjórnandinn eða stjórnendur að taka forystu í allri stefnumótun og leiða 

skólastarfið þannig að metnaðarfull markmið náist. Ný Aðalnámskrá gerir ráð fyrir 

þessum breytingum eins og sjá má dæmi um hér aftar. Ýmislegt kemur fram í henni 

sem starfsfólk og stjórnendur þurfa að breyta eða bæta í tengslum við þær miklu 

samfélagsbreytingar sem hafa átt sér stað. 

 
Það má til sanns vegar færa að breytingar í íslensku samfélagi 

undanfarin ár hafa verið mjög hraðar og því aukast kröfur til skóla 
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um að aðstoða samfélagið við að átta sig á breytingum og takast á við 

nýjar aðstæður. Allt þetta eykur kröfur til kennarastéttarinnar, bæði 

til að greina samfélagsbreytingar og til að fella starfsemi skólanna að 

þeim á ábyrgan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 12). 

 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á þau áhrif sem skólastjórar hafa eða 

geta haft í breytingaferli, hvaða starfsþættir vega þyngst þannig að breytingaferli eigi 

sér stað og kennarar séu reiðubúnir og jákvæðir til þess að taka þátt í ferlinu. Upplifun 

starfsmanna vegur þungt í þessari rannsókn þar sem stjórnun farsæls skólastjóra hlýtur 

að hafa áhrif á starfsánægju, starfsmannaveltu stofnunarinnar og frammistöðu 

starfsfólksins.  

Rannsóknin er hagnýt og fræðileg í senn og er til þess ætluð að auka þekkingu á 

viðfangsefninu. Ritgerðin getur gagnast m.a. stjórnendum til þess að bæta starfshætti 

sína gagnvart kennurum og þeim sem hyggjast taka að sér stjórnun til þess að tileinka 

sér það sem öflugur leiðtogi þarf að búa yfir.  

Lítil rannsókn sem þessi hefur ekki alhæfingargildi. Niðurstöður ættu þó að gefa 

vísbendingar um það hvernig stjórnendur geta þróað og bætt sig í starfi. Tilgáta 

rannsakanda um væntanlegar niðurstöður er að nokkrir þættir hafi afgerandi áhrif á það 

hvort skólastjóri nái að virkja fólkið með sér í breytingaferli. Gera má ráð fyrir að þessir 

þættir séu persónulegir eiginleikar, ýmsir þættir sem snúa að skipulagi og ákveðnum 

stjórnunarstíl. Varðandi persónulegu þættina gerir rannsakandi ráð fyrir að sanngirni, 

hvatning og hrós séu mikilvægir. Einnig er líklegt að stuðningur við starfsfólk og gott 

viðmót sem skapar vellíðan hjá starfsfólki skipti miklu máli. Skipulag skólastjórans 

þarf að vera gott og einkennast af skýrri stefnu sem segir til um það í hvaða skrefum 

breytingaferlið verður tekið og til hvers er ætlast af hverjum og einum. Árangursríkan 

stjórnunarstíl telur rannsakandi einkennast af því að ná að auka samkennd meðal 

starfsmanna og skapa með því jákvætt andrúmsloft á vinnustaðnum. Sannfæring 

leiðtogans varðandi þau meginmarkmið sem unnið er að hlýtur að vera afar mikilvæg 

svo og trú á hvern og einn starfsmann þannig að hann nái að eflast í sínu starfsumhverfi. 
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1.6.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Fyrsti kaflinn er inngangur en þar kemur fram lýsing 

á viðfangsefni ritgerðarinnar og ástæða fyrir því vali. Einnig kemur þar fram lýsing á 

markmiðum rannsóknarinnar, kynning á rannsóknarspurningu og helstu kenningum. Í 

öðrum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, skilgreining á 

lykilhugtökum, íslenskt skólakerfi og þróunarstarf innan þess. Í þriðja kafla er farið yfir 

helstu þætti aðferðafræði rannsóknar, val á viðmælendum, lýsing á framkvæmd 

rannsóknarinnar, greining gagna, farið yfir réttmæti og áreiðanleika rannsóknar og 

siðferðileg álitaefni. Í fjórða kafla eru þátttakendur rannsóknarinnar kynntir og fjallað 

um þá þætti sem fram komu í þemagreiningu viðtalanna. Í fimmta kafla eru niðurstöður 

þemagreiningarinnar settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn. Í sjötta kafla eru 

lokaorð þar sem efnið er dregið saman ásamt vangaveltum og hugrenningum höfundar.  
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2. LEIÐTOGI Í BREYTINGAFERLI 

 
Sú kynslóð sem nú er að alast upp, hefur og á eftir að upplifa miklar 

samfélagsbreytingar, breytingar á vinnumarkaði og stórauknar framfarir í tæknimálum. 

Þær breytingar sem þjóðfélagið stendur frammi fyrir nú telur rannsakandi vera meiri en 

þær hafa nokkurn tímann verið og verður skóli 21. aldar að bregðast við með breyttum 

áherslum. Engin ein leið er þó rétt og sitt sýnist hverjum. Nokkuð ljóst er að menntun 

mun snúast í meira mæli um færni nemenda í samstarfi, eflingu sjálfstæðis, aukna 

vinnusemi auk hæfileikans til að taka ákvarðanir. Skólastarf er flókið og rannsóknir 

hafa sýnt að viðleitni skóla til breytinga hefur borið misjafnan árangur (Jón Baldvin 

Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002). Flestir eru þó sammála um 

að stjórnun og forysta skipti sköpum í breytingaferli og því nauðsynlegt að afla sem 

mestra gagna um þá þætti sem skila góðum árangri.  

Í þessum kafla verða nokkrar erlendar og innlendar rannsóknir skoðaðar og leitað 

svara við því hvað einkennir breytingaferli, hvaða grunnþættir þurfi að vera til staðar í 

árangursríku skólastarfi og hvað felst í faglegri forystu. Skoðaðar verða ýmsar 

kenningar og fræðileg sjónarmið um það hvaða eiginleikum leiðtogar og stjórnendur 

þurfi að búa yfir til þess að geta leitt farsælar og varanlegar breytingar. Rýnt verður í 

starf skólastjórans, hin fjölbreyttu viðfangsefni hans og ekki síst hvernig honum er 

ætlað að efla og leiða starfsfólk til góðra verka. Að lokum verður horft til þess verkefnis 

sem bíður íslenskra skóla en það er að þróa og breyta íslenskum skólum í takt við þær 

áherslur sem 21. öldin kallar eftir. 

 

2.1.  BREYTT UMHVERFI 

 

Þær miklu breytingar sem hafa átt sér stað á síðustu áratugum vegna t.d. tækniframfara 

og alþjóðavæðingar kalla á breytingar innan menntakerfisins til að nemendur verði 

betur í stakk búnir til að takast á við þær áskoranir sem bíða þeirra þegar þeir koma út 

á vinnumarkaðinn. Breytingarnar kalla á þróun starfshátta innan skólanna með það að 

markmiði að bæta árangur nemenda á öllum sviðum og að flétta grunnþætti menntunar 

inn í allt skólastarf. Grunnþáttum menntunar er ætlað að vera sýnilegir í inntaki kennslu, 

starfsháttum, vinnubrögðum og skólastarfinu í heild. Hugsa þarf heildarsýn 

skólastarfsins út frá þessum þáttum og nauðsynlegt er að nálgast viðfangsefnin af 

faglegri víðsýni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Allt þetta kallar á breytt vinnubrögð 
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innan skólanna og að forysta þeirra sé vel skilgreind og skipulögð. Því er enn 

mikilvægara en áður að stjórnendur sinni hlutverki sínu af faglegri forystu og byggi 

hana á rannsóknum og fræðilegri umfjöllun á þessu sviði.  

Hérlendis og erlendis hefur orðið vakning í þessari umræðu og þó nokkuð verið 

fjallað um stjórnun í víðu samhengi s.s. í hverju hún felst, hvað er áhrifaríkast og hvaða 

breytingar hafa átt sér stað. Mikið hefur verið skrifað um breytingaferli nú á seinni 

árum, hvaða þættir þurfi að vera til staðar, hvað ber að varast og hvað skilar árangri. 

Einnig hafa menn velt mikið fyrir sér hugtakinu „árangur“ hvernig beri að skilgreina 

hugtakið og hvaða leiðir henti til þess að mæla árangur. Í því sambandi má nefna skrif 

Agnesar Hólm Gunnarsdóttur og Helga Þórs Ingasonar en í bók þeirra 

„Afburðaárangur“ greina þau frá þeim stjórnunaraðferðum sem grundvallast á 

gæðastjórnun og rannsóknum á fyrirtækjum sem náð hafa afburðaárangri. Þau velta 

fyrir sér muninum á hinum ýmsu stjórnunaraðferðum, skoða snertifleti þeirra og ýmsar 

rannsóknir á þessu sviði. Í bókinni leitast þau við að skilgreina í stuttu máli hugtakið 

árangur en þau segja að hann megi hugsa þannig að frammistaða sé metin út frá 

núverandi árangri og óskinni um árangur. Ef ósamræmi er þarna á milli þannig að 

núverandi árangur er minni en óskin um árangur verður til svigrúm fyrir umbætur 

(Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007). Þetta má heimfæra á 

menntakerfið þ.e.a.s. ef nemandi nær ekki þeim árangri sem ætlast er til þarf að finna 

bestu leiðina og breyta núverandi fyrirkomulagi með það að markmiði að hámarka þann 

árangur sem hægt er að ætlast til af nemandanum. Oft reynist erfitt að finna réttu 

mælikvarðana sem mæla árangur á sanngjarnan hátt en fyrsta skrefið er að skilgreina 

hvaða árangri stefnt sé að (Collins, 2011). Í íslensku skólakerfi er orðið árangur mikið 

notað, oftast á huglægan hátt og án mikilla útskýringa. Mat á árangri þarf ekki eingöngu 

að snúa að tölulegum mælingum heldur getur einnig innihaldið ótölusettan mælikvarða 

en hann þarf alltaf að byggja á skilgreiningu á því að hverju skuli stefnt og hvenær 

tilætlaður árangur hefur náðst.  

 Í þessu sambandi má nefna áhugaverða grein þeirra Inga Rúnars Eðvarðssonar og 

Guðmundar Kristjáns Óskarssonar um einkenni, stjórnunaraðferðir og árangur 

íslenskra stjórnenda en í henni eru íslenskir stjórnendur og stjórnunaraðferðir þeirra 

skoðaðar sérstaklega. Þeir könnuðu hvort breytingar hefðu orðið á stjórnunaraðferðum 

og hvort þær væru ólíkar milli landshluta. Einnig könnuðu þeir hvort menntun 

stjórnenda hefði áhrif og hvort munur væri á árangri eftir því hvaða stjórnunaraðferðum 

stjórnendur beita (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2009). 
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Þó svo að þessi skrif eigi ekki sérstaklega við um menntakerfið má þar sjá ýmislegt sem 

áhugavert er að skoða, yfirfæra og nýta í stjórnun menntastofnana. Svo virðist sem þau 

fyrirtæki sem ná afburðaárangri, byggi á aðferðum sem eiga samhljóm með þeim 

aðferðum sem fræðimenn á sviði menntamála telji árangursríkar í breytingastjórnun 

innan skólastofnana. Í flestum aðferðum er mikil áhersla lögð á t.d. öfluga forystu, 

skýra framtíðarsýn og tilgang, skilning á núverandi stöðu og að innleiða aðeins verkefni 

eða breytingar sem líklegar eru til árangurs.  

 

2.2.  MIKILVÆGI RANNSÓKNA 

 

Í meistaraprófsritgerð Guðlaugar Sturlaugsdóttur greinir hún frá rannsóknum nokkurra 

erlendra fræðimanna á forystu skólastjóra og námsárangri nemenda. Þrátt fyrir ólíkar 

nálganir í rannsóknunum sýna niðurstöður að tengsl eru á milli forystu stjórnenda og 

árangurs nemenda. Þeir þættir sem vega þyngst eru hvernig stjórnandi leiðir hópinn, 

viðheldur stöðugri þróun og hversu mikla áherslu hann leggur á nám, kennslu og 

vellíðan nemenda (Guðlaug Sturlaugsdóttir, 2014).  

Fræðimennirnir Hopkins, Ainscow og West gerðu rannsókn í byrjun níunda 

áratugarins á skólum í Bretlandi sem gengið höfðu í gegnum breytingar. Rannsókn 

þeirra náði yfir þriggja ára tímabil og í kjölfar hennar greindu þeir ákveðin þemu sem 

þeir töldu einkenna þá skóla sem höfðu náð miklum árangri. Niðurstöður þessarar 

greiningar settu þeir fram í sjö þemum en þau eru: 

1. Kennarar læra hver af öðrum (e. teacher learning) en þar kemur fram að 

kennarar hittast reglulega til þess að ræða þætti sem snúa að vinnu þeirra, 

skiptast á hugmyndum og hjálpast að við lausn vandamála. Þeir fara einnig í 

heimsóknir í kennslustundir hver hjá öðrum, fylgjast með og koma með 

uppbyggilega gagnrýni á kennsluhætti. Að auki er ákveðinn hópur kennara sem 

skipuleggur, innleiðir og metur nýja kennsluhætti. 

2. Að lifa í óvissu (e. living with ambiguity) byggir á því að margir upplifa tímabil 

breytinga sem óvissutímabil og að þeir skólar sem hafa náð góðum árangri 

viðurkenna mikilvægi þess að veita starfsmönnum stuðning meðan slík tímabil 

ganga yfir.  

3. Forysta (e. leadership) en hún byggir á því að kennarar eru meðvitaðir um að 

ólíkir einstaklingar taka að sér hlutverk leiðtoga og felst í því að hafa forystu í 

hópum sem hafa ákveðin markmið, skilgreint ábyrgðarsvið og starfa í ákveðinn 



 

24 

 

tíma. Í flestum skólunum tók nánast allt starfsfólk þetta hlutverk að sér fyrr eða 

síðar. 

4. Þátttaka nemenda (e. student involvement) en mikilvægt er að nemendur séu 

meðvitaðir um þær breytingar sem eiga sér stað. Ef þeir vita ekki um markmið 

breytinganna geta þeir hindrað framfarir. Sumir skólanna fundu út að til þess að 

sporna gegn þessari hindrun höfðu þeir nemendur með í ráðum þegar teknar 

voru ákvarðanir um breytingar. 

5. Að binda fjármagn til framkvæmda (e. tying resources to development 

activities) er mikilvægur þáttur sem felur í sér ákveðna hvatningu og greiðslu 

fyrir þann aukatíma sem fer í þróun verkefnisins.  

6. Sýn (e. vision) er eitt það mikilvægasta sem hlúa þarf að innan skólans og minna 

þarf starfsfólk reglulega á það þannig að allir séu að vinna að þeim markmiðum 

sem stefnt er að.  

7. Að fagna velgengni (e. celebrating success) þegar starfsfólk telur sig hafa náð 

árangri. Með því að fagna ákveðnum sigrum viðhelst áhugi meðal starfsmanna, 

þeir finna að þeir eiga hlut í verkefninu og markmið skólans verða skýr 

(Hopkins, West og Ainscow, 1994).  

Af þessu má sjá að Hopkins og félagar fundu út að til þess að skólar nái árangri er 

mikilvægt að öflugt samstarf sé á milli kennara, skólastarfið sé byggt á sameiginlegum 

markmiðum með dreifðri forystu og að upplýsingastreymi sé gott innan stofnunarinnar. 

Þeir vitna einnig í skólastjóra sem telja að skólamenning hafi áhrif á árangur nemenda 

og því skipti miklu fyrir árangursríkt skólastarf að skapa góða skólamenningu (Hopkins 

o.fl., 1994). Þetta tengist því sem Fullan segir um skólaþróun og áður hefur verið nefnt 

hér að framan. Hann telur að breytingar eigi fyrst og fremst að snúast um auknar 

framfarir nemenda og til þess að það náist þurfi að breyta skólamenningunni. Breyting 

á skólamenningunni þarf að fela í sér breytingu á áherslum og starfsháttum sem auka 

líkurnar á því að fyrrgreint markmið náist (Fullan, 2007). 

Fleiri fræðimenn tala á svipuðum nótum og Hopkins og félagar. Richard DuFour, 

Rebecca DuFour, Robert Eaker og Thomas Many hafa öll unnið að rannsóknum, 

fræðilegum skrifum og verið virk í umræðu um skóla sem ná árangri. Þeirra 

grundvallarhugmynd er sú að til þess að geta hjálpað öllum nemendum að læra þurfi 

fullorðnir líka að læra og að skólastarfið snúist fyrst og fremst um nám og síðan um 

kennslu. Í bók sinni Learning by doing setja þau fram nokkra grunnþætti sem þau segja 

að þurfi að vera til staðar til þess að árangursríkt skólastarf eigi sér stað.  
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Fyrsti grunnþátturinn er að skólinn þarf að skapa sameiginlega og skýra sýn sem 

inniheldur sannfærandi tilgang. Þessi grunnþáttur byggir á meginhlutverkum (e. 

mission) þar sem fram kemur skýr forgangsröðun og augljós tilgangur og sýn (e. vision) 

sem gefur leiðbeiningar um hvað skólinn ætlar að gera til að ná settu marki. Einnig 

þurfa að vera til staðar ákveðin gildi (e. values) sem segja til um það hvernig starfsfólk 

ætlar að haga störfum sínum og markmið (e. goals) sem staðfesta þá forgangsröðun sem 

lagt er upp með í þeim verkefnum sem liggja fyrir og eru metanleg.  

Annar grunnþátturinn er að skapa samstöðu um að menningin snúist fyrst og fremst 

um nám. Hvað viljum við að nemendur okkar læri og hvernig vitum við hvort og 

hvenær þeir hafa lært það sem að var stefnt eru tvær mikilvægustu spurningar sem 

samfélagið þarf að hafa til grundvallar.  

Þriðji grunnþátturinn er að greina í sameiningu núverandi ástand og finna út hvaða 

starfsvenjur skila árangri hjá nemendum. Skólar sem ná árangri viðurkenna og bregðast 

við því að sumir nemendur þurfi aðra nálgun í náminu en fjöldinn, þurfi önnur tækifæri, 

meiri tíma og meiri stuðning en aðrir. Hlutverk skóla er að gefa öllum nemendum 

tækifæri til náms við hæfi og skapa skóla sem kemur til móts við þarfir hvers og eins.  

Fjórði grunnþátturinn snýst um að skapa samstarfsmenningu um faglegt 

námssamfélag. Það skipulag sem reynst hefur best til að ná sameiginlegum tilgangi 

skólans er að fólk vinni saman í teymum en þau starfi út frá sameiginlegum viðmiðum 

og vinnureglum sem teymið kemur sér saman um.  

Fimmti grunnþátturinn er að byggja upp faglegt samfélag þar sem stöðugt er verið 

að þróa og bæta. Til þess að spyrja réttu spurninganna varðandi þau markmið sem unnið 

er með benda höfundar á að reynst hefur vel að nota SMART aðferðina til þess að skoða 

hvort allir skilji þau á sama hátt. Þar stendur S fyrir að markmiðið þarf að vera 

skýrt/skriflegt, M stendur fyrir mælanlegt, A stendur fyrir afmarkað, R stendur fyrir 

raunhæft og T stendur fyrir tímasett. 

Sjötti grunnþátturinn sem þau nefna er mikilvægi þess að nota áreiðanleg gögn til 

að bæta árangur. Leiðtoginn þarf að sjá til þess að starfsfólkið búi til skýr markmið þar 

sem fram kemur hvernig mæling á þeim fer fram þannig að framfarir séu metanlegar.  

Höfundar leggja áherslu á að þessir þættir þurfi alltaf að vera til staðar og að þeir 

einskorðist ekki við afmörkuð verkefni. Einnig leggja þeir áherslu á að sýn skólans 

þurfi að vera lifandi og að eitt einkenni góðs leiðtoga sé að hann er stöðugt að miðla 

sýninni þ.e. gera hana lifandi. Allt skólastarfið gengur fyrst og fremst út á það að 

nemendur læri og taki framförum. Það er skylda þeirra sem í skólunum starfa að sjá til 
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þess að nemendur öðlist þá þekkingu og færni sem nauðsynleg er til að láta gott af sér 

leiða og verði afkastamiklir borgarar (DuFour, Richard, DuFour, Rebecca, Eaker, 

Robert og Many, Thomas, 2010). 

Segja má að niðurstöður Hopkins og félaga svipi mjög til niðurstaðna DuFour og 

félaga um mikilvægi samvinnu og að byggt sé að sameiginlegri sýn þar sem allir stefni 

að sama marki. Einnig kemur fram að allar breytingar þurfa að ná til þeirrar menningar 

sem ríkir innan stofnunarinnar sem ætti að einkennast af stöðugum umbótum með 

áherslu á bættan árangur nemenda.  

Þær miklu þjóðfélagsbreytingar sem orðið hafa hér á landi sem og í heiminum öllum 

í upphafi 21. aldar hafa áhrif á skólakerfið og kalla á breytingar innan þess. Breytingar 

í efnahags- og atvinnulífi, tækni og samskiptum, fólksflutningum og félagsmálum hafa 

meðal annars áhrif á menntun, þekkingu og uppeldi. Skólasamfélagið þarf að takast á 

við nýjar aðstæður sem munu hafa áhrif á nám nemenda og störf kennara (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Hér áður fyrr var hlutverk skólanna að mennta nemendur til 

ákveðinna starfa og inn í ákveðið starfsumhverfi sem breyttist lítið. Nemendur í skólum 

landsins í dag og námsmenn framtíðarinnar eiga eftir að hluta til að fara í þau 

hefðbundnu störf sem við þekkjum í dag en auk þess eiga þeir eftir að fara í ný störf 

sem við þekkjum ekki og vitum ekki hvaða hæfni og hvaða kröfur verða gerðar til þeirra 

sem munu vinna þau. Því þarf komandi kynslóð að búa yfir þeirri hæfni að geta aflað 

sér víðtækrar þekkingar, leikni í samskiptum og að vera tilbúin að takast á við áskoranir 

og ögrandi verkefni (Allyson Macdonald, 2006). Námsmenn framtíðarinnar munu að 

öllum líkindum lifa og starfa í heimi þar sem hagkerfið tekur örum breytingum en á 

síðustu árum hafa orðið þó nokkrar breytingar á vinnuumhverfi hér á landi og dæmi um 

það er mikil aukning í umfangi hinna skapandi greina. Bæði hér á landi og í flestum 

þróuðum löndum hefur velta þessara greina aukist gríðarlega, störfum hefur fjölgað og 

útflutningstekjur skapandi greina fara stöðugt vaxandi. Nýsköpun og sköpun í víðri 

merkingu gera mikið fyrir samfélagið og því er mikilvægt að skólasamfélagið stuðli að 

skapandi hugsun sem gerir það að verkum að einstaklingar finni leiðir og bregðist við 

þeim áskorunum og tækifærum sem mæta þeim á lífsleiðinni (Sköpun - Ritröð um 

grunnþætti menntunar, 2012).  

Auk þeirra breytinga sem störf framtíðarinnar munu kalla eftir eru fleiri þættir sem 

gera kröfur um breytingar innan skólakerfisins og snúa þær meðal annars að meiri 

sveigjanleika í námi, betri nýtingu upplýsingatækni og auknum kröfum um samvinnu 

og samskipti. Foreldrar eru farnir að gera meiri kröfur fyrir hönd barna sinna og fylgjast 
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betur með framgangi og þróun innan grunnskólanna. Jafnframt hafa rannsóknir síðustu 

ára í menntavísindum sýnt fram á mikilvægi þess að koma á nýjum starfsháttum til að 

koma til móts við ólíkar þarfir og áhugasvið nemenda (Allyson Macdonald, 2006).  

Það námsmatskerfi sem hefur verið við líði hér á landi er að taka miklum 

breytingum en áður fólst það aðallega í mati á þekkingu. Í Aðalnámskrá grunnskóla, 

(2011) er kveðið á um að námsmat eigi að vera fjölbreytt og ná til allra þátta námsins, 

þekkingar, leikni og hæfni. Þar er einnig ákvæði þar sem lögð er áhersla á að 

grunnþættir menntunar endurspeglist í öllu starfi skólans og með grunnþáttunum 

skapist heildarsýn á skólastarfið. Þær áherslur sem raktar hafa verið hér að framan kalla 

á fleiri rannsóknir hér á landi. Með þeim fást vísbendingar um það hvar skóinn kreppi 

og á hvaða sviðum skólasamfélagið er að gera vel. 

Í flestum löndum er menntakerfið rekið fyrir almannafé og almenningur gerir 

auknar kröfur um að fá vitneskju um hvernig því fjármagni er varið og einnig að fá 

upplýsingar um gæði þess starfs sem menntakerfið hefur upp á að bjóða (Börkur 

Hansen, 2003a). Ef Íslandi er borið saman við önnur OECD lönd kemur í ljós að 

framlög til menntamála hafa aukist og er Ísland nú í hópi þeirra þjóða sem verja hvað 

hæstu hlutfalli vergrar þjóðarframleiðslu til menntamála. (Samantekt úr OECD at a 

Glance 2012). Þó svo að það eitt og sér segi ekki allan sannleikann um stöðu þessa 

málaflokks sýnir það að þörf er á frekari rannsóknum svo því fjármagni sem fer í þennan 

málaflokk verði sem best varið. Aðra þætti er einnig vert að skoða en í sömu skýrslu 

kemur meðal annars fram að umtalsvert hærra hlutfall framhaldsskólanema flosnar úr 

skóla hér á landi en á hinum Norðurlöndunum (Samantekt úr OECD at a Glance 2012). 

Niðurstöður úr PISA könnun sem lögð var fyrir 15 ára íslenska nemendur vorið 2015, 

sýna að árangur þeirra er mun lakari en jafnaldra þeirra á hinum Norðurlöndunum. 

Árangri íslenskra nemenda hefur hrakað jafnt og þétt frá því að fyrstu mælingar fóru 

fram og er það áhyggjuefni. Þeir eru neðarlega í hópi OECD ríkja í lesskilningi og 

neðstir Norðurlandanna. Sömu sögu má segja um stærðfræðilæsi og læsi á 

náttúruvísindi (Menntamálastofnun, 2017). Þrátt fyrir þessar neikvæðu niðurstöður má 

ekki gleyma því að þegar íslenskt skólakerfi er borið saman við önnur lönd koma einnig 

fram vísbendingar um ákveðna styrkleika menntakerfisins. Þeir eru meðal annars jöfn 

tækifæri allra til náms, líðan íslenskra nemenda er góð og miðstýring menntakerfisins 

er lítil (Hvítbók um umbætur í menntun, 2014). Mikilvægt er að skólafólk rýni vel í 

niðurstöður allra kannana sem eru gerðar, líti í eigin barm og kanni hvort úrbóta sé þörf. 

Í könnunum hér á landi þar sem samanburður er gerður á milli landa eða skóla hefur 
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verið nokkur tilhneiging til að gagnrýna fyrirkomulag eða finna einhverja annmarka á 

könnununum frekar en að nýta þær. Í kjölfar niðurstaðna úr PISA könnun sem lögð var 

fyrir 2012 kom út á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Hvítbók um 

umbætur í menntamálum. Tilgangur hennar var aðallega að skapa umræðugrundvöll og 

vekja fólk til umhugsunar um að umbóta væri þörf og með það að meginmarkmiði að 

bæta árangur í lestri og námsframvindu í framhaldsskólum (Hvítbók um umbætur í 

menntun, 2014). Sem hluti af aðgerðaráætlun Hvítbókar var ráðist í það haustið 2015 

að hrinda af stað þjóðarátaki um læsi og undir það skrifuðu sveitarfélög og Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Markmiðið er að öll börn geti lesið sér til gagns við lok 

grunnskóla og að sáttmálinn nái að festast í sessi til frambúðar sem hluti af skólastarfi 

(Þjóðarsáttmáli um læsi, 2015). Öllum aðgerðum sem hrundið er af stað með það að 

markmiði að bæta árangur og hag nemenda ber að fagna. Mikilvægt er að skólafólk 

grípi tækifærið og taki höndum saman um að skoða, meta, breyta og bæta starfshætti 

innan skólanna og skoði eigin viðhorf með fyrrgreind markmið í huga.  

Alla þessa þætti þarf að taka inn í heildarmyndina og eru rannsóknir mikilvægar til 

þess að bregðast við þessum áskorunum og ekki síður til þess að auka við þekkingu 

sem leiðir til nýbreytni og umbóta á sem flestum stigum og þáttum innan 

menntakerfisins.  

Síðustu tvo áratugina eða á árunum 1991 – 2011 hefur Börkur Hansen, ásamt öðrum 

fræðimönnum, rannsakað kennslufræðilega forystu grunnskólastjóra. Í þessum 

rannsóknum hafa þeir meðal annars beint sjónum sínum að því hvort forysta skólastjóra 

hafi breyst í kjölfar utanaðkomandi breytinga í starfsumhverfi þeirra. Þar er átt við þætti 

eins og yfirfærslu grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga árið 1996 og breytingar á 

kjarasamningi árið 2001 sem gerðu ráð fyrir auknum stjórnunarkvóta. Í rannsóknum 

sem framkvæmdar voru á árunum 1991, 2001 og 2006 voru lagðar spurningar eða 

kannanir fyrir alla starfandi grunnskólastjóra á landinu. Í öllum rannsóknunum voru 

skólastjórar beðnir um að forgangsraða þeim viðfangsefnum sem þeir töldu sig verja 

mestum tíma í og einnig að forgangsraða þeim viðfangsefnum sem þeir kysu að verja 

mestum tíma í. Í ljós kom að nokkurt bil var á milli raunverulegrar forgangsröðunar og 

þeirrar röðunar sem skólastjórar töldu æskilega og helgast það eflaust af ytri kröfum 

sem skólastjórar hafa takmarkað vald yfir. Með grunnskólalögunum 1995 færðist 

rekstur grunnskóla frá ríki yfir til sveitarfélaga. Breyting á ytra umhverfi kann að gera 

það að verkum að bilið á milli þess raunverulega og þess ákjósanlega breikkaði ef 

bornar eru saman niðurstöður úr rannsóknum frá árunum 1991 og 2001. Í seinni 
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rannsókninni kom fram að skólastjórar eyddu minni tíma í vinnu sem tengdist 

framkvæmd aðalnámskrár og var mestur munur þarna á milli. Eins kom fram að þeir 

virtust eyða meiri tíma í ráðningar, ráðgjöf og stuðning við starfsfólk en minni tíma í 

þá þætti sem snúa að endurnýjun í starfi eins og námskeið o.þ.h. Vinna við þá þætti sem 

tengjast námskránni settu skólastjórar efst á lista yfir ákjósanlega forgangsröðun í 

báðum rannsóknunum og má því ætla að þeir vilji sinna faglegum verkefnum meira en 

þeir gerðu. Í báðum rannsóknunum var nánast sama röðun ákjósanlegra viðfangsefna. 

Þrátt fyrir aukið bil á milli forgangsröðunar þess raunverulega og ákjósanlega í 

rannsókninni frá árinu 2001 töldu skólastjórar að tilfærsla grunnskólans frá ríki til 

sveitarfélaga hefði haft jákvæð áhrif á skólastarfið. Þeir töldu sig fá aukið svigrúm til 

að móta skólastarfið en gætu ekki á sama hátt forgangsraðað mikilvægum verkefnum 

eins og þeir hefðu sjálfir viljað (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn 

Helga Lárusdóttir, 2002). Í rannsókninni frá árinu 2006 kom fram að aftur hefur dregið 

saman milli ákjósanlegra og raunverulegra viðfangsefna og má ef til vill rekja það til 

þess að í kjölfar kjarasamninga árið 2001 varð starfsheitið „deildarstjóri“ til. Með 

tilkomu deildarstjóra gátu skólastjórar varið auknum tíma í að sinna mikilvægum 

verkefnum eins og mati á skólastarfi og stuðningi við starfsfólk og vinnu við 

stefnumótun til lengri tíma. Öll árin sögðust skólastjórar verja mestum tíma í þætti sem 

snúa að stjórnun og umsýslu en hefðu kosið að verja honum í námskrárvinnu þ.e. 

þáttum sem snúa að skipulagi á námi og kennslu út frá aðalnámskrá (Börkur Hansen 

o.fl., 2002; Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2008).  

Á árunum 2009 – 2011 lögðu Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir 

spurningalista fyrir starfsfólk þ.e. kennara og annað starfsfólk í 20 grunnskólum á 

fjórum stöðum á landinu. Í sömu rannsókn tóku þau viðtöl við skólastjórnendur í öllum 

skólunum og var meðal annars kannað hversu mikil kennslufræðileg forysta ætti sér 

stað í starfsemi skólans að mati starfsfólks og hver væri meginsýn skólastjóra á hlutverk 

sitt. Rannsóknin var hluti af stærri rannsókn sem ber yfirskriftina Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar og var framkvæmd á árunum 2008 – 2013 af 50 

samstarfsmönnum úr hópi fræðimanna, aðila úr atvinnulífinu og skólafólks á vettvangi. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða áhersla hefði verið lögð á þróun í átt til 

náms við hæfi hvers og eins og fá þannig mynd af skólastarfi í íslenskum grunnskólum 

nú í upphafi 21. aldar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).  
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Almennt töldu starfsmenn í rannsókn Barkar og félaga að forysta um þróun náms 

og kennslu væri samstarfsverkefni starfsfólksins og að skólastjórnendur kæmu þar lítið 

að. Skólastjórar sögðust leggja mikla áherslu á að starfsfólk ætti hlutdeild í 

þróunarverkefnum og breytingum og hvöttu til samstarfs. Að mati starfsfólks og 

skólastjóra sýna niðurstöður að skólastjórar virðast í mjög litlum mæli meta 

kennsluhætti, fylgjast með kennslu og leiðbeina kennurum með því að koma inn í 

kennslustundir. Af þessu má ætla að ef gagna er ekki aflað á vettvangi er erfitt að gera 

áætlun um þróun og úrbætur á skólastarfinu og að eiga innihaldsríkt samtal um þætti 

sem snúa að kennsluháttum og námskrá (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2014). Svipaðar niðurstöður má sjá í rannsókn sem gerð var af þeim Trausta 

Þorsteinssyni og Amalíu Björnsdóttur (2016) en í niðurstöðum þeirra kemur meðal 

annars fram að þeir þættir sem flokkast undir stjórnun hvíli að mestu leyti á herðum 

skólastjóra en mun síður þættir sem snúa að faglegri forystu. Þar kemur einnig fram að 

allt of fáir skólastjórar nýttu sér það svigrúm sem skapaðist með auknum 

stjórnunarkvóta og skilgreindu verkaskiptingu milli stjórnenda með formlegum hætti 

og tryggja þannig að fagleg ábyrgð væri skýr (Trausti og Amalía, 2016). Í rannsóknum 

Barkar, Ólafs og Steinunnar (2001, 2006) kemur fram að skólastjórar vilja leggja meiri 

áherslu á faglega forystu en telja þann tíma og þá orku sem fer í rekstrarlega þætti helstu 

annmarka fyrir því að það takist.  

Ef marka má greiningu þeirra James H. Strong, Holly B. Richard og Nancy Catano 

(2008) um faglega forystu skólastjóra má sjá að skólastjórar einir og sér eiga erfitt með 

að tileinka sér og framkvæma alla þá þætti sem þar koma fram, án þess að til komi 

breytt viðhorf og stuðningur frá ytra stjórnkerfi eins og sveitarfélögum og yfirvöldum 

menntamála. Strong og félagar tilgreina átta grunnþætti sem þeir segja að einkenni 

fagmennsku skólastjóra en greininguna byggja þeir fyrst og fremst á rannsóknum en 

styðjast einnig við fræðilega umfjöllun. Innan hvers grunnþáttar eru þær áherslur sem 

eru mikilvægar til þess að grunnþættirnir skili tilætluðum árangri. 

Fyrsti þátturinn sem þeir nefna er kennslufræðileg forysta en hún byggist meðal 

annars á því að koma á markvissri samvinnu og hafa yfirsýn yfir kennsluna með 

markmið aðalnámskrár að leiðarljósi. 

Annar þátturinn er að byggja upp góðan starfsanda þar sem áherslan er meðal annars 

á traust og sameiginlega ákvarðanatöku.  

Þriðji þátturinn er að huga að mannauðnum með því að halda í gott starfsfólk og 

hvetja og styrkja sérstaklega nýtt starfsfólk.  
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Fjórði þátturinn er mat á kennsluháttum með því meðal annars að styðja við góðar 

starfsvenjur og að nota viðeigandi gögn sem segja til um gæði kennslunnar.  

Fimmti þátturinn sem þau nefna er stjórnun og skipulag en þessi þáttur byggir til 

dæmis á því að skapa öryggi, sjá um daglegan rekstur og viðhald ásamt því að gegna 

forystuhlutverki í stjórnskipulagi.  

Sjötti þátturinn snýst um samskipti við alla í skólasamfélaginu og byggir hann 

meðal annars á því að eiga góð samskipti við foreldra og nærsamfélagið. 

Sjöundi þátturinn fjallar um fagmennsku skólastjórans og kemur meðal annars fram 

í þeirra siðfræði sem hann hefur tamið sér og að hann geri sér grein fyrir mikilvægi 

faglegrar þróunar. 

Áttundi og síðasti þátturinn er ávinningur nemenda en í honum felst meðal annars 

að einblína á markmið skólans og að gera sér grein fyrir að starfshættir skólastjórans 

hafi áhrif á árangur nemenda (Stronge, Richard og Catano, 2008). 

Þegar horft er á niðurstöður þeirra rannsókna sem hafa verið hér til umfjöllunar má 

sjá að hlutverk þeirra sem leiða faglega forystu og uppskera afburðarárangur er flókið 

og víðtækt en jafnframt ögrandi og spennandi. Öll þessi mikilvæga vitneskja virðist 

aðeins skila sér til örfárra einstaklinga og því virðist sem svo að það eitt og sér að hafa 

þessa vitneskju sé ekki nóg heldur þarf greinilega meira til. Síðar í þessum kafla verður 

rýnt í grein þar sem greint er frá því hvaða stuðning og menntun skólastjórar fá í þeim 

löndum sem hafa náð góðum árangri.  

 

2.3.  HUGTAKANOTKUN 

 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim hugtökum sem þessi umfjöllun byggir á og 

gegna lykilhlutverki í þeirri rannsókn sem gerð var í þeim þremur skólum sem voru til 

skoðunar. Hugtök sem rannsakandi telur að helst þurfi að skilgreina eru breytingaferli 

og breytingastjórnun, leiðtogi/forysta (e. leader/leadership) og stjórnandi/stjórnun (e. 

manager/management). 

Hugtökin leiðtogi, stjórnandi og forysta eru hugtök sem snúa að þeim aðila sem 

leiðir breytingaferli en í þessari umfjöllun verða hugtökin stjórnandi og leiðtogi 

aðallega notuð. Í huga rannsakanda er leiðtogi sá sem hefur eldmóð og ákveðnar 

hugmyndir um breytingar og á auðvelt með að fá aðra með sér í breytingaferlið. 

Stjórnandinn er hins vegar sá sem viðheldur ríkjandi fyrirkomulagi og stýrir þeirri skútu 

eins vel og kostur er. Einn og sami einstaklingurinn getur búið yfir báðum þessum 
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kostum en þó þarf það ekki að vera og það var áhugavert að skoða hvort þátttakendur í 

viðtölum rannsakanda töldu skólastjórann sinn búa yfir báðum þessum kostum.  

 

2.3.1. Breytingaferli/breytingastjórnun 

 

Rannsakandi ákvað að fjalla saman um hugtökin breytingaferli og breytingastjórnun 

þar sem þau tvinnast saman og erfitt að skilgreina annað án hins. Segja má að 

breytingaferli sé það ferli þegar innleiða á ákveðnar breytingar á ríkjandi fyrirkomulagi 

og fara í það framtíðarfyrirkomulag sem á að ríkja. Að sama skapi má segja að 

breytingastjórnun snúist fyrst og fremst um það hvernig þessu ferli er stjórnað, hvað 

reynist árangursríkast og hvað þarf að varast. Innan skólakerfisins þarf breyting eða 

þróun alltaf að byggja á þeim hvata að auka þurfi framfarir, öryggi og bæta samskipti 

nemenda. Einn megintilgangur skólastarfs er að allir nemendur læri og sýni framfarir 

og með samstarfi og sameinuðum kröftum er hægt að sjá til þess að svo verði. Til að 

bæta faglega starfshætti þarf að nota gögn og upplýsingar úr skólastarfinu svo hægt sé 

að bregðast við þegar nemandi þarf inngrip eða aðlögun með einhverjum hætti. Áhersla 

hvers skólasamfélags snýst fyrst og fremst um nám nemandans og til að tryggja það að 

nemendur nái betri árangri þarf það að byggja á samfelldu ferli sem samanstendur af 

samstarfi kennara, starfendarannsóknum og sameiginlegum rannsóknum (DuFour, 

Richard o.fl., 2010). Margir fræðimenn eru sammála um að til þess að ná þeim árangri 

sem vænst er af breytingaferli í skóla þarf breytingin að ná til skólamenningarinnar. 

Grundvallarbreyting á skólamenningu er forsenda þess að breyting verði viðvarandi en 

hún snýst m.a. um breytingu á stefnu, væntingum og viðhorfum starfsfólks, verklagi og 

reglum (DuFour og Fullan, 2013; DuFour og Marzano, 2011; Reeves, 2009). 

Menningin þarf að breytast frá því sem verið hefur en skólamenning snýst um 

samfélagið sem skólinn tilheyrir þ.e. skólann sjálfan, umhverfið, yfirstjórn og 

sveitarfélagið. Hún birtist í gildum, viðhorfum og framkomu þeirra sem eru innan 

stofnunarinnar og snýst einfaldlega um það „hvernig við gerum hlutina hérna“ (DuFour 

og Fullan, 2013; Reeves, 2009). Af þessu má álykta að árangursríkt er fyrir stofnanir 

að rýna vel í eigin starfshætti, gildi og stefnu þegar farið er af stað í breytingaferli, finna 

út hvað vel er gert og hægt að byggja á og hverju þarf að breyta til þess að bæta árangur 

nemenda.  

 Þeir félagar Richard DuFour og Michael Fullan (2013) telja að það séu nokkrir 

þættir sem vitað er að eigi sér stað við breytingar. Þeir leggja áherslu á að breytingaferli 
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sé ferli sem er framkvæmanlegt, erfitt og þurfi að vanda. Þættirnir sem þeir nefna eru í 

fyrsta lagi að breytingaferlið snúist um það að gera grundvallar breytingar á 

hefðbundnum starfsháttum sem einkennt hafa skólastarfið í langan tíma. Þær þurfa að 

ná til allra innan skipulagsheildarinnar og er þá bæði átt við innan skólans og í 

nærsamfélagi hans. Í öðru lagi skapa breytingar ágreining. Í þriðja lagi er 

breytingaferlið margþætt og stjórnendur búa ekki við þau forréttindi að geta einbeitt sér 

að einum þætti sem þarfnast breytingar. Fjórði þátturinn sem þeir nefna er að breytingin 

er ferli þar sem menn þurfa að fikra sig áfram, læra af reynslunni, gera mistök og meta 

hvað gengur vel og hvað ekki. Ekki er til nein uppskrift sem tryggir leiðina að 

tilætluðum árangri. Síðasti þátturinn snýst um það að breytingaferlinu lýkur aldrei þar 

sem stöðugt þarf að huga að áframhaldandi umbótum (DuFour og Fullan, 2013).  

John P. Kotter hefur útbúið líkan fyrir breytingaferli og segir ólíkt Richard DuFour 

að ein deild innan stofnunar geti gengið í gegnum breytingar en önnur ekki. Hann talar 

um að helsta áskorun í breytingaferli sé að breyta hegðun og atferli fólks innan 

stofnunarinnar. Líkan Kotters skiptist í átta þrep en þau eru:  

1. Að finna þörfina fyrir breytingar. 

2. Að mynda hóp sem leiðir breytingarnar. 

3. Að skilgreina markmið og framtíðarsýn. 

4. Að miðla markmiðum breytinganna. 

5. Að virkja starfsfólk. 

6. Að fagna litlum sigrum. 

7. Að nýta árangurinn til frekari breytinga. 

8. Festa breytingarnar í sessi.   

Kotter leggur áherslu á að til þess að breytingaferli gangi sem best þurfi að fara í 

gegnum öll þrepin og ef einhverju þeirra sé sleppt er hætta á að upp komi hindranir sem 

geri allt ferlið erfiðara. Í fyrstu fjórum þrepunum er unnið að því að minnka eða koma 

í veg fyrir andstöðu við breytingarnar. Næstu þrjú þrepin snúa að þeim þáttum sem 

tilheyra framkvæmdum við breytingarnar og síðasta þrepið gengur út á mikilvægi þess 

að festa breytingarnar í sessi í skólamenningunni. Við breytingar er mikilvægt að þær 

séu vel kynntar fyrir starfsfólki þannig að allir átti sig á mikilvægi þeirra og 

framtíðarsýn þarf að vera skýr þannig að allir stefni í sömu átt. Lykilatriði er að hvati 

breytinga og rök fyrir þeim liggi fyrir. Starfsfólkið þarf að fylgja með og það þarf að 

vera sterkur hópur innan stofnunarinnar sem trúir á breytingarnar. Samskipti þurfa að 

vera góð og mikið upplýsingaflæði til staðar. Varða þarf leiðina með 
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skammtímamarkmiðum þannig að fólk missi ekki móðinn og nái að fagna ákveðnum 

sigrum. Breytingar eru tímafrekt ferli sem nauðsynlegt er að brjóta upp í minni einingar. 

Með því gefst tækifæri til að fara yfir stöðuna, fagna því sem vel gengur, horfa á næstu 

skref og endurmeta stöðuna ef þurfa þykir (Kotter, 1996). 

Í breytingaferli eru góð samskipti innan stofnunarinnar afar mikilvæg og þurfa þau 

að einkennast af virðingu, vera opin og lausnamiðuð. Mikilvægt er að fólk geti minnt á 

þau atriði sem búið er að taka ákvörðun um og eru óumsemjanleg. Fólk þarf að fá 

tækifæri til að koma með tillögur og lausnir, vera hluti af umræðunni og fá þannig 

hlutdeild í verkefninu.  

Samkvæmt Fullan eru það nokkrir þættir sem eru helstu drifkraftar í breytingastarfi 

og má sjá samhljóm hjá þeim Fullan og Kotter hvað það varðar. Þeir átta þættir sem 

Fullan nefnir eru; 

Í fyrsta lagi þarf starfsfólk að sammælast um tilgang, sýn og markmið breytinganna. 

Allir sem koma að verkinu þurfa að sjá tilgang með því sem verið er að gera og taka 

þátt í því. 

Annar mikilvægur þáttur er að efla samvinnu milli allra innan samfélagsins.  

Þriðji þátturinn er mikilvægi þess að þeir sem veita breytingastarfi forystu hafi 

skilning og þekkingu á breytingaferlinu ásamt því að vera sveigjanlegir og til í að laga 

ferlið að mismunandi þörfum og áherslum fólks.  

Fjórði þátturinn er að skapa lærdómsmenningu þ.e. námsferli þar sem hver lærir af 

öðrum. 

Fimmti þátturinn byggir á því að mat sé innbyggt í breytingaferlið og að nýting 

gagna þurfi að vera hluti af starfsmenningu stofnunar. 

Mikilvægi forystu er sjötti þátturinn en þar talar Fullan um að góð forysta einkennist 

af auðmýkt, sterkri sýn og faglegum ásetningi. 

Í sjöunda þættinum er dregið fram mikilvægi þess að hafa þekkingu á því og horfast 

í augu við það að streita og vinnuálag fylgir breytingaferli.  

Að lokum talar Fullan um nauðsyn þess að breyta jöfnum höndum á öllum stigum 

og leggja áherslu á samhengið á milli einstaklinga og kerfa, skóla, stofnana, 

fræðsluumdæma og skólakerfa (Fullan, 2007; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2005).  

Þrátt fyrir að fræðingar dragi fram alla þá þætti sem stjórnendur þurfa að uppfylla 

kemur Fullan inn á enn einn mikilvægan þátt sem áhugavert er að nefna. Hann segir að 

þeir stjórnendur sem eru fullir af eldmóði og hafa ástríðu fyrir breytingunum nái ekki 

þeim markmiðum sem stefnt er að nema þeir hafi einnig mikla faglega þekkingu. Hann 
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talar um að ef viðkomandi hafi mikla ástríðu sé ekki rétt að fara af stað fyrr en hann 

hefur aflað sér þekkingar og reynslu varðandi viðfangsefnið og það sé í raun 

nauðsynlegt til þess að jafnvægi náist milli þessara þátta. Hann segir að ef farið er af 

stað með ástríðuna eina að vopni en ekki næga þekkingu og reynslu sé það hreint og 

beint hættulegt. Hins vegar er hægt að fara af stað án mikillar ástríðu en með góða 

þekkingu og reynslu á viðfangsefninu því eftir því sem þekking og reynsla eykst er 

líklegra að viðkomandi fái ástríðu fyrir því sem lagt er upp með (Fullan, 2014).  

Ef það er eitthvað eitt sem læra má af niðurstöðum rannsókna um breytingastjórnun 

er það að enginn einn leiðtogi hefur þann kraft, það úthald og þá hæfni og getu sem þarf 

til þess að umbreyta kerfi, bæta skólastarf eða mæta kröfum allra nemenda. Algengt er 

að tileinka einum leiðtoga breytingarnar en mikilvægt er að snemma í breytingaferlinu 

sé skipað teymi sem stýri breytingum. Öflugt teymi leiðtoga með sameiginlega sýn og 

markmið er nauðsynlegur grundvallarþáttur á fyrstu stigum breytingaferlis stofnunar 

eða kerfis. Leiðtogar þurfa að koma úr öllum kimum kerfisins eða stofnunarinnar og 

þeir þurfa að vera færir um að sannfæra og virkja aðra með sér í ferlinu og leiða það 

(DuFour og Fullan, 2013; Kotter, 1996).  

Kotter (1996) leggur einnig áherslu á að það skipti máli hvernig teymið er skipað 

til þess að árangur náist. Hann nefnir fjögur atriði sem þarf að hafa í huga við myndun 

teymis en þau eru; 

1. Valdastaða: Nógu margir öflugir einstaklingar þurfa að vera í teyminu þannig 

að þeir geti komið í veg fyrir að þeir sem ekki eru um borð hamli árangri. 

2. Sérþekking: Í teyminu þurfa að vera ólíkir einstaklingar með mismunandi 

sjónarmið þannig að upplýstar og skynsamlegar ákvarðanir verði teknar. 

3. Trúverðugleiki: Teymið þarf á að skipa nógu mörgum einstaklingum sem hafa 

gott orðspor innan stofnunarinnar þannig að það sem kemur frá hópnum verði 

tekið alvarlega.  

4. Leiðtogafærni: Teymið þarf að hafa innanborðs nógu marga sanna leiðtoga sem 

hafa getu til að leiða breytingaferli.  

Síðasti liðurinn er afar mikilvægur en í breytingaferli verða að vera bæði stjórnandi 

og leiðtogi. Þeir þurfa að vinna þétt saman en stjórnandinn sér til þess að allt ferlið sé á 

réttu róli en leiðtoginn drífur breytingarnar áfram. Þó svo að margir og ólíkir 

einstaklingar, jafnvel úr mörgum deildum innan stofnunarinnar séu í teyminu, er traust 

eitt af lykilatriðum teymisins. Meðan traust er til staðar getur teymið komið sér saman 
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um sameiginlega sýn og það hvernig framkvæma eigi fyrirhugaðar breytingar (Kotter, 

1996). 

 

2.3.2. Stjórnandi og leiðtogi 

 

Hugtökin stjórnandi og leiðtogi eru skyld hugtök og mikið notuð í umfjöllun um 

stjórnendur í fyrirtækjum og stofnunum. Margir fræðimenn hafa leitast við að 

skilgreina þau en bæði hugtökin eru nauðsynleg við stjórnun skóla. Hugtakið stjórnun 

felur í sér ábyrgð á heildarstarfsemi stofnunarinnar og er í höndum eins aðila. Hins 

vegar getur hugtakið leiðtogi með faglega forystu dreifst á marga aðila innan 

stofnunarinnar og telja margir fræðimenn það form vera vænlegast til árangurs. 

Skólastjórnun skiptir miklu máli í velgengni skóla og snýst hlutverk stjórnandans um 

að sinna hinum hefðbundnu stjórnunarháttum sem kveðið er á samkvæmt lögum og að 

vera leiðtogi sem leiðir faglega forystu. Oft tvinnast þessi hlutverk saman í framkvæmd 

en samkvæmt íslenskum rannsóknum virðast skólastjórar verja meiri tíma í hefðbundna 

stjórnarhætti en faglega forystu (Trausti og Amalía, 2016). 

Segja má að leiðtoginn viti hvert á að fara, hann heldur stefnunni og hikar ekki við 

að ná markmiðinu. Sá einstaklingur sem gegnir hlutverki leiðtoga þarf að búa yfir 

ákveðinni leiðtogafærni en hún felst meðal annars í þeim hæfileika að skapa og 

viðhalda sýn að ákveðnu markmiði eða markmiðum. Leiðtogafærni snýst einnig um 

marga samverkandi eiginleika einstaklinga sem gera það að verkum að einstaklingar og 

hópar verða virkir til þátttöku í ákveðnu ferli (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór 

Ingason, 2011).  

Kotter (1996) gerir greinarmun á hlutverkum stjórnanda og leiðtoga í breytingaferli 

og segir þessi tvö hlutverk ólík en að þau styðji hvort annað. Hann tilgreinir þrjú 

hlutverk sem lýsa þessum mun en þau eru:  

- Stjórnandinn sér um þætti sem felast í áætlanagerð, rekstri og gerð 

tímaáætlana en hlutverk leiðtogans er að þróa leiðir til að ná þeim 

markmiðum sem byggja á framtíðarsýninni.  

- Stjórnandinn sér um ýmis skipulagsmál svo sem starfsmannamál og 

verkstjórn og aðgerða- og framkvæmdaáætlun en leiðtoginn sér um að ná 

samstöðu meðal starfsfólksins um framtíðarsýnina og hvetur til samvinnu. 
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- Stjórnandinn leysir vandamál sem felast í því að skilgreina frávik frá 

upphaflegri áætlun og skipuleggur nýjar leiðir en leiðtoginn sér um að 

viðhalda áhuga starfsfólks og hvetja það til dáða.  

Kotter (1996) segir að við breytingar hafi stjórnun tilhneigingu til að skapa 

skammtímaárangur sem hinir ýmsu hagsmunaaðilar vænta en segir að með forystu 

leiðtogans komist á jákvæðar og gagnlegar breytingar. Starfsmennirnir þurfa að fá 

þjálfun og hvatningu og meta þarf vinnuna reglulega til þess að þeir upplifi sig á réttri 

braut og verði jákvæðari gagnvart breytingunum. Segja má að samkvæmt þessari 

skilgreiningu Kotters sé hlutverk stjórnandans stjórnunarlegs eðlis en hlutverk 

leiðtogans faglegs eðlis eins og hugtökin sjálf skýra að einhverju leyti.  

Þeir Richard DuFour og Michael Fullan tala að mörgu leyti á sömu nótum og Kotter 

en gera mikið úr því að innan hverrar stofnunar þurfi að vera svigrúm fyrir marga 

leiðtoga. Þeir segja reynsluna sýna að með þessu fyrirkomulagi aukist líkurnar á því að 

umbætur festist í sessi. Leiðtogarnir þurfa að vera tilbúnir að læra hver af öðrum, vinna 

að sömu markmiðum og hafa sameiginlega sýn á takmarkið. Þeir þurfa að búa yfir 

forystu sem leiðir til þess að hæfileikar einstaklinga fái að njóta sín og eflast um leið 

og mannauðurinn innan hverrar stofnunar. Þeir þurfa einnig að sýna festu, vera stöðugt 

að minna sjálfa sig og aðra á sameiginlega sýn og hvaða leið er best að fara til þess að 

ná markmiðum stofnunarinnar (DuFour og Fullan, 2013). 

Í breytingaferli getur komið upp andstaða innan stofnunarinnar vegna þess að fólk 

er í eðli sínu íhaldssamt og vill halda í það sem það hefur og þekkir. Við þessar aðstæður 

þarf leiðtoginn að leita leiða til að koma á breytingum með því að lesa í aðstæður innan 

stofnunarinnar og byggja á því sem fyrir er. Vilji hann auka áhrif sín þarf hann að ávinna 

sér traust innan hópsins, hlusta á aðra og taka þarfir annarra fram fyrir sínar eigin 

(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011).  

Í bók Jim Collins Good to Great (2011) er rakið hvað það er sem einkennir fyrirtæki 

sem ná framúrskarandi árangri frá þeim sem teljast góð. Collins, ásamt 

rannsóknarteymi, skoðaði 11 fyrirtæki sem höfðu náð þessum árangri út frá fyrirfram 

skilgreindum mælikvörðum. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að það sem einkenndi öll 

þessi fyrirtæki var að þau höfðu leiðtoga eða stjórnanda sem bjó yfir því sem þeir kalla 

fimmta stigs forystu (e. Level 5 Leadership). Þessir leiðtogar voru m.a. hógværir í 

samskiptum, auðmjúkir, vinnusamir, agaðir og höfðu mikinn faglegan metnað. Öll orka 

þeirra fór í það að bæta hag fyrirtækisins og velgengni fyrirtækisins skipti þá öllu máli 

en ekki eigin upphefð. Þeir höfðu skýra framtíðarsýn sem byggði á styrk fyrirtækisins, 
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möguleikum þess og hvað þurfti til þess að tryggja það að fyrirtækið næði markmiðum 

sínum en auk þess öxluðu þeir ábyrgð þegar mótlæti eða ógnun steðjaði að. Leiðtogarnir 

komu oftast úr röðum reyndra starfsmanna innan fyrirtækisins og þekktu því alla 

starfsemina mjög vel. Aðrir stjórnunarþættir skiptu einnig miklu máli og skiptu þeir 

stjórnun fyrirtækjanna upp í þrjár meginstoðir, agaðir einstaklingar, öguð hugsun og 

öguð vinnubrögð (Collins, 2011). 

Samhljóm með þeim einkennum sem rakin eru hér að framan má finna hjá mörgum 

fræðimönnum sem rannsakað hafa og ritað um leiðtoga og mikilvæga þætti í forystu 

þeirra. Robert K. Greenleaf upphafsmaður hugmyndafræðinnar um þjónandi forystu, 

skilgreinir þjónandi leiðtoga út frá þremur meginþáttum. Fyrsti meginþátturinn er að 

áhugi leiðtogans beinist fyrst og fremst að velferð og hag annarra en ekki eigin 

hagsmunum. Hann skapar traust og virðingu með því að sýna alúð og hlusta eftir 

viðhorfum, skoðunum og hugmyndum samstarfsfólksins. Hann greinir þarfir annarra, 

rýnir í þær upplýsingar sem hann fær, greinir samhengi hlutanna og leitast við að sjá 

hlutina í heild. Annar meginþáttur sem Greenleaf nefnir er að leiðtoginn þarf að efla 

innri styrk og innsæi með ígrundun og sjálfsþekkingu. Sterk sjálfsþekking leiðtogans, 

vitund um kjarna verkefnanna og stöðug þekkingarleit er mikilvægur grunnur. Hann 

skapar hugmyndir og hvetur aðra til að gera slíkt hið sama, tekur við gagnrýni og öðrum 

sjónarmiðum. Leiðtoginn skapar samtal meðal fólksins þar sem það veitir hvert öðru 

athygli, ígrundar og hlustar af alúð og virðingu. Með þessu móti eflast einstaklingar og 

hópurinn í heild og á auðveldara með að skilja, finna leiðir og lausnir við hugmyndum 

og verkefnum. Þriðji meginþátturinn er að leiðtoginn sér til framtíðar með því að nýta 

fyrri reynslu og hafa tilfinningu fyrir núverandi stöðu. Hann sameinar hugmyndir og 

hugsjónir fólks, skapar samtal, hefur yfirsýn, sér tækifæri og samhengi og þannig 

skerpist framtíðarsýnin (Greenleaf, 2008; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).  

Inga Jóna Jónsdóttir (2014) gerði rannsókn þar sem hún kannaði meðal annars 

hvaða lykilþættir hjá stjórnendum hefðu afgerandi áhrif á vel heppnaða nýsköpun í 

opinberri þjónustustarfsemi. Hún tók viðtöl við níu lykilgerendur og stjórnendur í 

þróunarvinnu sem vakið hafði eftirtekt fyrir framúrskarandi árangur og auk þess ræddi 

hún við sex þátttakendur í mótunar- og innleiðingarstigi verkefnisins. Í rannsókn Ingu 

Jónu kemur meðal annars fram að allir viðmælendur hennar telja virka hlustun, 

upplýsingagjöf og samtalið vera mikilvæga þætti í öllu breytingastarfi auk þess að 

stjórnendur séu sjálfir virkir þátttakendur og sýnilegir. Einn skólastjóri var í hópi 

viðmælenda Ingu Jónu og kemur hann inn á það í svörum sínum að hann hafi nýtt 
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samtalið sem var óformlegt en á persónulegum nótum til að fá fram ólík sjónarmið sem 

gerðu það að verkum að hægt var að „ræða sig niður“ á þá leið sem ætlunin var að fara. 

Úr bæði formlegu og óformlegu samtölunum voru unnar hugmyndir til úrbóta og urðu 

þær grunnurinn að skólaþróunaráætlun og endurmenntunaráætlun starfsfólksins. 

Skólastjórinn talaði einnig um mikilvægi þess að hafa teymisfyrirkomulag þar sem 

margbreytileikinn væri í fyrirrúmi (Inga Jóna Jónsdóttir, 2014). Þeir þættir sem koma 

fram í niðurstöðum rannsóknar Ingu Jónu eiga allir samhljóm með þeim þáttum sem 

komið hafa fram hér að framan hjá hinum ýmsu fræðimönnum um þá þætti sem 

einkenna þá leiðtoga sem ná árangri. 

 

2.4.  SKÓLASTJÓRINN 

 

Miklar breytingar hafa orðið á starfi skólastjóra síðastliðna áratugi og er starf hans 

margþætt, fjölbreytt og krefjandi. Á herðum skólastjórans hvílir mikil ábyrgð og eru 

margir þeirrar skoðunar að hann hafi veruleg áhrif á árangur nemenda. Kennarar eru án 

efa mestu áhrifavaldar í árangri nemenda en skólastjórar þurfa að fylgjast vel með námi 

og kennslu og tryggja að starfshættir kennara séu með þeim hætti að árangur nemenda 

verði sá sem stefnt var að (DuFour og Marzano, 2011; Fullan, 2014; Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013).  

Hlutverk skólastjóra er bæði faglegs- og stjórnunarlegs eðlis eins og fram kemur í 

grunnskólalögum en þar segir í 1. mgr. 7. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla að: 

 
Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður 

grunnskóla, stjórnar honum, veitir faglega forystu og ber ábyrgð á 

starfi skólans gagnvart sveitarstjórn. Skólastjóri stuðlar að samstarfi 

allra aðila skólasamfélagsins. Skólastjóri boðar til kennarafunda svo 

oft sem þurfa þykir á starfstíma grunnskóla. Kennarafundi skulu 

sækja kennarar og aðrir sérfræðingar skólans. Skólastjóri boðar til 

starfsmannafunda svo oft sem þurfa þykir.  

 

Þegar grunnskólalögin eru skoðuð sést að í mörgum greinum þeirra er minnst á 

hlutverk, skyldur og ábyrgð skólastjóra en oftast lúta þessir þættir að stjórnunarþætti 

skólastjórans. Þó er minnst á faglegan þátt í 29. gr. laganna en þar kemur fram að „í 

hverjum grunnskóla skal gefa út skólanámskrá og starfsáætlun. Skólastjóri er ábyrgur 

fyrir gerð þeirra og skal semja þær í samráði við kennara“ (Lög um grunnskóla, 2008). 
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Það má segja að þessi grein sé það eina í grunnskólalögunum sem snýr að faglegum 

störfum skólastjórans. Hins vegar er aðalnámskráin nánari útfærsla á lögunum og þó að 

þar sé ekki að finna margar efnisgreinar sem fjalla með beinum hætti um útfærslu á 

faglegri forystu skólastjórans verður ekki litið fram hjá því að rauði þráðurinn í henni 

er skólaþróun, fagmennska, jákvæður skólabragur og heildarsýn á nám nemandans. 

Þetta helgast af þeirri nýju sýn sem skólafólk þarf að tileinka sér með grunnþáttum 

menntunar og þeirri hæfni sem nemendur eiga að öðlast í námsferlinu. Skólastjóri getur 

ekki skotið sér undan þeirri ábyrgð að ákvæðum aðalnámskrár sé framfylgt þar sem 

hann er forstöðumaður stofnunarinnar og veitir henni faglega forystu eins og segir í 

lögunum. Fram kemur í viðtali við Trausta Þorsteinsson að skólastjórinn sé bæði 

framkvæmdarstjóri og faglegur forystumaður og gegni lykilhlutverki í þróun og mótun 

starfsanda og skólamenningar. Hann talar einnig um að hlutverk skólastjórans sé að 

tryggja það að starfshættir kennara leiði til aukins árangurs og betri líðan nemenda þar 

sem þetta eru áhersluþættir skóla (Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013). 

Eins og fram hefur komið í þeim íslensku rannsóknum sem hér hafa verið til 

umfjöllunar vantar nokkuð upp á faglega forystu skólastjóra. Skólastjórar bera við 

miklu annríki í beinni stjórnun á kostnað faglegrar vinnu en segjast vilja verja meiri 

tíma í faglega forystu. Í rannsókn Trausta og Amalíu (2016) kemur fram að skólastjórar 

virðast lítið hafa skilgreint verksvið millistjórnenda en í 2. mgr. 7. gr. laga um 

grunnskóla segir að „skólastjóri ákveður verksvið annarra stjórnenda skólans og skal 

einn þeirra vera staðgengill skólastjóra“. Þetta er tækifæri sem skólastjórar virðast lítið 

hafa nýtt sér eða skoðað hvort með einhverjum hætti sé hægt að dreifa þeim störfum 

sem snúa að skýrslugerð og fjármálum á annað starfsfólk innan skólans eða 

sveitarfélagsins. Mikilvægt er að skólastjórinn létti hluta af þessum störfum af herðum 

sínum svo hann geti einbeitt sér að því sem raunverulega skiptir máli fyrir 

skólasamfélagið. Ef skólastjórar leggja áherslu á viðfangsefni sem skipta máli fyrir 

nemendur og tryggja þeim árangur er líklegt að þeir nái góðum árangri í skólanum 

(Marzano o.fl., 2005). Skólastjóri sem nær árangri hefur háleit markmið og 

metnaðarfull viðmið. Sýn hans er skýr, hann kemur vel fram við samstarfsfólk sitt, 

hvetur og leiðbeinir kennurum og hvetur til samvinnu. Góður skólastjóri ber ábyrgð á 

starfinu, er ekki með afsakanir eða kennir öðrum um þegar áform ganga ekki eftir eða 

ef honum verður á í starfi sínu (Whitaker, 2013). Eins og áður var vikið að er það ekki 

á færi skólastjórans eins að breyta skipulagi, forgangsröðun og öðrum þáttum sem auka 

líkur á að hann verði fær um að leiða skólastarfið á farsælan hátt. Margt þarf að koma 
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til svo að markmiðið náist að fullu og ekki síst það hvernig menntun, þjálfun og aðrir 

ytri þættir styðja skólastjórann. Við ráðningu skólastjóra hér á landi er þess ekki krafist 

að hann hefði stjórnunarmenntun eins og fram kemur í lögum nr. 87/2008 um menntun 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 

en þar segir í 12. gr. að „til þess að verða ráðinn skólastjóri eða aðstoðarskólastjóri við 

grunnskóla skal umsækjandi hafa starfsheitið grunnskólakennari og viðbótarmenntun í 

stjórnun eða kennslureynslu á grunnskólastigi“. Á þessu má sjá að skólastjóri sem 

ráðinn er til starfa getur haft töluvert minni reynslu og þekkingu á kennslufræði en 

reyndir starfsmenn og því fundist erfitt að veita faglega kennslufræðilega forystu. Eins 

má spyrja sig að því hvort sú stjórnunarmenntun sem skólastjórar hafa verið að sækja 

hafi beint sjónum sínum nægilega mikið að þeim þáttum sem lúta að faglegri forystu.  

Í grein sem Vivien Stewart skrifaði í Educational Leadership (2013) gerir hann 

þjálfun og menntun skólastjórnenda að umfjöllunarefni. Hann varpar ljósi á þær 

aðferðir sem þróaðar hafa verið í Englandi, Singapore og Shanghai en þær miða allar 

að því að efla forystuhæfileika skólastjóra. Þessi lönd hafa þróað nýja staðla þar sem 

leitast er við að endurskilgreina ábyrgð skólastjórnenda en þrátt fyrir að forysta þeirra 

snúist um marga þætti snýst ábyrgð þeirra fyrst og fremst um bættan árangur nemenda. 

Hlutverk skólastjóra hefur breyst á 21. öldinni og gamlar skilgreiningar á hlutverki 

þeirra eru ekki lengur viðurkenndar. Misjafnar leiðir hafa verið farnar á þessum þremur 

stöðum en ganga þó allar út á það að setja markmið um árangur nemenda, mæla 

framfarir og gera úrbætur. Skilgreint var hvaða færni skólastjórar þurfa að búa yfir og 

fundnar nokkrar leiðir til þess að þjálfa og styðja skólastjóra. Aðferðirnar felast meðal 

annars í því að setja á fót stofnun sem sér um markvissa þjálfun og þegar skólar hafa 

náð árangri eru þeir fengnir til þess að veita öðrum stuðning. Einnig var sú leið farin að 

þjálfa unga kennara sem sýnt höfðu árangur, þeir látnir ganga í gegnum markvisst og 

krefjandi þjálfun og þannig þjálfaðir í að verða leiðtogar sem gætu umbreytt skólum og 

skólasamfélagi (Vivien Stewart, 2013). Fleiri lönd, þar á meðal Ísland þyrftu að taka 

upp markvissar áætlanir og viðmið varðandi þjálfun og eflingu leiðtoga. Í íslenskri 

rannsókn sem vitnað er í hér að framan kemur fram að forráðamenn fyrirtækja þurfa að 

gefa menntun meiri gaum þar sem vísbending er um að vel menntaðir yfirmenn skila 

fyrirtækjum betri rekstrarárangri (Ingi Rúnar og Guðmundur, 2009). Leiða má að því 

líkum að sama sé upp á tengingum hjá íslenskum skólum og því er þetta brýnt verkefni.  

Í viðamikilli rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á árunum 1978 – 2001 voru 

skoðaðir hvaða þættir það væru í fari skólastjórans sem hefðu áhrif á árangur nemenda. 
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Í rannsókninni var tilgreint 21 atriði sem skipti máli og var mikilvægt (Marzano o.fl., 

2005). Skólastjórar þurfa að vera í stakk búnir til að vinna í öllum þessum þáttum og 

sýnir enn frekar mikilvægi þess að leggja áherslu á þjálfun og menntun skólastjóra. 

 

2.4.1. Starfsfólk 

 

Sá mannauður sem er innan hvers skóla hefur mikið um það að segja hvernig til tekst 

að ná markmiðum skóla. Í skólum sem og annars staðar í samfélaginu reynir mikið á 

samskiptahæfni og siðferðiskennd og er mikilvægt að skólinn efli þessa þætti með 

markvissum hætti. Í flestum fyrirtækjum og stofnunum er lögð mikil áhersla á 

samvinnu starfsmanna og góð samskipti og því skiptir miklu máli að einstaklingur búi 

yfir samskiptahæfni. Ef starfsfólki líður vel í starfsumhverfi sínu hefur það áhrif á 

árangur fyrirtækis (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Sama má segja um skóla og það 

fólk sem þar vinnur eða eins og fram kemur í samantekt rannsóknarinnar Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar (2014), þar sem segir að þegar lögð er áhersla á 

markvissa samvinnu sem einkennist af faglegri skólaumræðu aukast líkur á því að 

kennurum líði vel í starfi og það skapar síðan betra námsumhverfi fyrir nemendur. 

 Rannsóknir sýna að skólastjóri getur haft áhrif á starfsfólk með margvíslegum 

hætti, bætt samskipti, eflt fólk í starfi, leiðbeint því o.s.frv. (Fullan, 2014; Stronge o.fl., 

2008; Whitaker, 2013). Í skólasamfélaginu eru mörg viðfangsefni sem þarf að veita 

forystu og er mikilvægt að skólastjórinn nýti þau fjölmörgu tækifæri sem gefast til þess 

að koma á dreifðri forystu. Viðfangsefnin geta verið af ýmsum toga eins og t.d. að leiða 

námsmatsvinnu, hafa umsjón með nýjum kennurum og þjálfa þá, leiða faglega vinnu 

innan ákveðinna námsgreina, hafa umsjón með útikennslusvæði og svo mætti lengi 

telja. Með þessu móti fá kennarar aukið svigrúm til þess að koma að ákvarðanatöku og 

axla aukna ábyrgð á faglegri forystu innan skólans (Marzano o.fl., 2005).  

Skólastjóri gegnir lykilhlutverki þegar kemur að því að efla og styðja árangursríka 

kennsluhætti innan skólans og því er kennslufræðileg forysta hans afar mikilvæg. 

Skólastjórar þurfa að hafa góða yfirsýn yfir kennsluna, vita hvað á sér stað innan veggja 

kennslustofunnar og þekkja kennsluhættina. Hann þarf að vera meðvitaður um 

mikilvægi sitt og vera fær um að bregðast við ef svo ber undir (Stronge o.fl., 2008; 

Whitaker, 2013). Því hlýtur kennslureynsla skólastjórans að vera mikilvæg og að mati 

rannsakanda ætti hún að vera skilyrði þó svo að samkvæmt lögum sé þess ekki krafist 

hafi viðkomandi menntun í stjórnun. Rannsóknir sýna að kennarar skila nemendum 
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sínum betri árangri og njóta meiri virðingar eftir því sem þeir afla sér meiri þekkingar 

um nám og kennslu, ígrunda starf sitt reglulega og gera rannsóknir á eigin starfi 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013). Það er því einn af grunnþáttum 

skólastjórans gagnvart kennurum að skapa þeim rými, aðgengi og hvetja þá til 

starfsþróunar þar sem árangur og gæði skólastarfsins byggir á vel menntuðu, faglegu 

og áhugasömu starfsfólki. Með reglulegri og öflugri starfsþróun eru kennarar 

reiðubúnari að takast á við nýjar áskoranir. Skólastjórinn þarf að vera meðvitaður um 

þá þætti sem hvetja og örva kennara til góðra verka og rannsóknir í þjónandi forystu 

sýna að innri hvatar eins og hvatning og hrós, stuðningur og uppbyggilegt samtal eru 

grundvallarþættir þegar kemur að umbun. Margir álíta að þættir sem oft hafa verið 

kallaðir ytri hvatar eins og t.d. laun hafi hér afgerandi áhrif en það eru þessir innri hvatar 

sem skipta fólk mestu máli. Ytri hvatar hjálpa til en einir og sér skapa þeir ekki þá 

hvatningu sem nauðsynleg er til þess að ná fram því besta hjá starfsfólkinu (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011).  

Aðhaldsleysi virðist draga úr mikilvægum umbótum og ef skólastjóri og yfirvöld 

sinna ekki eftirlitsskyldum sínum gagnvart kennurum hefur það neikvæð áhrif á 

námsárangur. Óviðunandi námsárangur getur skapast ef eftirlit og stuðning vantar og 

ef kennarar fá of mikið sjálfdæmi (DuFour og Fullan, 2013).  

Eitt af því sem kemur fram í rannsókn Todd Whitaher (2012) á stjórnunarstíl 

skólastjóra er að skólastjórar gera sér grein fyrir mikilvægi góðra kennara og 

niðurstöður hans benda til þess að árangursríkir skólastjórar velji hæfustu kennarana. 

Gera má ráð fyrir að allir skólastjórar geri sér grein fyrir mikilvægi þess að hafa góða 

kennara en við ráðningar kennara hér á landi hefur hæfni kennara lítið sem ekkert verið 

skilgreind og því erfitt að nota annað en hyggjuvitið þegar kemur að þessum þætti. 

Starfsreynsla og menntun hafa verið þeir þættir sem helst hafa verið skoðaðir við 

ráðningu kennara frekar en hæfni þeirra til þess að takast á við það verðuga verkefni að 

viðhafa árangursríka starfshætti. Undir þetta sjónarmið taka Strong og félagar (2008) 

en þeir segja að það sé afar mikilvægt fyrir skóla að vel takist til með ráðningar bæði 

faglærðs og ófaglærðs starfsfólks. Þeir vitna m.a. í skólastjóra sem hafa alltaf 

starfsmann sem ekki tilheyrir stjórnunarteyminu með í ráðningarviðtölum. 

Starfsmaðurinn hefur þá sérþekkingu á því starfi sem ráða á í og telja þeir að með þessu 

móti sé auðveldara að ráða hæft starfsfólk.  
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2.5.  BREYTINGASTARF /ÞRÓUNARSTARF  

 

Inni á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga er að finna sameiginlega 

framtíðarsýn fyrir grunnskólastarfið 2007 – 2020 sem gerð var í samstarfi Félags 

grunnskólakennara, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands. Á 

grundvelli þeirrar rannsóknarvinnu sem fulltrúar þessara félaga fóru í, var mótuð 

sameiginleg framtíðarsýn fyrir skólastarfið með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. 

Stefnan byggir á þremur víddum en sú fyrsta er nemendur, önnur er innra ferli og sú 

þriðja er lærdómur og þróun. Hver vídd er síðan skilgreind nánar út frá stefnuþáttum, 

markmiðum, mælikvörðum, viðmiðum 2020 og aðgerðum. Til þess að skýra þetta 

nánar snýst einn þáttur stefnumörkunar varðandi nemendur um fjölbreytni í t.d. 

kennslu- og námsaðferðum með það að markmiði að gera skólastarfið sveigjanlegt, 

skapandi og bjóða upp á nám við hæfi hvers og eins. Mælikvarðarnir tengjast því hversu 

hátt hlutfall allra hagsmunaaðila telja skólastarfið vera skapandi og viðmiðið 2020 er 

100% hjá öllum aðilum. Þær aðgerðir sem tilgreindar eru til þess að leggja áherslu á 

þessa þætti er að hvetja skóla til þess að marka sér stefnu og útfæra sveigjanlegt og 

skapandi skólastarf (Hrönn Pétursdóttir, 2007). Þarna hefur verið unnin metnaðarfull 

vinna sem hugsuð er til leiðbeiningar fyrir sveitarfélög og skóla landsins við 

stefnumótunarvinnu. Áhugavert væri ef gerð yrði könnun á því hvort sveitarfélög 

og/eða einstaka skólar hafi nýtt sér þetta tæki við stefnumótunarvinnu. Með vinnu sem 

þessari, lögum um grunnskóla, ákvæðum í aðalnámskrá, tillögum í Hvítbókinni og 

þjóðarátaki um læsi má segja að ramminn utan um menntamál á landinu sé nokkuð 

mótaður og á þessum grundvelli er það síðan skólanna að móta stefnu og skapa þá 

umgjörð sem hentar hverjum og einum skóla eða hverju sveitarfélagi til að ná 

markmiðum sínum sem ættu alltaf að snúast um það fyrst og fremst að hámarka árangur 

nemenda. Umgjörð um stefnumótandi vinnu virðist því vera til staðar en lítið sem 

ekkert hefur verið unnið að mótun menntunar og þjálfunar þess sem á að leiða 

þróunarstarfið eins og áður hefur verið vikið að.  

Í breytingastarfi og þeirri skólaþróun sem skólar eru sífellt að reyna að koma á 

verður að koma til breyting á starfsháttum innan skólanna með það að markmiði að 

auka árangur nemenda. Mikilvægt er að skapa jákvætt viðhorf hjá starfsfólki gagnvart 

breytingunum, skapa yfirsýn og sjá tilgang. Skólastjórinn gegnir lykilhlutverki í því að 

koma á skólamenningu sem einkennist af fagmennsku og árangri nemenda. Hann þarf 

að einblína á þarfir nemenda og gera kröfur til starfsfólksins og sín sjálfs (Fullan, 2014). 
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Í öllu breytingastarfi innan skólanna er að mörgu að huga og skólastjórinn þarf að vera 

öflugur leiðtogi sem viðurkennir að hann einn geti ekki leitt forystuna heldur þurfi hann 

að fá til liðs við sig marga öfluga starfsmenn innan stofnunarinnar og stuðla þannig að 

dreifðri forystu (Hopkins o.fl., 1994; Kotter, 1996).  

Skólafólk hefur mikla reynslu af því að koma af stað þróunarverkefnum, halda þeim 

úti í ákveðinn tíma en virðist skorta það úthald og þann eldmóð sem þarf til þess að 

festa þau í sessi þannig að hægt sé að meta hvort raunverulegur ávinningur hafi átt sér 

stað, þ.e. að segja til um hvort árangur hafi aukist við það að breyta starfsháttum 

(DuFour og Fullan, 2013). Hægt er að velta fyrir sér hvort orsökin sé ekki einmitt hjá 

skólastjóranum eða þeim sem leiða breytingarnar þar sem sjaldan tekst að koma á öllum 

þeim þáttum sem einkenna breytingaferli eða eins og Kotter (1996) segir þá þarf að fara 

í gegnum öll þrep breytingaferlis til þess að auka líkurnar á því að breytingarnar nái 

fótfestu. Íslenskir kennarar virðast taka minni þátt í starfsþróunarverkefnum en 

kennarar í öðrum löndum, þetta kemur fram í viðtali við Trausta Þorsteinsson en byggir 

hann það á niðurstöðu TALIS rannsókn frá árinu 2009.  

Í öllum breytingum og þróunarstarfi geta birst hindranir af ýmsu tagi og í sumum 

tilfellum er starfsfólkið hindrun. Sumir einstaklingar eru í eðli sínu neikvæðir og líta 

ekki á breytingaferli sem tækifæri sem felur í sér mikilvæga og skemmtilega áskorun 

heldur sem enn eitt vandamálið sem þarf að leysa. Félagslegt aðgerðarleysi getur komið 

upp en það þýðir að einhverjir leggja sig ekki fram og verða „farþegar" í verkefninu. 

Einhverjir hafa komið sér vel fyrir innan þægindarammans og eru ekki tilbúnir að fara 

út fyrir hann. Ef líkja má starfsmannahópnum við hóp í vagni má segja að á vagninum 

sem þarf að draga séu 60 - 70% starfsmanna, þeir eru til í framþróun en hafa ekkert 

frumkvæði. Þeir sem draga vagninn eru starfsmennirnir sem eru hressir, skapandi og 

framtakssamir og eru þeir um 15 - 20% starfsmanna. Að lokum eru þeir sem standa í 

mýrinni og toga í hina áttina en það eru starfsmennirnir sem eru neikvæðir, stífir á 

meiningum sínum og duglegir að finna veikleika á öllum hugmyndum sem koma fram. 

Hættan er sú að einblína aðallega á hressu starfsmennina fremst þar sem þeir eru 

styðjandi eða leggja áhersluna á að ná mýrarfólkinu upp úr mýrinni. Þá gleymast 

gjarnan þeir sem eru á vagninum af því að það fer minnst fyrir þeim. Ef áherslan er lögð 

á „vagnfólkið“ og að koma þeim áfram jafnvel með hjálp þeirra sem draga vagninn er 

ekki ólíklegt að mýrarbúarnir hreyfist jafnvel eitthvað í rétta átt. Þó áherslan sé lögð á 

vagninn þá mega hinir sem eru fremst og aftast ekki gleymast. 
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Það er hlutverk leiðtogans að fá fleiri starfsmenn til þess að fylgja fremsta flokknum 

og vera leiðandi í þeirri vinnu sem á sér stað. Augljóst er að leiðtoginn getur ekki einn 

og sér náð fram breytingum og því þarf hann að ná sem stærstum hluta starfsfólksins 

með sér í þá vegferð. 

Í grein Ólafs Jóhannssonar „Framtíðarsýn og forysta stjórnenda“ vitnar hann í Dalin 

sem talar um fjórar gerðir hindrana. Í fyrsta lagi hindranir sem skapast vegna þess að 

einhverjum starfsmönnum finnst nýjar áherslur ganga gegn þeim gildum sem þeir telja 

mikilvæg og vilja fylgja. Í öðru lagi gæti einhverjum fundist breytingarnar ógnun 

gagnvart völdum þeirra og áhrifum. Í þriðja lagi gæti einhverjum fundist skorta faglega 

þekkingu, fjármagn eða stjórnun. Í fjórða lagi gæti einhver haft litla trú á breytingunum 

og talið líklegt út frá fyrri reynslu að þær muni mistakast (Ólafur H. Jóhannsson, 2003).  

Auðvelt er að taka undir þessa þætti sem Dalin nefnir og segir að gætu orðið 

hindranir. Mikilvægt er því að skólastjórinn nái að „selja“ hugmyndina því annars er 

hætta á að eitthvað af ofangreindum hindrunum standi í vegi fyrir breytingunum.  

Fleiri hindranir sem snúa að stjórnun gætu komið í ljós eins og til dæmis ef forysta 

og ábyrgð dreifist með óskýrum hætti, ef tilgangur breytinganna er óljós og ef 

forgangsatriðin eru ekki nógu skýr og þeim ekki miðlað nægilega. 

Hlutverk þess sem leiðir breytingar er því afar mikilvægt og hinir ýmsu aðilar bæði 

innan og utan skólasamfélagsins hafa hugmyndir eða skoðun á því hvað fellst í starfi 

stjórnanda og hvernig honum sé réttast að inna stjórnandastarfið af hendi. Hann þarf að 

búa yfir mörgum kostum til að sinna starfinu vel svo sem að vera leiðandi í faglegum 

málum eins og mikið hefur verið rætt um í þessum kafla, vera ábyrgur í fjármálum og 

fær í öllum mannlegum samskiptum. Mikilvægt er að stjórnendur velji þann 

stjórnunarstíl sem hentar þeim best, séu meðvitaðir um hann og viti og finni hvort þeir 

séu að sinna hlutverki sínu á viðunandi hátt þannig að góður árangur náist. Til þess að 

svo megi verða þurfa þeir að sjá hvaða leið er farsælust svo þeir standi ekki á 

krossgötum eins og Lísa í Undralandi. 

 
Vildurðu vera svo vænn að segja mér hvaða leið ég á að fara til að 

komast héðan?" „Það fer nú ansi mikið eftir því hvert þú vilt komast,“ 

sagði kötturinn. „Mér er svo sem alveg sama hvert - “ sagði Lísa. „Þá 

gildir einu hvaða leið þú ferð,“ sagði kötturinn. „- bara ef ég kemst 

eitthvert,“ bætti Lísa við til skýringar. „ O, þú kemst það 

áreiðanlega,“ sagði kötturinn, „ef þú heldur bara nógu lengi áfram 

(Carroll, 2013, bls. 64).  
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2.6.  SAMANTEKT 

 

Sú skólaþróun sem breyttar aðstæður í þjóðfélaginu kalla á ættu alltaf að snúast um það 

markmið að hámarka árangur nemenda. Til þess að ná þessum mikilvægu markmiðum 

þurfa starfshættir skólastjóra og kennara að einkennast af þáttum sem stuðla að 

árangursríku námi þar sem þeir eru stærstu áhrifavaldar í námi nemenda. Þegar talað er 

um árangursríkt nám er ekki einungis átt við bóklegt nám eða þekkingu sem mæld er 

með margvíslegum mælikvörðum bæði formlegum og óformlegum, heldur einnig 

þáttum sem snúa að leikni og hæfni á mörgum sviðum.  

Mörg atriði þurfa að vera til staðar til þess að breytingar geti átt sér stað í skólum 

svo sem dreifð forysta, skýr sýn á hvert eigi að stefna og markviss samvinna. Margir 

fræðimenn telja að til þess að hægt sé að tala um breytingaferli sem felur í sér verulega 

skólaþróun þurfi hún að ná til skólamenningarinnar (DuFour og Fullan, 2013; DuFour 

og Marzano, 2011; Marzano o.fl., 2005). Skólamenning nær til allra hagsmunaaðila 

skóla og því þurfa breytingarnar að ná til allra þeirra aðila og ákveðinn samhljómur að 

vera meðal þeirra (DuFour og Fullan, 2013). Þeim framsæknu gildum sem skólinn kýs 

að starfa eftir þurfa sem flestir starfsmenn að fylgja og tileinka sér og góð skólamenning 

einkennist af ábyrgð, trausti og væntingum (Börkur Hansen, 2003b). 

Skólastjórinn gegnir lykilhlutverki í því að koma á farsælli og árangursríkri 

skólaþróun (Marzano o.fl., 2005; Whitaker, 2013) og því er mikilvægt að hann tileinki 

sér starfshætti og þá forystu sem líklegust er til þess að svo megi verða.  
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Þessum kafla verður skipt í sex undirkafla sem hver um sig lýsir ákveðnum atriðum í 

aðferð rannsóknarinnar. Í þeim er fjallað um framkvæmd og uppbyggingu hennar og 

hvernig val á þátttakendum fór fram. Staða rannsakanda í rannsókninni, áreiðanleiki og 

siðferðileg álitaefni verða einnig til umfjöllunar.  

 

3.1.  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG ÞÁTTTAKENDUR 

 

Starfshættir skólastjóra í tveimur grunnskólum og einum leikskóla voru viðfangsefni 

rannsakanda. Við val var horft til skóla sem höfðu unnið að breytingum sem voru skýrt 

afmarkaðar, höfðu áhrif á starfshætti eða upplifun þeirra starfsmanna sem þar unnu og 

höfðu á einhvern hátt áhrif á nemendur. Áhrif breytinganna á nemendur gátu t.d. verið 

betri námsárangur, bætt líðan eða breytt skipulag. Til að finna hentuga skóla í 

rannsóknina voru skoðaðar heimasíður margra skóla með fyrrgreint markmið í huga. 

Haft var samband við fólk innan menntageirans sem hafði gott yfirlit yfir starfsemi 

skóla landsins og hlustað var eftir ábendingum frá aðilum sem höfðu góða mynd af 

ákveðnum skólum og þeim skólastjórum sem þar störfuðu. Þegar þessar upplýsingar 

voru allar teknar saman stóðu nokkrir skólar eftir og notaði rannsakandi hyggjuvit sitt 

til að velja.  

Til þess að þjóna tilgangi rannsóknarinnar taldi rannsakandi eigindlega 

rannsóknaraðferð henta best þar sem rannsóknin byggir á upplifun og túlkun 

viðmælenda. Í eigindlegum rannsóknum er gjarnan talað um tilgangsúrtök en í þau eru 

valdir einstaklingar sem hafa víðtæka þekkingu á efni rannsóknarinnar og henta best 

markmiðum hennar. Mikilvægt er að vanda val á þátttakendum en oft getur það reynst 

erfitt í byrjun að ákveða fjölda þeirra þar sem of fáir þátttakendur geta komið í veg fyrir 

ákveðna mettun. Mettun á sér stað þegar nægjanlegum gögnum hefur verið safnað 

þannig að þau uppfylla öll skilyrði um magn og gæði. Of margir þátttakendur geta hins 

vegar leitt til þess að rannsakandi nær ekki að greina upplýsingar á þá dýpt sem lagt var 

upp með (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Eins og áður hefur komið fram voru valdir þrír skólar sem rannsakandi hafði áhuga 

á að skoða og fór framkvæmd rannsóknarinnar þannig fram að tekin voru viðtöl við níu 

kennara þeirra skóla sem urðu fyrir valinu. Með þessu taldi rannsakandi sig ná að 
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uppfylla þá mettun sem talað var um hér fyrr í kaflanum og sú var raunin eftir að gögn 

höfðu verið greind og túlkuð.  

Til þess að kanna hvaða hóp innan skóla rannsakandi teldi heppilegastan í þessa 

rannsóknarvinnu og gæfi sem gleggsta mynd af því hvaða starfhættir skólastjóra fengi 

starfsfólk til að fylgja skólastjóranum í því breytingaferli sem hann legði áherslu á, var 

gerð lítil „tilraunarannsókn“. Þar var tekið viðtal við stjórnanda, kennara og ritara 

einnar skólastofnunar, viðtölin voru skráð, greind og túlkuð eins og um endanlega 

rannsókn væri að ræða. Eftir nokkrar vangaveltur fannst rannsakanda að sýn og afstaða 

kennara gæfu áhugaverða vitneskju og hefðu mest að segja í tengslum við það markmið 

sem lagt var upp með í byrjun. Því var ákveðið að úrtakið yrði kennarar þar sem sýn 

þeirra og upplifun á starfsháttum skólastjóra væru skoðuð. Í kjölfarið var spurningalisti 

endurskoðaður og gerðar á honum breytingar í samræmi við þá vitneskju sem fram kom 

og þá tilfinningu sem rannsakandi hafði fyrir þeim spurningum sem hann lagði fyrir. 

Eftir að rannsóknarviðfangsefni var fullmótað var haft samband við þá skóla sem 

rannsakandi hafði valið og rætt við stjórnendur um leyfi fyrir rannsókninni. Þar sem 

rannsakandi þekkti hvorki til þeirra skóla sem hann heimsótti né þeirra kennara sem þar 

starfa, leitaði hann ráða hjá skólastjórum við val á viðmælendum. Lögð var áhersla á 

að kennararnir hefðu starfað í skólanum í nokkur ár og hefðu tekið þátt í þeim 

breytingum sem höfðu átt sér stað innan skólans. Eins lagði rannsakandi áherslu á að 

viðmælendur kæmu af fúsum og frjálsum vilja og hefðu áhuga og vilja til þess að tjá 

sig um viðkomandi rannsóknarefni. Rannsakandi kom með ósk um ákveðna 

dagsetningu heimsóknar í viðkomandi skóla og eftir að skólastjóri hafði samþykkt þá 

beiðni sendi hann tímasetningu viðtala við kennara skólans. Viðtölin fóru öll fram innan 

skólans og tóku að meðaltali 45 mínútur. Þau gengu öll vel, viðfangsefnið var vel 

afmarkað og kennarar voru viljugir að deila skoðunum sínum, reynslu og upplifun. Í 

viðtalinu fengu viðmælendur blað með upplýsingum um rannsóknina, um trúnað, 

nafnleynd og þátt þeirra í rannsókninni sem þeir undirrituðu og báðir aðilar fengu afrit 

af því. Viðtölin voru tekin upp og hljóðrituð af rannsakanda. Þátttakendum var gert 

þetta fyrirkomulag ljóst og hélt rannsakandi utan um frumeintök rannsóknarinnar og 

eyddi þeim um leið og rannsókn var lokið. 

Auk fyrrgreindra viðtala ræddi rannsakandi óformlega við skólastjóra þessara skóla 

um áhersluþætti þeirra í starfi og sýn þeirra á leiðtoga og hlutverk hans. Eins dvaldi 

rannsakandi í skólanum dagpart, ræddi óformlega við starfsfólk og skoðaði sig um í 

þeim tilgangi að fá betri sýn á skólastarfið og þá menningu sem ríkir innan 
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stofnunarinnar. Þá fékk hann aðgang að ýmsum gögnum sem nýttustu til þess að varpa 

ljósi á það breytingaferli sem átti sér stað innan stofnunarinnar og lýstu á einhvern hátt 

starfsháttum og áherslum innan skólans. Allt þetta var gert í þeim tilgangi að hafa betri 

skilning á því sem fram kom í viðtölum við kennara og auðvelda rannsakanda að skoða 

þá áhersluþætti og þann hugsunarhátt sem ríkir í hverjum skóla. 

 

3.2.  HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

 

Hlutverk stjórnenda hefur breyst mikið á síðustu árum eins og áður hefur komið fram 

og meiri kröfur eru gerðar til þeirra varðandi ýmsa þætti. Hugmyndir um stjórnandann 

sem „karlinn í brúnni“ eru ekki lengur við líði en þar var það hans meginhlutverk að 

gefa skipanir. Starfsfólk hafði lítið með ákvarðanir og annað innan fyrirtækisins að 

segja og hlýddi þeim skipunum sem komu frá stjórnandanum. Nú eru hins vegar gerðar 

þær kröfur til stjórnenda að þeir séu leiðtogar með mikla þekkingu á viðfangsefni 

stofnunarinnar, geti laðað fram það besta hjá starfsfólkinu, séu ávallt að leita leiða til 

þess að gera stofnunina betri, hafi góða yfirsýn yfir reksturinn og svona mætti lengi 

telja. Það er því áhugavert að skoða áhrif skólastjóra og hvaða þættir í fari hans og 

stjórnunarstíl eru vænlegastir til árangurs. Rannsakandi hefur um langt skeið haft áhuga 

á leiðtogafærni og velt því mikið fyrir sér hvað það er sem sumir stjórnendur virðast 

hafa en aðrir ekki. Það má velta því fyrir sér hvort þeir stjórnendur sem hafa ekki vissa 

færni eða eiginleika séu þá í raun og veru ekki leiðtogar. Er þessi færni og þessir 

eiginleikar eitthvað sem allir stjórnendur geta tileinkað sér eða vega persónulegir 

eiginleikar það mikið að erfitt getur verið fyrir þá sem ekki hafa þá að tileinka sér góða 

leiðtogafærni? Allt eru þetta áhugaverðir þættir og nauðsynlegt er fyrir stjórnendur að 

huga að þeim. Margir stjórnendur aðhyllast ákveðna stjórnunarstefnu og telja sig stjórna 

í samræmi við hana. Er það nægjanlegt eitt og sér eða þurfa ákveðnir persónulegir 

eiginleikar einnig að vera til staðar til að þeir nái markmiðum sínum? 

Rannsóknin byggir á fyrirbærafræði (e. phenomenology) þar sem leitast er við að 

rannsaka ákveðið fyrirbæri út frá sjónarhóli viðmælanda og hvernig það birtist þeim 

sem skoðar það. Með þessari aðferð fást oft mikilvægar upplýsingar sem erfitt er að 

nálgast með öðrum hætti þar sem um reynslu og upplifun er að ræða. Markmið með 

fyrirbærafræðilegri rannsókn er aldrei að alhæfa heldur að auka skilning og þekkingu á 

fyrirbærinu og lýsa viðhorfum og greina sameiginlega þætti. Niðurstöður í 

fyrirbærafræðilegri rannsókn verða til í samvinnu rannsakanda og viðmælenda og þarf 
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rannsakandi stöðugt að rýna í eigin túlkanir og spyrja sig spurninga varðandi þær. 

Mikilvægt er að hann hugi vel að því að hann hafi skilið viðmælanda rétt og sé stöðugt 

að meta á gagnrýninn hátt gæði þeirra gagna sem er safnað, hvernig þau eru greind og 

hvernig niðurstöður eru settar fram. Réttmæti í slíkum rannsóknum byggja á 

rannsakandanum sjálfum þar sem reynsla, þekking, færni og nákvæmni móta 

niðurstöðurnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a).  

Í þessari rannsókn er megintilgangurinn að rannsaka upplifun og sýn kennara og þá 

þætti sem þeir telja að vegi þyngst í fari skólastjóra til þess að koma á ákveðnu 

breytingaferli. Rannsóknin gekk út á það að fá upplýsingar um viðhorf þeirra út frá 

þeirri reynslu sem þeir hafa og mat þeirra á þessu fyrirbæri. Viðmælendur höfðu 

mismunandi viðhorf og reynslu en með því að greina sameiginlega og ólíka þætti var 

hægt að setja fram heildarmynd af fyrirbærinu sjálfu.  

 

3.3.  LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ 

 

Í rannsókn sem þessari er fyrst og fremst verið að kanna viðhorf, reynslu og skilning 

kennara á hlutverki skólastjóra og hvaða stjórnunarstíll eða persónulegir eiginleikar 

þeir telji að vegi þyngst hjá skólastjóranum í að ná settum markmiðum. Rannsakandi 

taldi að til þess að ná settum markmiðum rannsóknarinnar væri heppilegast að nota 

eigindlega rannsóknaraðferð þar sem meginmarkmið þeirrar rannsóknaraðferðar er fá 

dýpri skilning á upplifun viðmælenda á viðfangsefninu frekar en að alhæfa. Það gerði 

hann með því að taka viðtöl við kennara og studdist við viðtalsramma byggðan á 

ákveðnu þema. Leitast var við að hafa spurningar hálfopnar, skapa rými innan 

viðtalsrammans þar sem hægt var að spyrja dýpra ef umræðan gaf tilefni til þess og 

reynt var að forðast spurningar sem voru of leiðandi. Í þessari rannsókn var um lítið 

úrtak að ræða og reynt var að draga upp raunsæja mynd þar sem viðhorf, reynsla og 

skoðanir viðmælenda fengu að njóta sín. Hlutverk rannsakanda var að túlka gögnin, 

koma auga á mynstur og þemagreina þau í kjölfarið. Viðtölin voru tekin upp, afrituð 

orðrétt, þemagreind og túlkuð. Mikilvægt er í eigindlegum einstaklingsviðtölum að 

mynda gott og einlægt samband við viðmælanda þannig að hann tali á opinskáan hátt 

um viðfangsefnið. Rannsakandi lagði sig fram að gera þetta og reyndi eftir fremsta 

megni að huga að tjáningu án orða s.s. andlitsviprum og raddblæ. Einnig reyndi hann 

að gera sér grein fyrir því sem viðmælandi vildi raunverulega segja en ekki endilega 

það sem rannsakandi vildi eða bjóst við að heyra (Helga Jónsdóttir, 2013). 
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Reynsla og sjónarhorn þeirra sem rannsóknin beinist að er viðfangsefni eigindlegra 

rannsókna og hlutverk rannsakandans er að skoða þessa þætti. Rannsakandi þarf að vísa 

í rannsóknargögn sín þegar hann rökstyður túlkanir sínar og ályktanir hvort sem hann 

framkvæmir rannsókn sína undir merkjum megindlegra eða eigindlegra rannsókna. 

Litið er á rannsóknarniðurstöður innan flestra eigindlegra rannsókna sem 

þekkingarframlag og byggist réttmæti þeirra á því hversu vel rannsakanda tekst að setja 

niðurstöðurnar fram á trúverðugan hátt. Um þetta eru þó ekki allir sammála þegar hugað 

er að gæðum rannsókna. Sumir telja að eigindlegar rannsóknir búi yfir annarri fræðasýn 

en megindlegar rannsóknir og því þurfi önnur viðmið og aðra mælikvarða þar sem þær 

gefi annars konar þekkingu. Aðrir halda því fram að báðar þessar aðferðir búi yfir sömu 

þekkingarheimspeki og því ættu sömu viðmið að gilda í báðum aðferðunum (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í eigindlegum viðtölum er mikilvægt að þátttakendur geti tjáð sig frjálslega innan 

þess ramma sem lagður er til grundvallar og byggir á tilgangi rannsóknar og 

rannsóknarspurningu. Hversu nákvæmur ramminn er eða hversu vel honum er fylgt 

eftir fer m.a. eftir rannsóknarspurningunni og of fastmótaður rammi getur hindrað það 

að viðmælandi tjái sig frjálslega en getur á hinn bóginn gert alla gagnagreiningu 

aðgengilegri (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Helstu kostir eigindlegra viðtala eru þeir að rannsakandi hittir viðmælendur sína 

persónulega og spurningar geta verið flóknari og opnari en þær spurningar sem koma 

fram í skriflegum spurningakönnunum. Rannsakandi getur fengið skýrari mynd á 

afstöðu og skoðunum viðmælenda og spurt mikilvægra spurninga eftir því hvert 

viðtalið leiðir hann. Aðferðin gefur möguleika á að skoða nýjar upplýsingar meðan á 

rannsókn stendur og viðmælendur fá tækifæri til þess að koma fram með annað 

sjónarhorn á það sem rannsakandinn spyr um og getur tjáð sig á frjálslegan hátt.  

Helstu ókostir eigindlegra viðtala eru meðal annars þeir að þau eru tímafrek og oft er 

erfitt að vinna úr gögnum. Niðurstöður eigindlegra viðtala er ekki hægt að yfirfæra á 

þýði og réttmæti eigindlegra rannsókna er erfitt og flókið að meta (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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3.4.  GREINING GAGNA 

 

Við greiningu gagna úr viðtölum var notuð þemagreining en hún byggir á því að flokka 

eða kóða gögnin. Eftir að rannsóknargögnin urðu að rituðum texta byrjaði 

rannsakandinn á því að lesa viðtölin nokkrum sinnum vel yfir, merkti við þau atriði sem 

skipta máli fyrir rannsóknina og skrifaði lykilorð á spássíu (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a). Næst voru orðin þemagreind eftir merkingu með ákveðnum litum og skoðað 

hvort viðmælendur voru að tala um sambærilega hluti. Í framhaldi af þessu urðu til 

nokkrir flokkar sem við nánari skoðun var hægt að sjá að sköruðust og hægt var að 

sameina í þrjú þemu sem lýstu svipuðum viðhorfum eða svörum og voru rauði 

þráðurinn í gegnum viðtölin. Rannsakandi var gagnrýninn á eigin túlkun og tilbúinn að 

breyta þemum meðan á vinnuferlinu stóð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Meginþemun voru; breytingarnar, hlutverk skólastjórans í breytingum og leiðtogi – 

stjórnandi en öll tengjast þau rannsóknarspurningunni. Niðurstöður voru greindar út frá 

þessum meginþemum og þau skoðuð í samanburði við fyrri rannsóknir og fræðilega 

umfjöllun. 

 

3.5.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

 

Réttmæti og áreiðanleiki eru eins konar mælikvarði á gæði og eru mikilvæg í öllum 

rannsóknum, bæði eigindlegum og megindlegum. Innan eigindlegra rannsókna er 

mismunandi hvernig fólk skilgreinir þessi hugtök og hvernig þau eru notuð. Sumir vilja 

meina að fræðasýn og þekkingarfræðileg undirstaða sé ólík milli þessara tveggja 

aðferða og því mikilvægt í eigindlegum aðferðum að huga sérstaklega að gagnasöfnun, 

gagnagreiningu og hvernig niðurstöður eru settar fram og rökstuddar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Réttmæti er skipt upp í innra og ytra réttmæti og þarf rannsakandi að hafa þá þætti 

í huga allt rannsóknarferlið. Segja má að innra réttmæti í eigindlegum rannsóknum 

snúist um trúverðugleikann sem mælikvarða á sannleiksgildi rannsóknarniðurstaðna. 

Ytra réttmæti snýst um yfirfærslugildi niðurstaðna úrtaksins á heildarþýðið. Í 

eigindlegum rannsóknum teljast niðurstöður áreiðanlegar eða traustar þegar aðrir 

rannsakendur með sömu gögn, sýn og aðstæður fá svipaðar niðurstöður (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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Mikil ábyrgð hvílir á herðum rannsakanda varðandi gæði rannsóknarinnar. Hann 

þarf að hafa ofangreinda þætti í huga allan tímann, vera gagnrýninn á eigin vinnu, skoða 

og endurmeta þar sem í eigindlegum rannsóknum er leitast við að skilja mannleg 

fyrirbæri og lýsa þeim. Mikilvægt er að vanda val úrtaksins og láta ekki stjórnast af 

fyrirfram ákveðnum skoðunum og gæta þess að falla ekki í þá gryfju að telja 

viðmælanda gagnslausan ef frásögn hans samræmist ekki frásögn annarra. Þessar 

upplýsingar bæta við mikilvægum atriðum varðandi margbreytileika mannlegrar 

reynslu. Úrtaksskekkja er talin ein helsta ógn við réttmæti rannsókna og verður til ef 

nauðsynlega breidd skortir í úrtakið. Því er mikilvægt að viðmælendur búi yfir 

mismunandi reynslu og hafi víðtæka þekkingu á því viðfangsefni sem á að rannsaka 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að vanda val á viðmælendum með því að 

fá fólk í viðtal með mismunandi grunn og á misjöfnum aldri innan hverrar stofnunar og 

forðast þá ógn sem talað er um hér að framan. Rannsakandi leitaðist við að gæta 

hlutleysis í allri túlkun og greiningu gagna auk þess að láta ekki persónulegar skoðanir 

sínar í ljós. 

 

3.6.  STAÐA RANNSAKANDA OG SIÐFERÐILEG ÁLITAEFNI  

 

Rannsakandi er stjórnandi í grunnskóla og þekkir það í hverju hlutverk stjórnanda fellst. 

Áður starfaði hann sem kennari og tók þátt í breytingaferli þar sem hann telur að 

aðkoma stjórnandans hafi vegið þungt. Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um 

að hann er ekki hlutlaus gagnvart viðfangsefninu og að eigin skoðanir, fordómar og 

reynsla geti haft áhrif á niðurstöður.  

Áður en farið er af stað í upplýsingaöflun er mikilvægt að rannsakandi hafi þrjú 

atriði ofarlega í huga en það fyrsta er að fá upplýst samþykki (e. informed consent) 

viðmælandans en í því fellst að upplýsa viðkomandi vandlega um efni rannsóknarinnar 

áður en gengið er frá samþykki. Annar þáttur er að virða rétt einstaklings til einkalífs 

(e. right to privacy) og fellst það meðal annars í því að fara vel með þær upplýsingar 

sem fram koma í viðtölunum og nota þær aðeins á viðeigandi hátt. Þriðji þátturinn er 

vernd viðkomandi gegn einhvers konar skaða (e. protection from harm) en hann getur 

verið líkamlegur, andlegur eða annars konar skaði (Denzin og Lincoln, 1994). 

Þegar unnið er með persónugreinanlegar upplýsingar þarf að gæta fyllstu varkárni. 

Það er gert með því að gæta þeirra upplýsinga sem á einhvern hátt mætti nota til þess 



 

55 

 

að bera kennsl á einstaka þátttakendur, slíkar upplýsingar geta haft í för með sér beinan 

eða óbeinan skaða fyrir þátttakendur. Jafnvel þótt óvarkárni rannsakanda hefði ekki í 

för með sér neikvæðar afleiðingar fyrir þátttakandann er það óvirðing við þá 

einstaklinga þar sem þeir eiga rétt á friðhelgi og að þær upplýsingar sem þeir treystu 

rannsakanda fyrir fari ekki lengra án þeirra samþykkis (Sigurður Kristinsson, 2013). 

 
Þar sem viðtöl fela í sér mannleg samskipti er ljóst að réttmæti þeirra 

fæst ekki tryggt með tæknilegum aðgerðum einum saman. Hin 

siðferðilega skírskotun hvetur til þess að rannsakandi sé trúr 

þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur og fylgi þeim 

aðferðafræðilegu og fræðilegu forsendum sem hann lagði upp með í 

rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149). 

 

Mikilvægt er í viðtölum að þátttakendur geti treyst þagmælsku, trúnaði og varkárni 

rannsakandans. Rannsakandi þarf að beita heilbrigðri skynsemi og siðferðilegri ábyrgð 

og forgangsraða þannig að hann setji viðmælandann í fyrsta sæti, viðfangsefnið í það 

næsta og hagsmunir rannsakandans sjálfs reki síðan lestina (Denzin og Lincoln, 1994).  

Þekking rannsakanda á viðfangsefninu getur bæði verið jákvæð og neikvæð. 

Rannsakandi hafði góðan skilning á orðfæri viðmælenda og átti auðvelt með að 

samsama sig viðmælendum þar sem hann þekkir reynslu þeirra af eigin raun. Hann 

gætti þess að setja ekki mark sitt á niðurstöður og túlkun gagna út frá hugmyndum og 

reynslu, auk þess að vera meðvitaður um að gæta hlutleysis í undirbúningi og 

framkvæmd. Í greiningu á gögnum þurfti rannsakandi að gæta þess sérstaklega að láta 

ekki skoðanir og reynslu hafa áhrif á hvernig þemu eru valin og hvernig svör eru túlkuð. 

Í þeim köflum þar sem viðtöl eru greind og niðurstöður viðtala nýttar, er ekki unnt að 

rekja niðurstöður til viðmælenda eða skóla þar sem þeir eru undir dulnefnum og öllum 

gögnum var eytt um leið og úrvinnslu var lokið.  
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4. VIÐTÖL OG GREINING ÞEIRRA 

 
Í þessum kafla verða þeir viðmælendur sem rannsakandi ræddi við kynntir í stuttu máli 

og greint á hlutlægan hátt frá helstu niðurstöðum sem fram komu í viðtölum við þá.  

 

4.1. ÞÁTTTAKENDUR 

 

Skólarnir þrír sem voru heimsóttir verða skilgreindir sem skóli A, skóli B og skóli D. 

Einn þeirra er á Stór–Reykjavíkursvæðinu en hinir tveir á landsbyggðinni. Skólarnir 

eru misstórir og er nemendafjöldi í þeim frá u.þ.b. 60 nemendum upp í u.þ.b. 450 

nemendur. Tveir af skólunum eru grunnskólar og einn þeirra leikskóli.  

Viðmælendur ganga undir dulnefnum og úr skóla A koma Anna, Alma og Alda, úr 

skóla B koma Brynhildur, Brynja og Bryndís og úr skóla D koma Dröfn, Dóra og Dísa. 

Eins og sjá má af nöfnunum eru allir viðmælendur konur en lagt var upp með að hafa 

karlmann í hópnum til þess að hafa kynjahlutfall í nokkru samræmi við það sem er í 

skólunum. Þegar rannsakandi kom hins vegar á staðinn var viðkomandi veikur og var 

annar viðmælandi fenginn í staðinn.  

Anna hefur starfað í skóla A í u.þ.b. 15 ár en kennsluferill hennar hófst fyrir 35 árum 

síðan. Hún hefur aðallega kennt á unglingastig, er umsjónarkennari þar í vetur og helsta 

sérsvið hennar er tungumálakennsla.  

Alma byrjaði að kenna fyrir rúmum 25 árum en var ekki komin með kennsluréttindi 

á þeim tíma en tók þau nokkrum árum eftir að hún hóf kennsluferil sinn. Hún hefur 

kennt við skóla A í tæp 20 ár, hefur aðallega kennt á miðstigi en hefur einnig kennt 

aðeins á unglingastigi og yngsta stigi. 

Alda hóf störf í skóla A í fyrir 14 árum, fyrst við ýmis störf sem leiddi síðar til þess 

að hún ákvað að mennta sig sem kennari. Hún hefur komið víða við í kennslunni en í 

vetur er hún með umsjón á yngsta stigi.  

Brynhildur hefur starfað sem leik- og grunnskólakennari frá árinu 2002 en var ekki 

með réttindi þá. Hún tók kennsluréttindin í fjarnámi með starfi og útskrifaðist árið 2008 

og hefur kennt í skóla B síðan þá. Hún hefur einbeitt sér að kennslu á yngsta stigi þessi 

ár síðan þá og er nú í vetur umjónarkennari á því stigi. 

Brynja hefur stuttan starfsferil sem kennari en hún útskrifaðist sem kennari fyrir 3 

árum síðan og hefur starfað í skóla B síðan þá. Hún hefur kennt á mið- og unglingastigi 

og er nú í vetur með umsjón á unglingastigi.  
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Bryndís hefur kennt í skóla B í u.þ.b. 16 ár og hefur komið víða við á kennsluferli 

sínum. Síðustu ár hefur hún verið umsjónarkennari á unglingastigi en í vetur er hún 

ekki í því hlutverki í fyrsta skipti. Hún hefur umsjón með ákveðnum verkefnum innan 

skólans og hefur gert það í nokkur ár.  

Dröfn er ekki menntaður kennari en hefur mikla starfsreynslu og hefur starfað í 

skólum í 19 ár. Hún hefur unnið í skóla D í 11 ár og gegnt þar hinum ýmsu störfum 

bæði sem almennur kennari og stjórnandi.  

Dóra hefur starfað við skóla D í 15 ár með einhverju hléum meðal annars þegar hún 

fór í nám en hún útskrifaðist sem kennari árið 2012. Hún hefur gegnt stjórnunarstöðu 

innan skólans frá upphafi en í byrjun var hún aðstoðarskólastjóri í litlu útibúi frá 

skólanum en færði sig síðar yfir í stærri skólann.  

Dísa útskrifaðist sem kennari árið 2012 en hefur starfað við skóla D frá árinu 2006 

að einu ári undanskildu. Hún starfar í vetur sem almennur kennari en það ár sem hún 

var í burtu frá skóla D vann hún sem sérkennslustjóri.  

 

4.2. GREINING GAGNA 

 

Viðtölin voru þemagreind eins áður hefur komið fram og eftir að hafa dregið efnisþætti 

viðtalanna saman komu í ljós þrjú megin þemu. Það fyrsta fjallar um breytingarnar 

sjálfar, hvatann að þeim, hvernig viðkomandi og annað starfsfólk kom að breytingunum 

og þann ávinning sem kennararnir telja breytingarnar hafa haft á annars vegar nemendur 

og hins vegar starfsfólkið. Annað þemað er um hlutverk skólastjórans í breytingunum, 

samskipti hans við starfsfólkið, þá þætti í fari hans sem höfðu áhrif á breytingarnar og 

þá eiginleika sem kennararnir telja skólastjóra sinn búa yfir. Þriðja þemað fjallar um 

það hvort og þá hvernig kennarar telja muninn vera á stjórnendum annars vegar og 

leiðtogum hins vegar og hvaða þætti þeir meta mest í fari leiðtoga. 

 

4.2.1. Breytingar 

 

Þær breytingar sem áttu sér stað innan skólanna þriggja voru ólíkar og mismundi hvaða 

ástæður lágu að baki breytingunum.  

Samkvæmt viðmælendum úr skóla A fólust breytingarnar fyrst og fremst í meiri 

eftirfylgd kennara með námi nemenda, starfið er almennt orðið faglegra en áður og 

aukinn metnaður er hjá starfsfólkinu og þeir telja að það smitist til nemenda. Afstaða 
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starfsfólksins til starfsins virðist hafa breyst eða eins og Anna segir „..þetta er svona 

bara svolítið hugafarið finnst mér..“. Þetta á ekki eingöngu við námið heldur virðist 

ákveðin menning vera innan skólans þar sem lögð er áhersla á að mæta því sem 

nemendur taka þátt í á þann hátt þ.e.a.s. að þeir séu alltaf að huga að því að hámarka 

árangur sinn. Ef þeir taka þátt í keppni svo sem spurningarkeppni, skólahreysti eða 

einhverju sambærilegu er alltaf lagt upp með það að vera með til þess að vinna og mjög 

oft ná þeir þeim árangri.  

Nokkrir þættir virðast hafa haft mikil áhrif á skólastarfið og meðal annars var tekin 

upp ákveðin agastefna sem unnin er út frá ákveðinni fyrirmynd. Lestur og læsismál 

voru tekin föstum tökum þar sem einhugur var um að leggja mikla áherslu á þá þætti 

og hafa reglulegt mat á framförum og mikla eftirfylgni. Teknir voru upp ákveðnir 

verkferlar í nokkrum námsgreinum í öllum árgöngum en þeir ganga út á það að 

nemendur vinna eftir ákveðnu skipulagi, leiðin er vörðuð og brugðist við þannig að 

árangur verði sem bestur. Fram kom að ef taka á upp ný verkefni er það alltaf kannað 

vel hvort tryggt sé að viðkomandi verkefni skili nemendum örugglega árangri. Á sama 

hátt ígrunda kennarar starf sitt út frá þeim niðurstöðum sem liggja fyrir en Alma segir 

að áður hafi þessu ekki verið eins háttað.  

 
..ef að eitthvað kom ekki vel út, segjum bara að það hafi verið 

samræmt próf og við komum ekki vel út að þá var alltaf hérna einu 

sinni sagt, já þetta er þessi árgangur, það voru þau, það var einhvern 

veginn aldrei farið í neina naflaskoðun, skuldinni var bara skellt á 

nemendurna en aldrei hvað gætum við gert betur. Við erum bara búin 

að breyta þessu og hugsum núna hvað get ég gert til þess að breyta, 

laga og hjálpa þessu barni eða þessum hópi.  

 
Kennararnir telja hvatann að breytingunum koma aðallega frá skólastjóranum en 

þeir nefna einnig að breytingar í þjóðfélaginu kalli á endurskoðun á starfsháttum og að 

áherslur í sveitarfélaginu séu í þessum anda. Þeir telja þessar breytingar hafa mikinn 

ávinning fyrir bæði nemendur og kennara. Kennararnir vita hvert verið er að stefna og 

búa við gott skipulag, nemendur ná betri árangri þar sem mikil eftirfylgni er til staðar 

eða eins og Anna segir „ég held að það sé bara miklu betra skólastarf“. Nokkur ár eru 

síðan breytingarnar áttu sér stað og þær virðist hafa fest sig í sessi eins og fram kemur 

hjá öllum viðmælendum. Alma nefnir það að verkefnið sé alltaf að þróast og mikilvægt 

sé að vera á tánum til að fylgja þessum breytingum vel eftir. 
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 Í skóla B kemur hvati breytinganna frá stjórnvöldum en þær snúa fyrst og fremst 

að skipulagsmálum og felast í því að sameina tvo skóla í einn. Sameiningin hefur verið 

tekin í ákveðnum skrefum þ.e. ákveðnir árgangar úr öðrum skólanum sameinuðust 

árgöngum í hinum skólanum en síðar varð hin eiginlega sameining þar sem skólarnir 

sameinuðust undir eina stjórn. Skólinn heldur úti tveimur byggingum og hluti af 

ákveðnum árgöngum er í báðum byggingunum þannig að skólinn er ekki enn kominn 

allur undir eitt þak. Skólastjóri annars skólans varð skólastjóri yfir nýja sameinaða 

skólanum en aðstoðarskólastjórar eru í báðum byggingunum. Viðmælendurnir, þær 

Bryndís og Brynhildur, telja að sameiningin hafi tekist nokkuð vel en að einhver 

andstaða hafi verið í byrjun í öllum hópum sem koma að skólanum svo sem hjá 

kennurum, nemendum og foreldrum.  

Bæði Brynja og Brynhildur telja að breytingarnar hafa verið auðveldri fyrir kennara 

í þeirri byggingu þar sem núverandi skólastjóri var áður og segir Brynhildur „það var 

svona minni breyting kannski hjá okkur hér því við héldum okkar skólastjóra en hún 

náttúrulega tók yfir hinn skólann“. Brynja skynjar líka þennan mun og segir að eftir 

sameininguna „…þá hefur maður svona svolítið á tilfinningunni að þetta séu samt tvær 

einingar“. Þeir viðmælendur sem störfuðu við skólann þegar sameiningin átti sér stað 

telja þeirra þátt í breytingunum aðallega hafa falist í því að vera jákvæður og taka þátt 

í ferlinu með opnum huga. Allir viðmælendur voru á því að sameiningin hefði ávinning 

fyrir bæði nemendur og starfsfólk og töldu hann helst felast í mannauðnum. Starfsfólkið 

lærði hvert af öðru og að það tileinkaði sér það best úr hvorri einingu samkvæmt því 

sem fram kom í máli Brynhildar. Hún nefnir að það hafi verið farið í markvissa vinnu 

í að skapa sýn og slagorð, ákveða agastefnu og finna út hvað hentaði best varðandi þætti 

eins og fyrirkomulag á skólaslitum, foreldrasamskiptum og fleiri þáttum. Ákveðnir 

þættir voru unnir bæði með starfsfólki og foreldrum en aðrir eingöngu á fundum með 

starfsfólki. Reynt var að fá fram sjónarmið sem flestra, unnið út frá þeim og ákvarðanir 

teknar í kjölfarið. Brynhildur telur sig hafa lært mikið af breytingunum, hún orðið færari 

í að vinna með öðrum og telur sig opnari gagnvart ýmsum hugmyndum og breytingum. 

Viðmælendur nefna allir að helsti ávinningur nemenda felist í félagslegum þáttum þar 

sem önnur einingin var frekar lítil og því gott fyrir þá nemendur að fá tækifæri til að 

kynnast og vinna með fleirum. 

Breytingarnar í skóla D gengu út á það að breyta innra skipulagi með það að 

markmiði að leyfa nemendum sjálfum að velja þau viðfangsefni sem þeir vilja sinna. 

Áður var skipulagið þannig að nemendur þurftu að vera í sama verkefninu í ákveðinn 
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tíma en núna geta þeir fært sig á milli verkefna eftir því sem þeim hentar og áhugi þeirra 

liggur. Nokkrar vinnustöðvar eru í boði og nemendur geta valið um að fara á milli og 

er leitast við að hafa viðfangsefnin fjölbreytt eða eins og Dísa nefnir „við reynum að 

vera opin á öllum þessum stöðvum sem við erum með og hugsa þar út í alla þætti 

námskrárinnar“. Unnið er í anda Mihaly Csikszentmihalyi en hugmyndafræði hans 

byggir á jákvæðri sálfræði og flæði í starfinu. Skólinn hefur starfað samkvæmt þessu 

nýja skipulagi í u.þ.b. sex ár og voru allir viðmælendur á því að þessar breytingar væru 

komnar til að vera. 

Innleiðing á breytingunum tók nokkurn tíma og virðist hvatinn koma frá 

skólastjóranum og starfsfólkinu en fram kemur í viðtölunum að fólk hafi verið orðið 

nokkuð þreytt á því fyrirkomulagi sem ríkti áður og var tilbúið í breytingar. Innleiðingin 

virðist hafa verið vel undirbúin eins og fram kemur hjá viðmælendum og gefinn var 

góður tími í ferlið. Dísa upplifir innleiðinguna og aðkomu starfsfólksins að 

breytingunum á eftirfarandi hátt: 

 
… þetta var alveg rætt á starfmannafundum og svoleiðis, hvernig við 

ætluðum að fara í þetta og þetta var einhvern veginn bara allt gert í 

þú veist samstarfi við alla, það fengu allir að segja sína skoðun… 

þannig að það var bara einhvern veginn bara heildin sem að tók þessa 

svona ákvörðun saman, þetta var ekki bara eitthvað sem 

(skólastjórinn) sagði jæja við ætlum að gera þetta svona, við ætlum 

að breyta þessu svona og svona og svona og þið verðið bara að gera 

það…. 

 

Dröfn talar á svipuðum nótum og Dísa og telur það vera mikilvægt að taka góðan 

tíma í breytingar og gera þær jafnvel í ákveðnum skrefum eða eins og hún nefnir: 

 
… okkur langaði að breyta eitthvað til sko, já svona marka okkur 

einhverja svona stefnu sko, þetta var svolítið svona gamaldags bara 

þú veist, hérna eins og þetta gekk hérna, okkur langaði að gera 

eitthvað nýtt…við tókum held ég tvö ár í að melta þetta og undirbúa 

okkur þú veist þetta gerðist ekkert einn, tveir og bingó… við þurfum 

aðeins að breyta okkar hugsunarhætti maður er búinn að vera fastur í 

einhverju ákveðnu í kannski áraraðir. 

 

Það kemur fram í viðtölunum að breytingarnar gengu mjög vel og jafnvel betur en 

viðmælendur þorðu að vona í byrjun. Dísa telur það ekki bara heppni heldur marga 



 

61 

 

samverkandi þætti eins vel undirbúa ferlið, góður undirbúningstími og hugsunarháttur 

starfsmanna en hún segir: 

 
…þetta einhvern veginn gerðist svo smurt, við einhvern veginn 

lentum aldrei á svona vegg þar sem var eitthvað vandamál og við 

erum svolítið vanar því að hugsa í lausnum bara, já höfum gert það 

svolítið bara frá upphafi, það er kannski hlutur sem kemur frá 

(skólastjóranum) að hérna ekki horfa á vandamálið sjálft heldur 

hvernig getum við leyst það. 

 

Allir viðmælendur tala um að eftir að þetta nýja fyrirkomulag var tekið upp hafi 

skapast aukin ró í meðal nemenda og vinnudaginn hafi orðið auðveldari fyrir 

starfsfólkið. Eitt af því sem Dóra nefnir að hafi breyst til batnaðar hjá starfsfólkinu eru 

mætingar en eftir að þetta fyrirkomulag komst á hefur dregið verulega úr veikindum 

hjá starfsfólki skólans því eins og hún segir þá virðist fólki líða betur, það er hlustað á 

það og unnið út frá jákvæðri sálfræði.  

 

4.2.2. Hlutverk skólastjórans í breytingum 

 

Fram kemur hjá viðmælendum í skólunum þremur að í byrjun hafi það verið í höndum 

skólastjórans og stjórnunarteymis að leiða breytingarnar en í skólum A og C virðist 

forystan hafa breyst nokkuð eftir að breytingarnar voru komnar á.   

Í skóla A tala viðmælendur um að skólastjórinn hafi verið leiðtogi í breytingunum 

og kemur það jafnframt fram í óformlegu viðtali við skólastjórann að hann hafi í fyrstu 

leitt breytingarnar ásamt stjórnunarteymi skólans. Viðmælendur telja hans helsta 

hlutverk hafi verið að fá fólk með í breytingarnar á jákvæðan og faglegan hátt. Í 

skólanum eru starfrækt nokkur teymi sem halda utan um þá þætti sem lagt var upp með 

að breyta og halda þau fundi reglulega með öllum kennurum þar sem farið er yfir 

áhersluatriði. Forysta í þeim er í höndum stjórnenda eða kennara en allir kennarar eru í 

einhverju teymi innan skólans.  

 Þegar fram kemur hugmynd um að fara í ákveðið verkefni eða breytingar segja allir 

viðmælendur að skólastjórinn kynni hugmyndina vel fyrir starfsfólki og að það sé 

eitthvað í fari hans sem geri það að verkum að hann eigi auðvelt með að hrífa fólk með 

sér. Sumir eiga erfitt með að útskýra hvað það eða eins og fram kemur í máli Önnu þar 

sem hún segir: 
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…(skólastjórinn) er svo áhugasamur, (skólastjórinn) fer alveg 150% 

í hlutina og það er ekki annað hægt en að gera það líka. 

(Skólastjórinn) bara nær okkur, maður bara fer með og þetta gengur 

mjög vel…, seinna segir hún enn fremur … (skólastjórinn) hefur 

þetta bara einhvern veginn í sér, það er voðalega skrítið að útskýra 

það. 

 
Þeir eiginleikar sem viðmælendur telja meðal annars að skólastjóri þeirra búa yfir 

er að hann er skipulagður, hefur mikla faglega þekkingu og styður vel við starfsfólkið 

en Öldu finnst stuðningur hans fyrst og fremst felast í því að „…hann bara vinnur með 

okkur og tekur þátt í því sem við erum að gera…“. Ef hindranir koma upp á leið að 

settu marki segja þær Anna og Alma hann bregðast við þeim með því að ganga hreint 

til verks og flækja hlutina ekki um of. Alda segist ekki gera sér grein fyrir því hvernig 

hann bregst við en efast þó ekki um að upp kunni að koma ýmsar hindranir. Hann hefur 

samkvæmt viðmælendum skýra framtíðarsýn þó þeir eigi erfitt með að tilgreina 

nákvæmlega hver hún er en fram kemur hjá Önnu að þau stefni öll eina leið og það er 

á toppinn. Þær telja hann frekar duglegan að hvetja og hrósa en Anna segir hann gera 

það upp að vissu marki en að hann megi gera meira af því. Allir viðmælendur telja hann 

hafa reynt að virkja alla í breytingaferlinu og telja hann jafnframt vinna að því að efla 

styrkleika kennaranna. Það segja þeir að hann geri með því að gefa þeim kost á að velja 

sér teymi út frá styrkleikum eða áhuga, þeir fái tækifæri til að kynna það sem þeir eru 

að gera og fá jafnvel að taka að sér tímabundin verkefni eins og fram kemur í máli 

Ölmu.  

Viðmælendur er sammála um það að starfsmannahópurinn hafi eflst við þessar 

breytingar og talar Anna um að henni finnist mikill metnaður einkenna hópinn og að 

skólastjórinn sýni þeim traust sem hún telur afar mikilvægt. Alda talar um að henni 

finnist hópurinn vera þéttari en áður og að þau fái tækifæri til þess að efla sig með því 

að velja sér teymi til að starfa í. Alma tekur í svipaðan streng og samkennarar hennar 

og segir starfsmannahópinn vera öflugan og öruggan þar sem „…við vitum hvert við 

erum að fara og hvert við stefnum og það er bara gott“. 

Í skóla B var það skólastjórinn sem leiddi breytingarnar með aðstoð 

aðstoðarskólastjóranna og voru þeir hvor á sinni starfsstöð. Brynhildur segir 

skólastjórann hafa haldið í alla tauma og hlutverk hans hafi ekki verið öfundsvert. Hún 

talar einnig um að skólastjórinn hafi farið mikið á milli starfstöðva þannig að kennarar 



 

63 

 

hafi leitað meira til aðstoðarskólastjóranna með dagleg málefni þar sem þeir voru meira 

á staðnum.  

Brynhildur og Bryndís voru starfandi við skólann þegar breytingarnar áttu sér stað 

og telja þær báðar að skólastjórinn hafi verið ákveðinn í að láta hlutina ganga upp á sem 

farsælastan hátt. Þær tala um að hann hafi kynnt verkefnið með þeim hætti að gera gott 

úr þeim aðstæðum sem skólinn var settur í eða eins og Bryndís segir „…hann bara 

skýrði það bara mjög vel út fyrir okkur að hérna þetta bara verður að vera og við verðum 

bara að fylgja þessu“. Í sama streng tekur Brynhildur en hún segir skólastjórann hafa 

verið að „…selja þetta góða, hvað við græðum þú veist ekki vera að hugsa um þetta 

sem við vorum búin að missa skilurðu, þetta er bara búið og gert, hvað getum við gert 

gott úr þessu“. Allir viðmælendur í skóla B komu inn á það í viðtölunum að í öllum 

breytingum eða verkefnum sem tekin eru upp innan skólans sé skólastjórinn leiðtogi. 

Hann er ákveðinn og ef hann vill ná einhverju í gegn þá gerist það eins og fram kemur 

í máli Brynhildar. Brynja telur skólastjórann þurfa að horfa meira á styrkleika fólks og 

þegar innleiða á ný viðfangsefni, hefur hún ákveðna sýn á það hvernig henni finnst að 

skólastjórinn eiga að nýta það besta út úr fólki:  

 
… mér finnst svolítið að stjórnendur þurfi að vita styrkleika fólks, að 

átta sig svolítið á því hvað maður hefur í höndunum og þá einmitt að 

höfða til þeirra, ef maður finnur strax að það er komin einhver 

manneskja sem að hefur svolítinn áhuga á þessu að grípa hana þá 

strax með sér og já og fá hana svolítið með sér í lið, já það einhvern 

veginn vantar svolítið. 

 

Á öðrum stað í viðtalinu við Brynju kemur fram að henni finnst vanta meiri 

hvatningu, faglegt traust og stuðning frá skólastjóranum við fólk sem sýnir áhuga og 

frumkvæði. Hún telur að með þessu móti sé hægt að efla einstaklingana og í raun og 

veru skapa þannig fleiri leiðtoga innan skólans. Bryndís og Brynhildur telja hins vegar 

skólastjórann efla styrkleika kennaranna t.d. þegar þeir sýna áhuga. Þá er hann 

hvetjandi og reynir að efla þá, til dæmis með því að finna námskeið sem hentar 

viðkomandi. 

Viðmælendur telja allir að skólastjórinn sé skipulagður, hafi góða faglega þekkingu 

en að framtíðarsýn hans hafi þurft að víkja nokkuð til hliðar í þessu breytingaferli. 

Bryndís nefnir það að áður en breytingarnar áttu sér stað hafi hann haft mjög ákveðna 

sýn en á síðustu árum hafi kraftar skólastjórans farið mikið í sameiningarferlið og hina 



 

64 

 

ýmsu þætti sem því tengjast og því hafi hin faglega sýn ef til vill fallið í skuggann. Hún 

orðar þetta á eftirfarandi hátt: 

 
…það eru bara svo miklar breytingar, það er náttúrulega svolítið erfitt 

að vera með skýra framtíðarsýn fyrir stjórnanda, ég held að það sé 

..það bara .. koma svona atvik bara sem þarf að leysa og þá þarft þú 

bara að ýta svolítið til hliðar, ég held að (skólastjórinn) hafi þurft að 

ýta svolítið miklu til hliðar hjá sér út af þessum breytingum. 

 

Þrátt fyrir að viðmælendur telji faglega þekkingu skólastjórans mikla kemur fram 

hjá Brynju að skólastjórinn geti ekki verið með mikla þekkinguna á öllu og henni finnst 

að skólastjórinn eigi að „…leyfa fagfólkinu að fara að stýra núna því sem að 

stjórnandinn hefur ekki fulla þekkingu á“. 

Í skólanum eru nokkur starfandi teymi en í þeim sitja stjórnendur og kom fram hjá 

viðmælendum að þeir eru leiðtogar eða stjórnendur í þeim teymum. Þau teymi tengjast 

ekki beint þeim þáttum sem lagt var upp með í breytingunum enda fólu þær ekki í sér 

með beinum hætti breytingar á innra starfi. Ekki sitja allir kennarar skólans í teymum 

og telja bæði Bryndís og Brynja að starfsfólkið mætti virkja betur. 

Fram kom í svörum viðmælenda nokkuð mismunandi sýn á starfsmannahópinn og 

fram kom að stór hluti af orku skólastjórans hafa farið í að vinna með 

starfsmannahópnum og reyna að sameina tvo starfsmannahópa í einn. Bryndís orðar 

verkefni skólastjórans í þessu ferli svona: 

 
Það urðu náttúrulega miklar breytingar því það var komið þarna 

starfsfólk af tveimur stöðvum þannig að það varð alveg heljarinnar 

breyting í því að reyna að sameina það, það fór rosa kraftur í það hjá 

(skólastjóranum) og það tókst held ég bara mjög vel mundi ég 

segja… 

 

Innan starfsmannahópsins virðist vera ákveðinn kjarni sem hefur starfað saman í 

nokkurn tíma, sá kjarni er þéttur og góður starfsandi ríkir innan hópsins. Hins vegar 

virðast starfsmannahóparnir úr hvorri starfstöð ekki upplifa sig sem einn 

starfsmannahóp og Brynja sem kom nýjust inn í hópinn segist skynja þreytu í hópnum. 

Henni finnst margir neikvæðir gagnvart því að taka þátt í verkefnum og uppákomum.  

Í skóla D kemur fram í viðtölum að verkefnið hafi verið lagt upp sem 

þróunarverkefni og að sótt hafi verið um styrk fyrir því úr Sprotasjóði. Ákveðinn 
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stýrihópur sá um þætti sem snéru að þróunarverkefninu og var hann jafnan nokkuð 

leiðandi í ferlinu. Hins vegar kemur það skýrt í ljós í viðtölum að skólastjórinn var 

leiðtogi í ferlinu eða eins og Dröfn segir „…(skólastjórinn) er náttúrulega bara rosalega 

mikill leiðtogi og fer bara á fullum krafti bara alltaf í allt það sem er verið að gera hverju 

sinni, það er einhvern veginn bara þannig sko…“. Allir viðmælendur voru sammála um 

að skólastjórinn hefði mikinn metnað og væri drífandi og það sem Dóru finnst einkenna 

starfið er „.. þessi mikli metnaður að hérna ..að gera þetta og láta þetta ganga upp og þú 

veist, hvað getum við gert til að koma þessu áfram…“. Skólastjórinn virðist samkvæmt 

viðmælendum fara af stað með verkefnið með því að koma fram með hugmyndina og 

leyfa kennurum að taka þátt í markvissri umræðu þar sem allir þurfa að koma fram með 

sína skoðun og allir þurfa að vera þátttakendur í mótunarferlinu.  

 Eftir að verkefninu lauk sem formlegu þróunarverkefni hefur ábyrgðin færst yfir á 

alla starfsmenn eins og Dísa kemur inn á en hún segir „ …kannski tókum við svolítið 

við þegar við sáum hvað þetta var að virka vel, að þá svona dró (skólastjórinn) sig 

aðeins til hlés og hérna, þannig að það var svona meira á okkar ábyrgð“. 

Þegar kom að því að kanna hjá viðmælendum helstu eiginleika sem þeir telja að 

skólastjórinn búi yfir var mikill samhljómur hjá þeim. Þeir telja allir að hann sé 

skipulagður, hafi skýra sýn og styðji vel við starfsfólkið. Allir viðmælendur segja hann 

hafa sterka faglega þekkingu, telja hann vera hvetjandi en Dröfn talar um að hann mætti 

gera meira af því að hrósa starfsfólkinu. Þegar kemur að því að takast á við hindranir 

sem koma upp segja viðmælendur að hann geri það á yfirvegaðan hátt eða eins og Dóra 

orðar það „…það er aldrei svona fum eða fát eða vaðið áfram…“. Dröfn segir hann bara 

finna lausnir og gera mikið af því að ræða við fólk. Hún nefnir einnig að skólastjórinn 

líði ekki einhver leiðindi á vinnustaðnum og í því sambandi segir hún:  

 
…(skólastjórinn) þolir ekkert sem „grasserar“ sko það er sem að er 

mikill kostur þannig að það fær í rauninni ekkert að „grassera“ hérna, 

ef það kemur upp einhver mórall eða eitthvað þá er alltaf tekið á öllu 

alveg um leið og (skólastjórinn) vill fá að vita allt svona sko þannig 

að (skólastjórinn) er að taka vel á öllu svona.  

 
Viðmælendur voru sammála um það að breytingarnar hafi haft talsverð áhrif á 

starfsmannahópinn og í því sambandi nefnir Dísa að starfið hafi orðið þægilegra og við 

það hafi allir orðið jákvæðari. Dröfn nefnir það að hún telji að hópurinn sé samheldnari 

og öll þessi nána vinna þjappi hópnum saman og Dóra talar um betri mætingu hjá 
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starfsfólkinu eins og minnst var á fyrr í þessum kafla. Þær nefna það einnig allar í 

viðtölunum að skólastjórinn gerir mikið af því að ræða við starfsfólkið einslega, bæði 

varðandi starfið og ekki síður það sjálft, líðan þess og lífið innan og utan vinnustaðar.  

 
4.2.3. Leiðtogi – stjórnandi 

 
Þegar viðmælendur voru beðnir um að segja til um það hvort þeir gerðu einhvern 

greinarmun á hugtakinu stjórnandi annars vegar og leiðtogi hins vegar, var nokkuð 

misjafnt hvort þeir töldu svo vera. Sumir sögðust ekki gera neinn greinarmun þarna á 

en ef þeir voru spurðir á þá leið hvort kennari gæti verið leiðtogi voru þeir á því. Ef 

haldið var áfram og spurt hvort hann væri þá líka stjórnandi sögðu þeir það ekki vera 

og voru því komnir í andstöðu við það sem þeir sögðu í byrjun. Bæði Dóra og Alma 

sögðu í byrjun að þær gerðu ekki greinarmun á þessum hugtökum en svo virðist sem 

þær báðar hugsi þessar skilgreiningar út frá skólastjóra þeirra. Í viðtalinu við Dóru 

kemur fram að hún telji það nauðsynlegt að til þess að reka stofnun eins og skóla þurfi 

skólastjórinn að búa yfir þeim eiginleikum sem einkenna hvort hugtak fyrir sig og vitnar 

hún í það að skólastjórinn hennar hafi þessa eiginleika. Svipað kemur fram í viðtali við 

Ölmu en hún talar um að ef hún horfi á sinn skóla þá telji hún þetta vera sama hugtakið 

en þegar líður á viðtalið og hún hefur hugsað þetta frekar er hún á því að munur sé á 

hugtökunum. Öllum viðmælendum finnst að sami einstaklingurinn geti bæði verið 

leiðtogi og stjórnandi. Rauði þráðurinn í gegnum viðtölin var að leiðtogi væri sá aðili 

sem næði fólkinu með sér en viðmælendum fannst fleiri þættir einkenna leiðtoga. 

Brynja skilgreinir muninn á leiðtoga og stjórnanda á eftirfarandi hátt:  

 
…ég sé alla vega leiðtoga sem svona frumkvöðul, að koma með 

hugmyndir og það er svona svolítið unnið út frá þeim og það er verið 

að prófa hluti. En stjórnandi er svolítið að kannski taka ákvarðanir 

bara út frá já kannski þörf sem samfélagið vill eða eitthvað svona en 

fer ekki út fyrir einhvern svona ramma. 

 

Bryndís segist gera mikinn greinarmun á þessum hugtökum og eitt af því sem hún 

nefnir er að þegar upp koma hugmyndir og búið sé að skoða þær út frá ýmsum hliðum 

sé það stjórnandans að segja af eða á varðandi það hvort ráðist verði í að vinna meira 

með hugmyndina en það sé leiðtogans að grípa hugmyndina eins og Bryndís orðar það, 

drífa verkið áfram og ryðja brautina.  
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Viðmælendur voru beðnir um að segja til um hvaða tvo þætti þeir meta mest í fari 

leiðtoga. Sumir áttu erfitt með að takmarka sig og nefndu fleiri atriði eða fóru í nánari 

útskýringar á því hvað þeir ættu við og þá komu oft fleiri þættir inn í svarið. Sá þáttur 

sem oftast var nefndur var mikilvægi þess að leiðtoginn væri heiðarlegur. Ölmu, Öldu 

og Dröfn finnst heiðarleikinn snúast um það að allir séu á sömu blaðsíðunni og því 

nauðsynlegt að eiga heiðarleg samskipti þar sem allir geti tjáð sig á opinskáan hátt 

þannig að öll sjónarmið séu uppi á borðinu eða eins og Bryndís nefnir: 

 
…ég verð að fá að vita hvað (skólastjórinn) er að hugsa, ég verð að 

fá að vita hvaða leið (skólastjórinn) vill fara og fá tækifæri á því að 

takast á við það en ég vil líka fá að vita það ef ég fer ekki rétt að út 

frá (skólastjórans) mati. 

 

Dísa notar orðið hreinskilni yfir svipaða skilgreiningu en hún orðar það þannig að 

henni finnist allra mikilvægast að leiðtoginn viti hvar hann hefur þig og þú vitir hvar 

þú hefur hann og að borin sé virðing fyrir skoðunum beggja aðila. Segja má að Bryndís 

og Alma séu með svipaða sýn á mikilvæga þætti í fari leiðtoga og nefna þær báðar 

heiðarleika og skýra sýn en Alma útskýrir það nánar og segir „…að það sé bara alveg 

á hreinu hvert við erum að fara og hvað við erum að tala um“. 

Aðrir þættir sem komu fram hjá nokkrum viðmælendum eru jákvæðni og traust. 

Dóra nefnir að mikilvægast í fari leiðtoga er… „bara drifkrafturinn að koma hlutunum 

áfram að hérna og gleði og jákvæðni og já.. og náttúrulega bara góð stjórnun það er 

bara, treysta fólki og fá fólk með sér“. Alda og Brynja tala einnig um jákvæðnina og 

tengir Alda það jákvæðum samskiptum leiðtogans við þá sem hann starfar með. Brynja 

hins vegar notar hugtakið jákvæðni á annan hátt en hún talar um jákvæðan leiðtoga sem 

er opinn fyrir hugmyndum og tilbúinn í að taka umræðuna. 

 Önnu finnst skipta máli að henni sé treyst og að skipulag sé gott. Skiptir hana líka 

miklu máli að það sé góður rammi að fara eftir og að hlutirnir séu ekki út og suður eins 

og hún orðar það sjálf. Undir þetta sjónarmið tekur Brynhildur en henni finnst einnig 

gott upplýsingaflæði mikilvægt þannig að „…allir viti hvað er í gangi, hvenær það eigi 

að gerast og hverjir eigi að taka þátt í því“. 

Það má því segja að viðmælendur nefni nokkra þætti sem leiðtogi þarf að búa yfir 

og tileinka sér og má segja að rauði þráðurinn sé heiðarleiki, sanngirni, jákvæðni, traust 

og að fá fólk með sér. 
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5. NIÐURSTÖÐUR OG ÁLYKTANIR  

 

Í eftirfarandi umfjöllun verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar út frá fræðilegum 

bakgrunni. Leitast verður við að álykta út frá þeim og skoða hvað kom helst á óvart og 

hvað þótti markverðast í niðurstöðunum. Þeir þemaflokkar sem fram komu í 4. kafla 

verða einnig hafðir til hliðsjónar í þessum kafla, niðurstöður þeirra dregnar saman og 

þær settar í fræðilegt samhengi. 

 

5.1.  BREYTINGAR 

 
Þær breytingar sem áttu sér stað í skólunum sem hér hafa verið til umfjöllunar voru 

skoðaðir út frá sýn og upplifun kennara sem flestir voru starfandi í skólunum þegar 

breytingarnar áttu sér stað eða hafa starfað í skólunum í nokkurn tíma. Breytingarnar 

voru ekki kortlagðar út frá skriflegum áætlunum eða niðurstöðum né heldur út frá 

sjónarhóli stjórnenda sem leiddu breytingaferlin. Umræðan við kennarana um 

breytingarnar beindust aðallega að sýn þeirra á fyrirkomulag breytinganna, hvernig þær 

komu til og hvaða ávinning þeir telji að þær hafi haft almennt á skólastarfið. 

Áhugavert var að skoða upplifun kennaranna á þessu ferli út frá þeim fimm þáttum 

sem DuFour og Fullan (2013) telja að eigi sér stað í breytingaferli og áður hafa verið 

nefndir en þeir eru: 

1. Við breytingastarf þarf að verða grundvallarbreyting á starfsháttum 

skipulagsheildarinnar og þarf hún að ná til allra þátta sem snúa að 

skipulagsheildinni bæði innan hennar og utan.  

2. Breytingarnar skapa ágreining. 

3. Breytingaferlið er margþætt og ekki er hægt að breyta einum þætti í einu. 

4. Breytingarnar eru ferli þar sem fólk þarf að fikra sig áfram, læra af reynslunni, 

gera mistök og meta hvað gekk og hvað ekki.  

5. Breytingaferlinu líkur aldrei. 

Í skóla A virtist vera mikil sátt um þær breytingar sem áttu sér stað innan skólans á 

seinustu árum en þær fólust aðallega í því að útbúa og skoða með markvissum hætti 

margvísleg gögn til þess að fylgjast betur með árangri nemenda. Sett voru viðmið fyrir 

nemendur og gerðar áætlanir um aðgerðir ef nemendur náðu ekki tilskildum viðmiðum. 

Viðmælendur og skólastjórinn töluðu allir um að starfið innan skólans væri faglegra og 

skipulag varðandi hvert er verið að stefna sé skýrari en áður. Svo virðist sem 
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breytingarnar nái til samfélagsins í heild og kom það meðal annars fram í samtali við 

Ölmu en hún sagði að foreldrarnir hafi tekið þessu vel og gott samstarf sé við þá. Hún 

nefndi einnig að vinnubrögð kennara skili sér til nemenda og þannig út í samfélagið. 

Eins kom fram hjá viðmælendum úr skóla A að sveitarfélagið leggi áherslu á 

árangursmiðaða starfshætti og ef menntastefna sveitarfélagsins sem birt er á heimasíðu 

skólans er skoðuð má sjá að þar koma fram metnaðarfull markmið og þær áherslur sem 

skólar sveitarfélagsins þurfa að hafa til þess að ná þeim. Má til dæmis nefna markmið 

um þekkingu, færni og árangur þar sem áhersla er lögð á að skólar meti árangur 

nemenda út frá skilgreindum viðmiðum. Skóli A hefur lagt áherslu á þetta með því að 

hafa verkferla sem byggja á því að meta árangur nemenda með skipulögðum og 

reglubundnum hætti og er í anda þess sem þeir DuFour og Fullan (2013) leggja áherslu 

á en þeir segja að til þess að meta námsárangur nemenda þurfi að hafa skýr viðmið og 

að safna þurfi gögnum með skipulögðum hætti. 

Svo virðist sem lítill ágreiningur hafi verið um breytingarnar en fram kom hjá 

viðmælendum að þær tóku nokkurn tíma og um tíma fylgdi þeim mikil vinna. Á því 

tímabili hafi einhverjir stafsmenn „pínu fussað“ eins og einn viðmælandinn komst að 

orði en almennt voru þær raddir ekki háværar.  

Þriðji þátturinn sem þeir DuFour og Fullan (2013) tilgreina er að breytingarnar þurfi 

að ná til margra þátta innan stofnunarinnar og virðist svo vera í þessu tilfelli. Námslegi 

þátturinn með áherslu á viðmið um árangur og aukin áhersla á læsi voru ekki einu 

þættirnir sem lagðir voru til grundvallar í breytingunum. Svo virðist sem öll eftirfylgni 

við nám nemenda hafi verði efld, aukin áhersla var lögð á alla lestrarkennslu og tekin 

var upp agastefna sem unnin var með markvissum hætti. Allir þessir þættir virðast hafa 

breytt viðhorfi innan skólans þannig að stafshættirnir einkennast meira en áður af 

fagmennsku og metnaði. Ætla má að breytingarnar hafi að einhverju leyti náð til 

skólamenningarinnar eins og margir fræðimenn telja nauðsynlegt til þess að hægt sé að 

tala um að ákveðin breyting varðandi skólaþróun hafi átt sér stað. Breytingarnar þurfa 

að ná til starfshátta, væntinga allra sem að skólasamfélaginu koma og verklagi innan 

stofnunarinnar svo eitthvað sé nefnt (DuFour og Fullan, 2013; DuFour og Marzano, 

2011; Reeves, 2009) og alla þessa þættir má skynja í svörum viðmælenda í skóla A.  

Ef tveir síðustu þættirnir í ferlinu eru teknir saman má segja að skólinn sé stöðugt að 

yfirfara og þróa áhersluþætti skólans, minna fólk á og rifja upp árangursríka starfshætti. 

Samkvæmt viðmælendum virðist það viðhorf ríkja innan skólans að spyrja hvort 

núverandi starf og þau verkefni sem þeim stendur þeim til boða að taka þátt í, skili þeim 
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árangri sem stefnt er að. Ef ekki þá þarf að endurskoða, breyta og bæta og ef það sem 

er nýtt er ekki líklegt til árangurs er það sniðgengið. Því má segja að breytingaferlið sé 

stöðugt í endurskoðun og því líklegt til að halda áfram.  

Breytingarnar í skóla B eru af allt öðrum toga en í skólum A og D og snérust fyrst 

og fremst um að koma á breytingum sem stjórnvöld kváðu á um og fólu í sér sameiningu 

tveggja skóla í einn en um þessar breytingar hafði starfsfólk ekkert um að segja. Eins 

og fram kemur í fræðikaflanum hér á undan tilgreina fræðimenn mikilvægi aðkomu 

starfsfólks í breytingum. DuFour og félagar (2010) tala um að fyrsti grunnþátturinn í 

breytingum sé augljós tilgangur og sameiginleg og skýr sýn. Fyrsta atriðið sem Kotter 

(1996) nefnir í átta þrepa líkani sínu er að finna þörf fyrir breytingar og hjá Fullan 

(2007) kemur fram mikilvægi þess að starfsfólk finni sameiginlegan tilgang, sýn og 

markmið með breytingum. Ef horft er til þessara þátta og hvata breytinganna má draga 

þá ályktun að ólíklegt sé að starfsfólkinu finnist það eiga einhverja hlutdeild í þeim. 

Það er líklegt til að hafa neikvætt viðhorf gagnvart breytingunum og eiga erfitt með að 

finna hjá sér þann eldmóð sem þarf til að taka þátt í ferlinu. 

 Viðmælendur voru ekki á einu máli um það hvernig til tókst með breytingarnar. Þeir 

voru þó allir á því að þær hafi skilað ákveðnum ávinningi en ekki eins sannfærðir um 

að þær hafi náð til allra hagsmunaaðila þar sem enn gætir einhverrar óánægju hjá 

foreldrum og einstaka starfsmönnum. Fram kom hjá öllum viðmælendum að 

ágreiningur hafi skapast í samfélaginu um sameininguna, bæði hjá foreldrum, 

nemendum og starfsfólki. Í viðtölum við Brynju og Brynhildi kom fram að einhverjir 

kennarar hafi látið af störfum vegna óánægju með þessar breytingar og hvernig staðið 

var að þeim. Í grein sem Börkur Hansen skrifar um stofnanamenningu og stjórnun 

vitnar hann í Sarason sem segir þær breytingar sem verði vegna þrýstings utan frá séu 

líklegar til að ná ekki til þeirrar menningar sem ríkir innan stofnunarinnar. Þá myndist 

gjá í skólamenningunni og því þurfi starfsmenn að fá tíma, leiðsögn og ráðrúm til þess 

að tileinka sér það sem fellst í því nýja. Eins vitnar Börkur í Fullan sem telur það afar 

mikilvægt að breytingarnar nái til skólamenningarinnar og það er flókið og tímafrekt 

ferli og felur í sér breytingar á ríkjandi gildismati, venjum og siðum. Hann talar 

jafnframt um að skilja þurfi breytingarnar út frá sjónarhóli allra hagsmunaaðila og segir 

breytingar fyrir tilstuðlan hins opinbera oft misheppnast þar sem athyglinni sé oft ekki 

beint nægilega að þessum hlutverkum (Börkur Hansen, 2003b).  

Í skýrslu starfshóps á vegum Reykjavíkurborgar um greiningu tækifæra til 

samrekstrar og/eða sameiningar leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila kemur meðal 
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annars fram að hlutverk starfshóps um sameiningu hafi verið að greina tækifæri til að 

endurskipuleggja grunnskóla og hafa í huga faglegan og fjárhagslegan ávinning 

(Skýrsla starfshóps, 2011). Eftir að hafa rýnt í gögn og viðtöl má sjá að svo virðist sem 

fjárhagslegur ávinningur hafi verið aðal keppikefli stjórnvalda og ekki verið hugað 

nógu vel að faglegum þáttum. Ef til vill hefur það verið hugmynd stjórnvalda að það 

væri alfarið skólanna sjálfra að sjá um faglegu þættina og því ekki lögð eins mikil 

áhersla á þá þætti. Í skýrslu sem gerð var af óháðum aðila um sameiningarferli skóla 

kemur meðal annars fram að þegar starfsfólk í skólanum var spurt um það hvort 

sameiningin hafi skilað faglegum árangri telur minnihluti starfsfólksins svo vera. 

Minnihluti starfsmanna voru ánægðir með sameininguna og í athugasemdum kom 

meðal annars fram að sameiningin hefði þurft meiri undirbúning og lengri tíma. Einnig 

kom fram að framtíðarsýnin og markmiðin voru óskýr og hagsmunaaðilar eins og 

foreldrar og starfsmenn fundu ekki þörf fyrir breytingar (Úttekt á aðdraganda stofnunar 

skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og sameiningarferli skóla, 2014). 

Ef horft er á þetta út frá kenningu Fullans má segja að breytingarnar hafi náð til allra 

hagsmunaaðila innan skólans og utan þó svo að enn sé ekki sátt um þær hjá öllum. 

Breytingarnar hafa vissulega valdið ágreiningi og þá aðallega þær sem snúa að 

sameiningu en hún hefur augljóslega í för með sér rask á mörgum öðrum þáttum þar 

sem sameina þurfti margt úr skólamenningu beggja skólanna. Breytingarnar snúast um 

það að finna það sem hentar best hverju sinni og frá sameiningu hefur þetta verið helsta 

verkefni skólastjórans og starfsfólksins.  

Í skóla D fólust breytingarnar í því að nemendur höfðu meira val um hvaða verkefni 

þeir voru að vinna að á hverjum tíma en þrátt fyrir aukið frelsi nemenda var einnig 

skipulag, fjölbreytni og eftirfylgd aukin. Út frá svörum viðmælenda má ráða að mikil 

sátt sé innan samfélagsins um þær breytingar sem áttu sér stað innan skólans en þrátt 

fyrir það er ekki hægt að merkja að þær hafi náð til þátta utan skólans nema til foreldra 

sem eru ánægðir með breytingarnar samkvæmt viðmælendum. Sveitarfélagið hefur 

ekki lagt áherslu á þau vinnubrögð sem viðhöfð eru í skólanum og þær virðast ekki hafa 

náð að „smitast“ yfir í hinn skóla sveitarfélagsins. Þó svo að þeir skólar séu ekki á sama 

skólastigi gætu þeir sammælst um að starfa í svipuðum anda en fram kom í viðtali við 

Dóru að svo sé ekki.  

Fram kom í viðtölum við viðmælendur að aðdragandi breytinganna hafi verið 

nokkuð langur. Starfsfólkið fór og skoðaði starf nokkurra skóla, mátaði við sitt starf og 

ræddi kosti og galla. Eftir að ákvörðun var tekin um að fara þá leið sem var valin var 



 

72 

 

farið í markvissa vinnu í að innleiða og höfðu starfsmennirnir ákveðna stefnu sem þeir 

fylgdu eftir að miklu leyti. Ákveðinn hluti stefnunnar var ræddur á starfsmannafundi 

þannig að allir væru með á nótunum og þannig koll af kolli. Þegar því ferli var lokið 

var byrjað að innleiða ferlið í litlum skrefum en þar sem það gekk vel var það gert 

hraðar en áformað var í byrjun. Svo virðist sem náðst hafi innan hópsins að leggja 

áherslu á útbreidda þátttöku allra í ákvarðanatöku, skapa jákvæð tengsl og virðingu 

ásamt því að viðurkenna að ábyrgðin væri ekki í höndum einhvers eins aðila heldur 

virkrar forystu með framlagi margra starfsmanna (Hopkins o.fl., 1994). 

Segja má að breytingaferlið hafi skapað frekar lítinn ágreining en Dísa sagði að allir 

hafi fengið að segja skoðun sína og ef aðilar voru ekki sammála voru málin alltaf rædd 

þar til endanleg niðurstaða fékkst. 

Til þess að breytingar næðu fram að ganga og árangur þeirra væri sem bestur fóru 

starfmenn til dæmis í lausnaleit sem leiddi til þess að þeir fóru í breytingar á þáttum 

sem starfsfólkið á rétt á samkvæmt kjarasamningi. Kaffitími þeirra hafði oft valdið 

togstreitu og oft þurfti að hliðra til út af þeim. Því ákvað starfsmannahópurinn að breyta 

fyrirkomulaginu þannig að kaffitímar eru ekki reiknaðir inni í daglegan vinnutíma 

heldur safna starfsmenn þeim tíma saman og byrja seinna eða hætta fyrr í vinnunni sem 

því nemur. Þeir halda að vísu einum kaffitíma í viku og gera þá mikið úr honum og 

voru viðmælendur allir á því að þetta fyrirkomulag væri miklu betra. 

Þegar horft er á ferlið í heild og það borið saman við átta þrepa líkan Kotters (1996) 

má segja að í ferlinu hafi verið farið í öll þrepin. Fyrstu fjögur þrepin ganga út á það að 

skapa frjóan jarðveg fyrir breytingarnar með því að sjá þörfina fyrir breytingar, 

skilgreina og miðla markmiðum og framtíðarsýn og mynda hóp með þátttöku allra 

starfsmannanna. Næstu þrjú þrepin eru um framkvæmd breytinganna og felast í því að 

virkja allt starfsfólkið eins og gert er t.d. á starfsmannafundum, með því að fagna 

sigrum og nýta árangur til frekari breytinga og það virðist vera gert þar sem sífellt er 

verið að breyta og bæta. Síðasta þrep Kotters gengur út á það að festa breytingarnar í 

sessi og virðast þær vera komnar til að vera og voru allir viðmælendur á því að það 

þyrfti eitthvað mikið að gerast til þess að aftur yrði farið í gamla farið.  

Það kom fram hjá viðmælendum að sífellt væri verið að endurskoða bæði innra starf 

og skipulag með það að markmiði að gera umhverfið og innra starfið betra fyrir bæði 

nemendur og kennara. 

Mikil ánægja er með breytingarnar í skólum A og D eins og áður hefur komið fram 

enda eru þær sprottnar af þörf innan skólanna og starfsfólkið sjálft á hlutdeild í 
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hugmyndinni (DuFour og Fullan, 2013; DuFour og Marzano, 2011; Reeves, 2009). Það 

virðist alla vega vera upplifun þeirra samkvæmt viðtölum og skiptir það gríðarlega 

miklu máli. Í óformlegu spjalli við skólastjórnendur kom fram að upphafleg hugmynd 

að breytingum kom að mestu leyti frá stjórnendum en snemma í ferlinu fóru þeir með 

hana inn í starfsmannahópinn og leyfðu henni að mótast og þróast þar. Megintilgangur 

breytinganna er að bæta árangur nemenda bæði hvað varðar nám og líðan. Í skóla B 

gengu breytingarnar ekki eins vel fyrir sig af ástæðum sem raktar eru hér að framan. Sú 

breyting felur samt í sér mörg tækifæri en eflaust hafa kraftar stjórnenda og þá ekki síst 

skólastjórans farið í þá áskorun að samræma menningu og gildi skólanna tveggja sem 

og ólíkar hefðir, ólíkt verklag, ólíka hegðun, ólíka stjórnun o.fl. 

 

5.2.  HLUTVERK SKÓLASTJÓRANS Í BREYTINGUM 

 

Í bók sinni What Great Principals Do Differently (2013) greinir Todd Whitaker frá 18 

þáttum sem hann telur einkenna þá skólastjóra sem ná árangri. Byggir hann  samantekt 

sína á rannsóknum sem hann hefur tekið þátt í og heimsóknum í fjölmarga skóla. Eitt 

af því sem hann nefnir er að góður skólastjóri tekur ábyrgð á eigin frammistöðu sem og 

öllum þáttum skólastarfsins. Þetta er mikil ábyrgð sem Whitaker talar um og fjölmargt 

sem skólastjórinn þarf að huga að. Þar sem markmið breytinga ætti alltaf að vera að 

auka árangur nemenda þá er mikilvægt að skólastjórar leggi rækt við að tileinka sér 

starfshætti sem líklegastir eru til að skapa þann árangur og staðfestir eru með 

rannsóknum. Í daglegu skólastarfi gegna starfshættir kennara mikilvægu hlutverki í að 

efla nemendur og eru stærstu áhrifavaldar í því að þeir nái árangri. Skólastjórar hafa 

gríðarleg áhrif á starfshætti kennara og má því segja að báðir hóparnir gegni 

lykilhlutverki í því að nemendur nái árangri (DuFour og Fullan, 2013). Undir þetta 

tekur Whitaker og segir að góður skólastjóri beiti vísvitandi ýmsum aðferðum til að 

bæta árangur kennara (Whitaker, 2013).  

Í bók Marzano og félaga, School leadership that works (2005) segja þeir frá 

niðurstöðum fjölmargra rannsókna um áhrif skólastjóra á námsárangur nemenda. Þar 

tilgreina þeir 21 ábyrgðarsvið skólastjóra sem hefur marktæka fylgni við námsárangur. 

Námsárangur í þessum rannsóknum er miðaður við árangur úr stöðluðum samræmdum 

prófum. Áhugavert er að spegla starfshætti skólastjóranna þriggja úr skólum A, B og D 

við nokkra af þeim þáttum sem Whitaker og Marzano og félagar tilgreina í 

samantektum sínum. Einn þeirra þátta sem Marzano og félagar nefna er að ákveðinn 
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sveigjanleiki þurfi að vera í stjórnun og mikilvægt að skólastjórinn aðlagi forystuna að 

aðstæðum hverju sinni og viðurkenni fjölbreyttar skoðanir. 

Í skólunum þremur kom greinileg fram að skólastjórinn leiðir breytingarnar í byrjun 

ásamt stjórnunarteymi. Þegar leið á ferlið breyttist það í skóla A og forystan færðist að 

einhverju leyti í teymi sem sjá um ákveðna þætti. Teymin sjá um þróun, innleiðingu og 

skipulag á ákveðnum verkefnum sem kynnt eru reglulega fyrir öðru starfsfólki. Í skóla 

B virðist forystan enn að mestu leyti vera í höndum stjórnenda en nokkur teymi eru í 

skólanum og sjá stjórnendur um að leiða þau. Í skóla D voru það stjórnendur sem leiddu 

ferlið í byrjun og voru þeir í verkefnastjórn sem sá um alla þætti varðandi Sprotasjóð 

þar sem verkefnið var þróunarverkefni. Í dag er forystan dreifð og ábyrgðin sameiginleg 

enda er um frekar lítinn starfsmannahóp að ræða og því eflaust hægt að segja að 

hópurinn sé teymið sem sér um þessar nýju áherslur. Viðmælendur úr skólum A og D 

virtust vera ánægðir með þá þróun sem varð á forystu og ábyrgð í skólunum en í skóla 

B voru skiptar skoðanir varðandi þessa þætti þó svo að viðmælendur væru allir á því að 

virkja hefði mátt starfsfólkið betur.  

Í kenningum þeirra fræðimanna sem raktar hafa verið fyrr í ritgerðinni leggja þeir 

allir áherslu á mikilvægi dreifðrar forystu og að nýta þann mannauð sem býr innan 

hvers skóla (DuFour og Fullan, 2013; Kotter, 1996). Það vandasama og krefjandi 

verkefni að koma á varanlegum breytingum getur ekki verið á hendi einnar manneskju 

og mikilvægt að skólastjórinn nýti styrkleika starfsfólksins til forystu í hinum 

fjölbreyttu verkefnum sem eru innan skólans. Kostur dreifðrar forystu er ekki einungis 

sá að létta undir með skólastjóranum heldur hefur hún í för með sér ótvíræða eflingu 

starfsfólksins sem finnur til aukinnar ábyrgðar á skólastarfinu almennt. Kotter (1996) 

er talsmaður teymishugsunar og hann telur afar mikilvægt að mynda nokkur teymi 

snemma í breytingaferlinu sem koma að undirbúningi og innleiðingu breytinganna. Í 

hverju teymi þurfa að vera einstaklingar með mismunandi styrkleika og með því að 

virkja sem flesta innan teymis skapast vettvangur til þess að kenna og þjálfa nýja færni. 

Í íslenskri rannsókn, Starfshættir í grunnskólum, sem getið er um fyrr í þessari ritgerð 

kemur fram að ánægja er marktækt meiri  með stjórnunarhætti og starfsanda í þeim 

skólum þar sem teymiskennsla var viðvarandi. Fræðimenn rannsóknarinnar draga þá 

ályktun að í skólunum ríki skólamenning sem starfsfólkið telur sig móta og sýni henni 

þar af leiðandi hollustu. Í rannsókninni kom líka fram að opinská og gagnrýnin umræða 

um skólastarfið virðist vera meiri í þessum skólum og ætla má að þegar starfsfólki líður 

vel skapist betra námsumhverfi fyrir nemendur (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). Af 
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þessu má sjá að nauðsynlegt er að rjúfa einangrun kennarans sem einkennt hefur 

íslenskt skólakerfi allt of lengi og koma á öflugri teymiskennslu. Skapa þarf aðstæður 

þar sem starfsfólki gefst tækifæri til umræðna, skoðanaskipta, samstarfs og að deila 

með sér ábyrgð á þeim mikilvægu verkefnum sem það sinnir á hverjum degi. Hlutverk 

skólastjórans er að skapa þessar aðstæður og reyna eftir fremsta megni að mynda teymi 

sem líkleg eru til þess að skila sem bestum árangri. 

Niðurstöður rannsókna og kenningar fræðimanna byggðar á rannsóknum styðja það 

sem fram kemur í svörum viðmælenda í öllum skólunum um mikilvægi þess að skapa 

jarðveg þar sem forystan er dreifð og fólk finnur að það getur haft áhrif og haft sitt að 

segja um innra starf skólans.  

Allir viðmælendur úr skólunum þremur voru sammála um að skólastjórar þeirra búi 

yfir skipulagshæfni og hvetji til samvinnu. Samvinnan er einn þeirra grunnþátta sem 

Fullan (2007) nefnir sem drifkraft breytinga en hún dregur meðal annars úr einangrun 

kennara og minnkar líkurnar á kulnun í starfi. Nokkrir viðmælendanna nefna þó að oft 

gefist ekki nægilegur tími til samvinnu en það er eitt af verkefnum skólastjóra að 

skipuleggja vinnuumhverfið á þann hátt að þessi mikilvægi þáttur verði hluti af 

starfsvenjum og vinnubrögðum kennara. Marzano og félagar (2005) telja skipulag og 

samvinnu mikilvæg atriði og einn þáttur þeirra fjallar um skipulag sem gengur út á 

staðlað verklag og venjur og annar fjallar um skólamenningu þar sem meðal annars er 

hlúð að samvinnu. Fleiri eru á sama máli en í rannsókn Ingu Dóru Jónsdóttur (2014) 

um innleiðingu nýsköpunarstarfs, sem vitnað hefur verið í áður, kemur fram að ferlið 

er hópvinna og lærdómsferli. Hún segir enn fremur að greinilegan samhljóm megi finna 

hjá öllum stjórnendum sem hún talaði við um að samskipti og tjáskipti séu 

þýðingarmikil atriði í nýsköpunarvinnunni. Þar gegna mikilvægu hlutverki samtalið, 

upplýsingagjöfin og virk hlustun en ekki síður að skapa aðstæður sem kalla á heilbrigð 

skoðanaskipti og grundvöll fyrir mismunandi hugmyndir. 

Samkvæmt viðmælendum er fagleg þekking skólastjóranna allra mikil og í 

greiningu Marzano og félaga (2005) eru a.m.k. þrír þættir sem fjalla með beinum hætti 

um faglega forystu skólastjórans. Þeir fjalla um hlutverk skólastjórans í því að tryggja 

að starfsfólkið fái vitneskju um það sem er að gerast í skólamálum, um þátttöku 

skólastjórans í að þróa og innleiða vinnu við námskrá, kennslu og námsmat og þekkingu 

hans á þeim þáttum.  

Skólastjórar í skólum A og D virðast samkvæmt viðmælendum eiga það 

sameiginlegt að hafa skýra sýn á hvert þeir vilja stefna. Þeir eiga auðvelt með að fá 
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starfsfólkið með sér og hafa mikinn metnað og eldmóð fyrir því sem þeir eru að gera. 

Einnig virðast þeir vinna mikið með starfsfólkinu, styðja það í starfi sínu og taka þátt í 

því sem efst er á baugi á hverjum tíma. Marzano og félagar (2005) greina frá 

ábyrgðarþáttum sem segja má að styðji þessa þætti hjá skólastjórunum en þeir eru 

meðal annars að setja skýr markmið og hafa þau sem leiðarljós í öllu skólastarfinu. 

Annar ábyrgðarþáttur sem þeir nefna eru þau áhrif og sú hvatning sem skólastjórar hafa 

á ný og krefjandi verkefni og nefna einnig sem mikilvægan þátt að taka eftir og fagna 

því sem gengur vel og viðurkenna mistök. Skólastjórinn í skóla B hefur ekki sömu 

forsendur og hinir skólastjórarnir til þess að leiða breytingarnar af sama krafti og 

metnaði þar sem hann á ekki hlutdeild í þeim hugmyndum sem leiddu til breytinganna. 

Það er nokkuð ljóst að honum mættu fleiri hindranir en hinum skólastjórunum og það 

hefur augljóslega haft mikil áhrif á starfshætti hans. Við þessar aðstæður getur 

skólastjórinn þurft að eiga við einstaklinga innan hópsins sem upplifðu ákveðinn missi 

eða söknuð. Áður en einstaklingarnir sættu sig við orðinn hlut geta þeir fundið fyrir 

reiði og depurð og jafnvel reynt að afneita ástandinu (Reeves, 2009). Ef til vill eru 

einhverjir af starfsmönnum úr skóla B enn á þessum stað og þá er örugglega erfitt að fá 

þá til þess að horfa jákvætt á tækifæri sem skapast við sameiningu skólanna. Einn af 

viðmælendunum úr skóla B kom inn í breytingaferlið eftir að það hafði verið innleitt 

og veltir rannsakandi því fyrir sér hvort afstaða hennar til breytinganna hafi mótast 

vegna þess að hún tók ekki þátt í mótunarvinnunni sem átti sér stað í kjölfar 

sameiningarinnar. Mikilvægt að veita þeim stuðning sem ganga í gegnum breytingar en 

ekki síður að veita nýju starfsfólki öflugan stuðning og upplýsingar. 

Einnig kom fram hjá einum af viðmælendunum úr skóla B sem hefur starfað lengi 

með skólastjóranum að fyrir þessa sameiningu hefðu störf skólastjórans einkennst af 

skýrri framtíðarsýn, að hann hafi átt auðvelt með að fá fylgjendur við hugmyndir sínar, 

verið öruggur og vitað nákvæmlega hvert hann stefndi. Viðmælandinn vissi að hjá 

þessum stjórnanda vildi hann starfa.  

Viðmælendur í þessari rannsókn virtust meta mikils þau jákvæðu samskipti og nánu 

tengsl sem þeir ná við skólastjórann og virtust þessi atriði hafa haft mikið um það að 

segja hvernig skólastjóranum tókst að fá fólk með sér í breytingar. Þeir töluðu um 

mikilvægi þess að skólastjórum tækist að fá fylgjendur með jákvæðni, drifkrafti og 

metnaði og einnig að starfsfólk fyndi fyrir trausti frá skólastjóranum. Þessir þættir koma 

rannsakanda ekki á óvart og eiga samhljóm með þeirri reynslu sem hann hefur úr sínu 

starfi sem kennari í breytingaferli. Það að finna að skólastjórinn treysti rannsakanda 
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fyrir ákveðnum viðfangsefnum skipti miklu máli og efldi hann mikið sem fagmann. 

Einnig tekur rannsakandi undir það að metnaður og jákvæðni skiptir miklu máli í 

breytingaferlinu og það eru að hans mati veigamiklir þættir í því að fá fólk til að þróa 

starfshætti sína og koma með í vegferð breytinga.  

 

5.3.  LEIÐTOGI – STJÓRNANDI 

 

Þegar viðmælendur úr skólunum þremur voru inntir eftir því hvort þeir teldu mun á 

hugtökunum leiðtogi og stjórnandi voru svör þeirra í anda þeirra skilgreininga sem 

Kotter gerði á þessum hugtökum og komu fram hér framar í ritgerðinni. Þó töldu sumir 

viðmælendur þetta vera sama hugtakið og var ánægjulegt að skynja það að þeir töldu 

skólastjórann sinn vera bæði leiðtoga og stjórnanda og sáu því ekki mun á þessum 

hugtökum. Í hugum viðmælenda var stjórnandi sá sem tekur ákvarðanir út frá þörf og 

fjármagni, sér um ákveðin skipulagsmál og rammar hlutina inn eins og einn 

viðmælandinn orðaði það.  Leiðtogann skilgreindu þeir þann sem leiðir verkið og fær 

fólk til þess að fylgja sér og ryður brautina. Þeir nefndu þætti í fari leiðtogans eins og 

mikilvægi þess að stuðla að samvinnu og hafi skýra sýn á hvert er verið að stefna líkt 

og kemur fram í skilgreiningu Kotters. Einnig nefndu viðmælendur hugtök eins og 

traust, jákvæðni og heiðarleika í samskiptum sem þeir töldu mikilvæga þætti í fari 

leiðtoga. 

Ef til vill eru kennarar lítið að velta þessum hugtökum fyrir sér þar sem þeir virtust 

í byrjun vera í nokkrum vandræðum með að skilgreina þau og taka afstöðu til þess hvort 

þarna væri um að ræða eitt og sama hugtakið eða sitt hvort. Einnig má velta fyrir sér 

hvort hugtökin búi yfir ákveðinni staðalímynd eins og það að ef kennari tekur að sér 

hlutverk leiðtoga í ákveðnu verkefni eða teymi þá sé ekki hægt að skilgreina hann sem 

stjórnanda þar sem hann gegnir ekki stjórnunarstöðu. 

Hlutverk skólastjóra hefur breyst verulega á síðustu árum eins og tíundað hefur 

verið í þessari ritgerð og auknar kröfur um faglega forystu verða æ háværari. Ný 

aðalnámskrá og stefnumörkun stjórnvalda kallar á meiri faglega forystu hjá 

skólastjórum. Samkvæmt þeim íslensku rannsóknum, sem greint var frá hér að framan, 

kemur fram að skólastjórar virðast í litlu mæli taka að sér hlutverk leiðtoga og gera lítið 

í því að skilgreina með formlegum hætti hvað felst í störfum stjórnenda (Börkur Hansen 

og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Í þeim kemur einnig fram að skólastjórar vilja 

sinna faglegri forystu svo sem mati á kennsluháttum og leiðbeininum til kennara í meira 
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mæli en þeir gera nú en telja sig ekki ná að sinna henni vegna anna við 

stjórnunarverkefni. Fleiri þættir geta spilað þarna inn í en einhverjir skólastjórar nefna 

að þeir hafi ekki næga faglega þekkingu til þess að sinna þessum þætti (Börkur Hansen 

o.fl., 2008) og einnig má velta því fyrir sér hvort kennurum finnist í einhverjum 

tilfellum þeir vera sérfræðingar á þessu sviði og því andsnúnir afskiptum skólastjóra. 

Skólastjórar hafa fæstir fengið formlega þjálfun sem leiðtogar og ekki er gerð krafa um 

menntun á því sviði við ráðningu þeirra. Kotter (1996) kemur inn á það í bók sinni 

Leading Change að stjórnunarnám undanfarinna ára snúist fyrst og fremst um þætti í 

stjórnun en ekki forystu þar sem auðveldara er að kenna þá þætti. Þetta er eitthvað sem 

þarf að breyta og mætti stjórnunarnám hér á landi einkennast meira af þjálfun leiðtoga 

en nú er þó svo að jákvæðar breytingar hafi átt sér stað á seinustu árum. Áhugavert væri 

fyrir íslensk menntayfirvöld að skoða hvernig lönd sem náð hafa góðum árangri hafa 

markvisst verið að þjálfa einstaklinga til þess að gegna faglegri forystu. Hér á landi er 

lítil umræða um þessi málefni og oft á tíðum eins og þetta þurfi ekki eða megi ekki 

ræða. Við þurfum að vera ófeimin að skilgreina árangur, viðurkenna þá sem ná góðum 

árangri og nýta okkur þekkingu og reynslu þeirra til þess að leiða og þróa aðra leiðtoga. 

Til þess að skólastjórinn geti verið fremstur meðal jafningja og sinnt 

leiðtogahlutverkinu þarf hann að fá stuðning, hvatningu og aðhald, auk þess þarf 

símenntun og starfsþróun hans að einkennast af forystuþáttum leiðtogans. Forysta 

skólastjórans á ekki að vera tilviljanakennd heldur þarf hún að vera markviss og hann 

þarf að vera meðvitaður um mikilvægi sitt sem leiðtogi. Skólastjórar hér á landi virðast 

sinna mörgum af þeim þáttum sem fræðimenn tilgreina sem mikilvæga í forystu en þeir 

þurfa markvisst að bæta við fleiri þáttum við daglegt starf sitt og byggja þannig upp 

hlutverk sitt sem leiðtogar. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort það sé ekki 

einstaklingsbundið hvort og með hvaða hætti skólastjórar efli sig á þessu sviði þar sem 

takmarkað virðist vera gert til þess að efla leiðtogafærni þeirra og eftirlit með faglegum 

störfum þeirra er lítið.  

Fagleg forysta þarf ekki að hvíla á skólastjórnandanum einum eða 

stjórnendateyminu en mikilvægt er að skólastjórinn sé meðvitaður um að skýr fagleg 

forysta er nauðsynleg. Þó svo að fagleg forysta sé dreifð þarf skólastjórinn að hafa 

yfirsýn, vera styðjandi og hvetjandi og geta rætt inntak starfsins við starfsfólkið. 
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5.4.  SVAR VIÐ RANNSÓKNARSPURNINGU 

 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: 

 
Hvað er það í starfsháttum skólastjóra sem gerir það að verkum að kennarar eru 

tilbúnir til þátttöku í breytingaferli og eru jákvæðir varðandi breytingarnar? 

 

Greinilegt er að ákveðnir starfshættir skólastjóra hafa mikið að segja um hvort 

kennarar séu tilbúnir að leggja í vegferð breytinga og hvort takist að skapa jákvæðni  

gagnvart þeim. Þessir þættir eru: 

- Skýr sýn þannig að allir viti hvert á að stefna. 

- Skapa samstöðu um verkefnið og ná öllu starfsfólki með sér í þá vegferð. 

- Sýna drifkraft sem einkennist af metnaði og trú á viðfangsefnið. 

- Vinna með hópnum og vera partur af heildinni.  

- Gefa starfsfólki tíma t.d. í samtölum bæði formlegum og óformlegum, vera 

styðjandi, hvetjandi, sýna faglegt traust og sanngirni og vera heiðarlegur. 

- Viðhafa starfshætti sem einkennast af gleði og jákvæðni og  vera opinn fyrir 

nýjum hugmyndum og mismunandi viðhorfum. 

Hvati breytinganna skiptir verulegu máli og mikilvægt er að kennarar finni að þeir 

eigi hlutdeild í hugmyndavinnu, þróun og innleiðingu breytinganna. Þetta kemur 

berlega í ljós í rannsókninni þar sem mikill samhljómur er meðal starfsfólks með 

breytingarnar í skólum A og D en breytingin í skóla B skapaði ágreining sem er ljóst 

að rekja má til þess að starfsfólk átti ekki hlutdeild í verkefninu eins og oft vill verða 

þegar kröfur um breytingar koma frá ytra umhverfi.  
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LOKAORÐ 
 
 

-Ef þú veist ekki hvert þú stefnir, þá endar þú örugglega einhvers staðar annars staðar- 

Laurence J. Peter 
 
 

Breytingaferli sem felur í sér skólaþróun er langtímaverkefni sem er samofið daglegu 

skólastarfi. Hún tekur mið af þeim aðstæðum og þeim áherslum sem eru á hverjum 

tíma. Meginmarkmið hennar ætti þó alltaf að snúast um það að tryggja aukin gæði í 

skólastarfinu með þarfir allra nemenda að leiðarljósi. Skólar á Íslandi hafa verið ötulir 

á seinustu áratugum að taka þátt í hinum ýmsu þróunarverkefnum sem er jákvæð þróun 

en þau ein og sér leiða ekki til skólaþróunar þar sem meira þarf til og rakið hefur verið 

hér að framan. Hins vegar eru vel undirbúin og árangursrík þróunarverkefni oft hvati 

að viðvarandi skólaþróun sem leiðir til, þegar upp er staðið, farsæls skólastarfs. Til þess 

að standa í fararbroddi fyrir farsæla skólaþróun þarf öflug og fagleg forysta skólastjóra 

að vera til staðar og fannst mér áhugavert að skoða hvers vegna sumum skólastjórum 

tekst þetta betur en öðrum. Reynsla mín af vel heppnaðri skólaþróun þar sem 

skólastjórinn átti auðvelt með að ná samstarfsfólki sínu með sér fékk mig til þess að 

velta því fyrir mér hvað í fari skólastjórans gerði það að verkum að hann náði þessum 

árangri.  

Í þessari rannsókn leitaðist ég við að finna út hvað í starfsháttum skólastjóra hefur 

áhrif á virka þátttöku og jákvæða upplifun kennara á breytingastarfi innan skóla. 

Meginmarkmið hennar var að fá fram viðhorf og skoðanir kennaranna á starfsháttum 

skólastjórans og þeirra sýn á aðkomu hans að breytingaferlinu. 

Segja má að niðurstöður rannsóknarinnar hafi ákveðinn samhljóm með þeim þáttum 

sem fræðimenn tilgreina sem árangursríka starfshætti í breytingarstarfi og styðja við 

forspá mína sem ég setti fram í byrjun þessarar ritgerðar. 

Það virðist vera samdóma álit stjórnenda, kennara og fræðimanna á hvaða þætti 

þurfi að leggja áherslu á í breytingaferli, hversu mikilvægt það er að skólastjórinn leiði 

breytingarnar og hversu mikil áhrif skólastjórans eru. Auðvelt er að benda á þann 

möguleika að skólastjórar þurfi að skipuleggja vinnu sína á annan hátt en nú er gert til 

þess að geta sinnt faglegri forystu betur en ljóst er að annað og meira þarf að koma til. 

Þar sem hlutverk þeirra er víðfeðmt og að mörgu að hyggja er ég þeirrar skoðunar að 

ráðast þurfi í frekari stefnumörkun á starfi skólastjóra af hálfu skólastjórnendanna 

sjálfra en ekki síður sveitarfélaganna og yfirvalda menntamála. Eins og fram kemur í 
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byrjun þessarar ritgerðar og kveðið er á um í Aðalnámskrá grunnskóla eru það þessir 

aðilar ásamt kennurum sem bera ábyrgð á því að skólastarf sé í stöðugri þróun og því 

tel ég afar mikilvægt að víðtækara samstarf og samtal eigi sér stað milli þessara aðila. 

Með þessa vitneskju að leiðarljósi velti ég því fyrir mér hvort ekki sé komin tími til 

að finna lausn á því hvernig hægt er að auka og bæta menntun og þekkingu og að efla 

og hvetja skólastjórar enn frekar til sinna þeirri ábyrgð sem felst í forystuhlutverki 

þeirra. Ég tel mikilvægt að stjórnsýslan styðji við forystuhlutverk skólastjórans með 

markvissum hætti, skapi honum aðstæður þannig að hann geti sinnt þessu hlutverki en 

veiti honum jafnframt aðhald. Eins og ég kom inn á hér fyrr í þessari ritgerð þá hafa 

yfirvöld menntamála unnið metnaðarfullan og faglegan ramma fyrir skóla til að vinna 

eftir en það eitt og sér tel ég ekki nóg. Marka þarf stefnu þar sem stjórnsýslan og 

skólastjórar eru sammála um hvernig unnið er að því að efla faglega forystu og tel ég 

einnig mikilvægt að koma á markvissari þjálfun leiðtoga bæði hjá núverandi 

stjórnendum en ekki síður hjá ungum og efnilegum leiðtogaefnum. Viðurkenna þarf að 

forysta virkar best með framlagi margra starfsmanna og því þarf að koma á dreifðri 

forystu með því að hvetja og efla annað starfsfólk til þess að taka að sér forystuhlutverk 

þar sem skólastjórinn einn getur ekki leitt farsælar breytingar. Við þurfum að vera 

ófeimin við að ræða það hverjir skili góðum árangri bæði úr hópi kennara og stjórnenda 

og hvetja þá til að miðla til annarra samstarfsaðila með markvissum hætti. Skólaþróun 

er ekki einkamál þeirra sem starfa inna skólanna. Hún má ekki snúast um  að skólaþróun 

eigi sér einungis stað ef svo heppileg vill til að ráðinn er skólastjóri sem hefur alla þá 

færni til að leiða faglegt starf og koma á þeim breytingum sem þarf til að auka árangur 

nemenda á öllum sviðum. 

Í vinnu við þessa ritgerð fengust svör við mörgum spurningum en ekki síður 

kviknuðu margar aðrar spurningar og ýmsar vangaveltur komu upp í hugann. Nokkuð 

hefur verið skoðað og rannsakað í tengslum við skólaþróun út frá viðhorfum stjórnenda 

og kennara en minna hefur verið rannsakað út frá viðhorfum, skoðunum og áliti annarra 

hagsmunahópa skólasamfélagsins.  

Það væri áhugavert í framhaldi af þessari rannsókn að skoða þætti í breytingaferli 

sem snúa með beinum hætti að foreldrum og nemendum. Hvernig þeir telji að innleiða 

eigi breytingar í skólum, hvað þeir telji að þurfi að breytast og hvernig þessir 

hagsmunahópar sjá fyrir sér þeirra aðkomu að breytingunum. 

Einnig væri áhugavert að skoða afstöðu þeirra sem eru í forsvari fyrir sveitarfélög 

og yfirvöld menntamála varðandi það hvernig þeir sjá fyrir sér aðkomu stjórnsýslunnar 
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að breytingum á skólum landsins og þá helst með hvaða hætti þeir sjá fyrir sér hvernig 

stjórnvöld geti stutt við faglega forystu skólastjóra þannig að hann verði fær um að leiða 

faglegt starf og styðja og efla kennara til þess að taka að sér faglega forystu. 

Ég held að við öll getum verið sammála að orð Nelsons Mandela eiga vel við um 

farsæla þróun íslensks skólastarfs en hann segir: Hugsjón án athafna er draumur. 

Athafnir án hugsjónar eru tímaeyðsla. Hugsjón samfara athöfnum getur breytt 

heiminnum. 
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VIÐAUKAR 

 

VIÐAUKI 1 – SAMÞYKKI OG UPPLÝSINGAR FYRIR VIÐTAL 

 

TITILL RANNSÓKNARVERKEFNIS: ÁHRIF STARFSHÁTTA SKÓLASTJÓRA Á 

BREYTINGAFERLI SKÓLA. 

 

LÝSING Á VERKEFNI: Verkefnið er lokaverkefni Bjarkar Sigurðardóttur í MA í 

menningarstjórnun með áherslu á menntastjórnun. Markmið rannsóknarinnar er að 

kanna hvað það er í fari eða starfsáttum skólastjóra sem verður til þess að þeir ná að fá 

starfsfólk skólastofnana með í breytingaferli og hvað er það sem gerir það að verkum 

að breytingarnar ná að festast í sessi.  

 

Verkefnið er unnið af Björk Sigurðardóttur undir leiðsögn Karls Frímannsonar ráðgjafa 

og fyrrverandi skólastjóra og fræðslustjóra á Akureyri.  

 

Rannsakandi óskar eftir leyfi frá þér til þess að nota niðurstöður úr þessu viðtali í 

rannsóknarverkefni og einnig að nýta tilvitnanir úr því ef svo ber undir. Fullum trúnaði 

er heitið og nafnleyndar er gætt. Athygli skal vakin á því að þú hefur hvenær sem er 

rétt til þess að draga samþykki þitt til baka og einnig getur þú neitað að svara 

spurningum án þess að gefa ástæðu.  
 

TRÚNAÐUR: Fullum trúnaði verður gætt við úrvinnslu gagna og varðandi upptöku úr 

viðtalinu. Gögn verða ekki notuð í öðrum tilgangi en fram kemur hér að ofan og mun 

þriðji aðili ekki hafa aðgang að þeim nema þess sé krafist samkvæmt lögum. Allar 

tilvitnanir verða nafnlausar og órekjanlegar.  

 

SAMÞYKKI: Ég staðfesti hér með að Björk Sigurðardóttir má nota niðurstöður úr viðtali 

okkar og nafnlausar tilvitnanir í rannsókn sína. Ég hef lesið upplýsingarnar hér að ofan 

og tek sjálfviljug/ur þátt í rannsóknarverkefninu.  

 

 

NAFN ÞÁTTTAKANDA:__________________________________________________ 

UNDIRSKRIFT ÞÁTTTAKANDA: _____________________________________________ 

NETFANG EÐA SÍMANÚMER: _____________________________________________ 

DAGSETNING: ___________ UNDIRSKRIFT RANNSAKANDA:______________________ 

 

Þú getur haft samband við rannsakanda í netfangið bjorks14@bifrost.is eða í síma 863-1415. 
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VIÐAUKI 2 – VIÐTALSRAMMI 

 

1. Segðu mér aðeins frá þér; 

o Nafn, aldur og starf. 

o Menntun og starfsreynsla. 

 

2. Hvernig myndir þú lýsa þeim breytingum sem hafa átt sér stað innan 

skólans á seinustu árum. 

o Í hverju fólust breytingarnar? 

o Á hvaða hátt komst þú að breytingunum? 

 

3. Hvaðan telur þú að hvati breytinganna hafa komið? 

o Var það vilji ákveðins hóps innan stofnunarinnar, kallaði samfélagið á 

breytingar, þurfti að bæta ímynd stofnunarinnar, var óánægja meðal 

starfsfólks, kom krafa frá menntamálayfirvöldum eða eitthvað annað? 

 

4. Hvernig var skipulagi breytinganna háttað? 

o Var skrifleg áætlun sem unnið var eftir? 

o Var stofnaður stýrihópur eða verkefnastjórn, ef svo var hvernig var 

valið í hann? 

o Var breytingin kynnt starfsfólki, nemendum og foreldrum og þá 

hvernig? 

o Er eitthvað í breytingaferlinu sem þú hefðir viljað hafa á annan hátt? 

 

5. Hvaða ávinning telur þú að breytingarnar hafi haft í för með sér? 

o Hvað breyttist? 

o Hver var ávinningurinn gagnvart nemendum? 

o Hver var ávinningurinn gagnvart starfsfólki? 

o  Voru allar breytingar jákvæðar? Ef ekki, hvað var neikvætt? 

  

6.  Hvert var hlutverk skólastjórans í breytingunum? 

o Var hann í leiðtogi í ferlinu og ef ekki, hver þá? 

o Hvernig „seldi“ leiðtoginn hugmyndina til starfsmannahópsins og 

annarra innan samfélagsins? 

o Leiddi einn leiðtogi breytingaferlið eða voru fleiri og þá hverjir? 

 

7. Gerir þú einhvern greinarmun á stjórnanda og leiðtoga? 

o Ef svo er, hvað finnst þér einkenna hvorn fyrir sig?  

o Þarf stjórnandi að vera leiðtogi eða er hann það alltaf? 

o Ef ekki, hvað finnst þér einkenna leiðtoga? 

 

8. Hvað var það í fari skólastjórans sem hafði áhrif á breytingaferlið? 

o Höfðu persónulegir eiginleikar hans eitthvað að segja ef svo var hvaða 

eiginleikar voru það? 

o Hvaða starfshættir leiðtogans telur þú að hafi skilað mestu í 

breytingaferlinu? 

o Hvernig var fagleg þekking hans? 
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o Hvaða hindranir voru og hvernig brást hann við þeim? 

 

 

9. Hvernig finnst þér skólastjórinn styðja þig og annað starfsfólk í 

breytingaferlinu?  

o Í hverju felst stuðningurinn? 

o Er eitthvað sem hann mætti gera á annan hátt? 

o Breyttist eitthvað innan hópsins meðan á ferlinu stóð? 

 

10. Heldur þú að þessar breytingar nái að festast í sessi innan stofnunarinnar? 

  

o Hvaða starfshætti telur þú að skólastjórinn þurfi fyrst og fremst að 

viðhafa til þess að svo megi verða? 

 

11. Hvað af eftirtöldum eiginleikum telur þú að skólastjórinn í þínum skóla 

búi yfir? 

o Er hann skipulagður? 

o Er hann með skýra framtíðarsýn? 

o Hvetur hann og hrósar? 

o Eflir hann styrkleika hvers og eins? 

o Virkjar hann alla í breytingaferlinu? 

o Hvetur hann til samvinnu kennara? 

o Eitthvað annað sem þú vilt nefna? 

 

12. Hvaða eiginleika metur þú mest í fari leiðtoga? Nefndu tvennt.  

 

13. Er eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? 

 


