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Útdráttur 

Þessi rannsókn fjallar um upplifun og viðhorf skólastjórnenda til ágreiningsmála á vinnustað. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði og tekin voru viðtöl við átta skólastjórnendur á 

höfuðborgarsvæðinu. 

 Helstu niðurstöður voru þær að ágreiningur er að mestu leyti vinnutengdur og eru 

algengustu birtingarmyndir ágreinings: Ágreiningur um verkefni og ágreiningur um hlutverk. 

Skólastjórnendum finnst ágreiningur mikilvægur í stofnunum, sérstaklega þegar hann er 

faglegur en finnst að sleppa mætti persónulega ágreiningnum og meirihluta skólastjóranna 

líður ekki vel á meðan á ágreiningi stendur. Helstu aðferðirnar til að leysa ágreiningsmál 

voru samskipti, þar sem talað var við alla sem eiga í hlut og reynt að finna sameiginlega 

niðurstöðu. Skólastjórarnir leita oft utanaðkomandi aðstoðar, yfirleitt til ríkisrekinna 

stofnana en einnig koma upp mál þar sem þeir þurfa að leita hjálpar einkarekins fyrirtækis 

og voru allir viðmælendurnir ánægðir með þann stuðning sem þeir fá þegar þeir standa 

andspænis erfiðum ágreiningsmálum. 

 Niðurstöður gefa vísbendingar um að birtingarmyndir ágreinings í skólastarfi spretta 

helst upp meðal starfsfólks skólans en einnig meðal foreldra skólabarna. Allir viðmælendur 

höfðu fengið fræðslu um stjórnun ágreiningsmála og notuðu bæði fræðin og reynsluna til að 

leysa úr ágreiningi. Meirihluta viðmælenda líður ekki vel á meðan þeir vinna í 

ágreiningsmálum en gera sér grein fyrir að þetta sé hluti af þeirra starfi og sumum 

viðmælendum finnst áskorun að leysa úr ágreiningi og finnst ekki leiðinlegt að vinna að 

lausn hans ef rétt er farið að. Viðmælendur voru almennt sáttir við stuðning sem þeir fengu 

ef þeir leituðu eftir honum.  
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1. Inngangur 

Margir fræðimenn eru sammála um að ágreiningur sé órjúfanlegur hluti af atvinnulífinu og 

að ágreiningur komi upp á einhverjum tímapunkti þegar hópur eða lið vinna saman í leit að 

árangursríkri aðferð. Sumir einstaklingar líta hins vegar á ágreining sem mikla hindrun í starfi 

á meðan aðrir taka þessu sem tækifæri til að vinna með. Fyrri rannsóknir hafa gefið 

vísbendingar um að ágreiningur geti haft neikvæðar og jákvæðar afleiðingar, eyðileggjandi 

eða uppbyggilegar (Somech, 2008; Hackman og Johnson, 2009). Ef ágreiningurinn er 

jákvæður getur hann leitt af sér nýjar hugmyndir, losað um spennu, endurmetið markmið og 

styrkt getu hópsins til að vinna saman í framtíðinni. Hins vegar getur neikvæður ágreiningur 

haft í för með sér að verkefni eru dregin á langinn, ágreiningur eykst, einstaklingar verði 

ósveigjanlegir og fjandsamlegir og að lokum dregur úr skilvirkni hópsins (Somech, 2008). 

Hugtakið ágreiningur er oft skilgreint sem ástand þegar tveir eða fleiri eru með ólíkar 

skoðanir um umdeilanlegt efni (Hackman og Johnson, 2009). Kerwin, Doherty og Harman 

(2011) segja að ágreiningur sé þegar einstaklingar vinna saman í hóp og ná ekki að komast 

að sameiginlegri niðurstöðu. Þá kann það að trufla og hindra hegðun annarra í hópnum. 

Lawless og Trif (2016) taka dýpra í árinni og segja að vinnustaðaágreiningur vísi til ferlis þar 

sem einstaklingur skynji að hagsmunir hans séu í andstöðu við eða hafi neikvæð áhrif á 

annan aðila. 

Stjórnendur á öllum stjórnstigum (e. line management) eru í auknum mæli að fást við 

ágreiningsmál og samkvæmt Barrett (2010) ættu stjórnenda- og leiðtogahlutverk að snúast 

fyrst og fremst um hæfni í samskiptum. Ef stjórnendur eru færir í samskiptum ná þeir að 

bregðast við tilfinningum annarra á viðeigandi hátt, þeir vita hvenær þeir eiga að vera 

umhyggjusamir og hrósa starfsmönnum sínum. Þar að auki kunna þeir að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum þannig að þeir nái markmiðum sínum og viðhaldi vingjarnlegum 

samskiptum (Barrett, 2010; Hackman og Johnson, 2009). Skólastjórar eru stjórnendur sem 

bera ábyrgð og stjórna rekstri grunnskóla og vinna eftir stjórnsýslulögum en á sama tíma 

verða þeir að vera leiðandi í forystuhlutverki í skólastarfi. Þeir ættu að vera fyrirmynd 

starfsmanna sinna, nemenda, foreldra og annarra sem koma að skólanum.  
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Stjórnun ágreinings (e. conflict management) er byggð á þeirri meginreglu að 

ómögulegt er að útrýma öllum ágreiningi og ekki er hægt að leysa allan ágreining, en að læra 

hvernig hægt er að vinna með ágreining er gagnlegt bæði fyrir starfsmenn og 

skipulagsheildir. Nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós að ágreiningur getur verið 

viðvörunarmerki um að alvarlegt vandamál sé undirliggjandi sem þarfnast lausnar. Þó svo að 

ekki sé hægt að leysa öll vandamál eða allan ágreining getur stjórnun ágreinings lágmarkað 

skaða hans og bætt starfsemi á vinnustað (Lawless og Trif, 2016). 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna upplifun og reynslu skólastjórnenda af 

ágreiningi á vinnustað sem gætu gefið áhugaverðar vísbendingar fyrir stjórnun 

ágreiningsmála á vinnustað. Höfundur fann lítið af íslenskum rannsóknum sem snúa að 

upplifunum og viðhorfum stjórnenda hvað varðar stjórnun ágreinings á vinnustöðum og 

ennþá minna innan skólastofnana. Nýlegar erlendar rannsóknir gefa vísbendingar um að lítið 

sé um rannsóknir á hvernig stjórnendur leysa ágreining á vinnustað (Björkman, Ehrnrooth, 

Smale og John, 2011; Lawless og Trif, 2016). Meira er um rannsóknir sem kanna hvaða áhrif 

ágreiningur getur haft á starfsmenn og skipulagsheildina (Lawless og Trif, 2016). 

Stuðst var við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative research). Helstu einkenni 

eigindlegra rannsóknaraðferða eru þau að rannsakandi sem beitir þeim reynir að skilja 

félagslegt ferli í samhengi og reynir að skilja merkingu félagslegra atburða.  Með 

eigindlegum aðferðum er ekki verið að reyna að alhæfa heldur reynt að túlka reynslu og 

upplifun viðmælenda (Esterberg, 2001). Tekin voru hálfopin viðtöl við átta skólastjórnendur í 

jafnmörgum skipulagsheildum og var ákveðið að nota hálfopin viðtöl til að fá betri innsýn í 

viðhorf og upplifun skólastjórnenda.  

Til að bæta skilning á hlutverki skólastjórnenda fjallar þessi ritgerð um það og hvernig 

stjórnendur leysa vinnustaðaágreining. Leitast verður við að svara fjórum 

rannsóknarspurningum en þær eru: 

1. Hver eru viðhorf og upplifun skólastjórnenda af ágreiningi á vinnustað?  

2. Hverjar eru helstu birtingarmyndir ágreinings í skólastarfi?  

3. Hvaða aðferðir nota skólastjórar til að leysa ágreining? 

4. Hvaða stuðningur gæti gagnast stjórnendum við að leysa ágreining? 

 

Ritgerðin samanstendur af átta köflum, á eftir inngangi verður farið í fræðilega 

umfjöllun sem skipt er í þrjá kafla og í þeim köflum verður greint frá öllum fræðum og 
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líkönum sem notast var við í rannsókninni. Í öðrum kafla er fjallað um starf stjórnandans, 

leiðtogamennsku hans, skólastjórastarfið og færni stjórnandans í samskiptum. Í þriðja kafla 

verður fjallað um ágreining og stjórnun hans, birtingarmyndir ágreinings, teymisvinnu og 

ágreining innan teymis, hlutverk stjórnenda í ágreiningsmálum á vinnustað, eftir það verður 

farið yfir persónulegan ágreining og endað á því að fjalla um hlutverk stjórnandans og 

skipulagsheildar þegar kemur að ágreiningsmálum innan skipulagsheildarinnar. Í fjórða kafla 

verður síðan farið í aðferðir til að leysa ágreining og meðhöndlun ágreiningsins, hvernig 

skipulagsheildin geti tekið þátt og stuðninginn sem stjórnendur fá til að leysa ágreining. 

Aðferðafræði sem notast var við verður lýst í fimmta kafla og í sjötta kafla verður farið í 

niðurstöður gagnagreiningar. Í sjöunda og áttunda kafla verður farið í umræður, niðurstöður 

og lokaorð. 
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2. Starf stjórnandans 

Einkenni sterkra stjórnenda felst í að virkja mannauð og hvetja starfsmenn til að vinna sem 

ein heild. Stjórnandinn er sagður sá sem gerir hlutina rétt, ýtir þeim áfram og viðheldur 

ástandi með því að leggja áherslu á stöðugleika. Stjórnendur eru þeir sem leysa málin með 

áþreifanlegum hætti og án áhrifaríkrar stjórnunar hafa flóknar skipulagsheildir tilhneigingu 

til að verða óreiðukenndar (Mintzberg, 2011). Stjórnun snýst alltaf um það sama: Að fá fólk í 

skipulagsheildum til að láta hlutina ganga á farsælan hátt (Torrington, Hall, Taylor og 

Atkinson, 2014). 

Fræðimenn eru ekki allir á sama máli þegar kemur að því að skilgreina stjórnendur og 

leiðtoga, sumir vilja aðgreina þessi tvö hugtök á meðan aðrir vilja sameina þau. Í kafla tvö 

verður farið yfir starf stjórnandans og dregið fram hvað felst almennt í stjórnanda- og 

leiðtogahlutverkinu. Því næst verður fjallað um starf skólastjórans og síðan um hlutverk 

stjórnenda og leiðtoga í samskiptum á vinnustað. 

2.1 Hlutverk og ábyrgð stjórnanda 

Mintzberg skiptir stjórnendastarfinu niður í þrjá hringlaga fleti (e. planes) þar sem hver flötur 

sýnir nálgun stjórnandans á mismunandi sviðum. Mynd 1 sýnir stjórnunarlíkan Mintzberg 

(2011) sem hann þróaði til að útskýra hin ólíku hlutverk stjórnandans (e. model of 

managing) sem beinir sjónum sínum að því sem stjórnandi tekur sér fyrir hendur í starfi 

sínu. Stjórnandinn er staðsettur í miðjunni og öll störf sem hann sinnir umlykja hann. Í efsta 

fletinum (e. informational plane) eru verkefni sem liggja stjórnandanum næst. Í þeim 

verkefnum felst að ramma inn starfsemina, hafa stjórn á upplýsingaflæði og samskiptum og 

skipulagningu. Í öðrum fletinum (e. people plane) er stjórnandinn í leiðtogahlutverkinu sínu. 

Þá notar hann samskiptin til að hvetja, hafa áhrif á fólk og virkja það í starfinu. Í þriðja og 

neðsta fletinum (e. action plane) tekur stjórnandinn þátt í aðgerðum, hann framkvæmir, 

bregst við og verður hluti af hópnum með þátttöku sinni (Mintzberg, 2011).  
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Mynd 1. Stjórnunarlíkan Mintzberg 

 

Barrett (2010) bætir síðan við að stjórnandi þarf að vinna sér inn traust og ná að 

sannfæra mótstöðuna um að fylgja sér. Hann þarf að vera fyrirmynd og sýna fordæmi, sýna 

framkvæmd í verki (e. walk the talk). 

2.2  Hvað þýðir að vera leiðtogi? 

Oft er talið að stjórnandi sé hið sama og leiðtogi, en það að leiða merkir ekki hið sama og að 

stjórna. Mintzberg (2011) segir að stjórnendur þurfi alltaf að vera leiðtogar en leiðtogar þurfi 

ekki endilega að vera stjórnendur en sumir fræðimenn til dæmis Hackman og Johnson 

(2009) aðgreina þessi tvö hugtök. Þeir segja þó að stjórnendur geti orðið leiðtogar þá séu 

þeir kallaðir leiðtogastjórnendur. 

Goffee og Jones (2010) telja að góðir leiðtogar og stjórnendur séu heilsteyptir sem og 

traust- og trúverðugir. Þeir viðurkenna veikleika sína líkt og ef þeir eru óskipulagðir, feimnir, 

óhressir á morgnana eða óstundvísir. Þannig skapa þeir traust og vernd og teljast mannlegir. 

Góðir leiðtogar og stjórnendur eru næmir á aðstæður og geta verið sveigjanlegir við óvæntar 
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uppákomur. Þeir þora að vera öðruvísi og sérstæðir t.d. í klæðaburði eða útliti (Goffee og 

Jones, 2001).  

Það sem einkennir leiðtoga samkvæmt Guðnýju Guðbjörnsdóttur (2007) er að hann 

sem einstaklingur hefur áhrif á hóp fólks til að ná sameiginlegum markmiðum, hefur 

fylgjendur, er ákveðinn, sýnir heilindi, er samskiptafær, er sjálfsöruggur, greindur og fleira. 

Mikilvægur hluti forystustarfs er viljinn til að vera í samskiptum við aðra. Leiðtogi fær hópinn 

til að vinna í átt að sameiginlegu markmiði. Hann sýnir að hann sé mennskur með því að 

sýna valda veikleika. Hann stjórnar eða leiðir samstarfsmenn með mikilli og strangri 

samkennd. Hann skynjar og treystir sínu innsæi, hann sýnir samstarfsmönnum umhyggju og 

virðingu og styður þá við að ná þeirra besta árangri (Goffee og Jones, 2001).  

Leiðtogar eru oft tengdir við þætti eins og breytingar, krísur og nýsköpun en 

stjórnendur tengjast fremur við stöðugleika skipulags. Leiðtogi er sá sem leiðir hóp fólks að 

sameiginlegu markmiði með innblæstri og með því að vera hvetjandi. Leiðtogi býr til áætlun 

með því að velja stefnu sem kemur til með að skila langtímasýn á heildarmyndina. Ferlið 

inniheldur það að þróa eftirsóknarverða sýn eða markmið sem mögulega er hægt að ná í 

framtíðinni (Hackman og Johnson, 2009). 

Leiðtogar og stjórnendur hafa framtíðarsýn og hafa áhrif út fyrir sína skipulagsheild. 

Þeir hafa gott innsæi í samskiptum, leggja áherslu á sýn, markmið og gildi. Þeir styðja 

starfsmenn sína í að prófa nýjar aðferðir. Þeir halda ró sinni og skoða aðstæður og hlusta á 

röksemdir áður en þeir taka ákvörðun um hvernig skal taka á málunum ef upp koma erfiðar 

aðstæður (Goffee og Jones, 2001).  

2.3 Skólastjórnendur  

Hlutverk skólastjórnenda hefur breyst mikið á undanförnum árum. Áður var hugsað um 

skólastjórnanda sem framkvæmdastjóra sem sá um rekstur skóla (Ediger, 2014). Harris 

(2012) segir að þróunin sé í þá átt að skólastjórinn dreifi valdinu meira. Hún bendir á að 

skólastjórnendur eru í mikilvægri stöðu þegar kemur að því að viðurkenna og hvetja 

frumkvæði kennara áfram og gæta þess að drepa það ekki niður með hegðun sinni eða með 

því að vanrækja hlutverk sitt sem leiðtogi. Samkvæmt Ediger (2014) er stjórnandi mikilvægur 

en það er mikilvægara að búa yfir leiðtogahæfni í að bæta kennslu og nám. Leiðtogahæfni er 

nauðsynleg til að veita bestu reynsluna fyrir nemendur og kennara í skólanum. Kennarar og 

skólastjórar þurfa að nýta sér tækifæri til endurmenntunar til að öðlast trú á eigin getu 
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(Ediger, 2014). Skólastjórar gegna lykilhlutverki í að veita kennurum forystu og samkvæmt 

Harris (2012) skiptir máli að þeir dreifi valdinu og komi þannig lífi í skólana. 

Allt starfsfólk skólans þarf að hafa sameiginlega sýn á hvert skal stefna þegar kemur 

að mótun skólans og þróun hans. Stjórnendur eru þar í lykilhlutverki í að móta framtíðarsýn 

og þurfa þeir að vera leiðtogar í því starfi, einnig þurfa þeir að vera meðvitaðir um sín eigin 

gildi og framtíðarsýn og ná að koma þeim til skila. Skólastjórar þurfa að sjá til að starfsfólk 

sættist á sameiginleg gildi og verða að veita því tækifæri til að ræða og móta sýn og stefnu 

skólans. Einnig þurfa skólastjórnendur að styðja starfsfólk sitt í að prófa sig áfram og gefa 

kennurum svigrúm til að vinna saman til að bæta árangur nemenda (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). 

Samkvæmt Ediger (2014) geta og ættu skólastjórar að vera í forystuhlutverkinu á 

ákveðnum sviðum eins og þegar kemur að því að hjálpa kennurum í kennslu- og 

námsaðstæðum. Einnig segir hann að skólastjórar verði að hafa mikla þekkingu og færni í 

þróun námskráa. Skólastjóri er faglegur leiðtogi í skólum og þarf að vera í forystuhlutverki 

þegar  verið er að innleiða endurbætur og breytingar af einhverju tagi (Ediger, 2014; 

Kennarasamband Íslands). Skólastjórinn þarf að virkja alla til þátttöku og samstarfs innan 

skólans (Kennarasamband Íslands).  

Skólastjórar sem hafa náð þeim árangri að bæta skólastarf og árangur nemenda eiga 

það sameiginlegt að bera umhyggju fyrir nemendum og starfsfólki sínu, hafa fagleg gildi að 

leiðarljósi eins og hagsmuni nemenda og hafa skýra sýn sem leiðir skólastarfið áfram (Birna 

Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014). 

2.4 Samskipti 

Samkvæmt Barrett (2010) eiga stjórnenda- og leiðtogahlutverk að snúast fyrst og fremst um 

hæfni í samskiptum, eigi samskipti að vera stefnumiðuð áætlun. Oft á tíðum fer meiri tími í 

að lesa tölvupóstinn sinn og greinargerðir funda í stað munnlegra samskipta. Samskipti 

snúast um að stjórnandi fylgist með því sem er á döfinni í fyrirtækinu eða stofnuninni. 

Samskipti geta leitt til breytinga og geta líka orðið til þess að einstaklingar innan 

skipulagsheilda blómstri og vaxi í starfi, að fleiri taki ábyrgð og að þátttakan verði virkari. 

Barrett (2010) segir að allt innan skipulagsheilda heyri undir samskipti eins og stefna 

skipulagsheildar, gildi, starfsmannahandbók, samskipti milli einstaklinga og teyma, 

tölvupóstur, fundir, fræðsla, hlustun og fleira. 
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Í samskiptum eru árangursríkir leiðtogar færir í að rökræða og bregðast við 

tilfinningum. Þeir vita hvenær og hvernig þeir eiga að vera umhyggjusamir, þeir hrósa og 

örva fylgjendur sína. Auk þess kunna þeir að hafa stjórn á tilfinningum sínum þannig að þeir 

nái markmiðum sínum og viðhalda vingjarnlegum samskiptum. Leiðtogar eyða miklum tíma í 

að móta skilaboð sem eru síðan kynnt fyrir fylgjendum og hagsmunaaðilum (Barrett, 2010; 

Hackman og Johnson, 2009). Samskipti milli miðlara og móttakara þurfa að vera skýr, 

hnitmiðuð og nákvæm. Léleg samskipti geta hamlað þeim sem móttekur skilaboðin að skilja 

til hvers er ætlast af honum, og orðið til þess að menn misskilja útskýringar og upplýsingar 

(Ediger, 2014). Því meiri ábyrgð sem leiðtoginn hefur, því hærri er krafan um 

samskiptahæfni hans og er hún talin vera einn af mikilvægustu eiginleikum leiðtoga (Barrett, 

2010; Hackman og Johnson, 2009). Frá sjónarhorni samskiptahæfninnar er hægt að læra að 

verða leiðtogi en Hackman og Johnson (2009) telja að leiðtogahæfni sé ekki meðfæddur 

eiginleiki. Þessu er Mintzberg (2011) ekki sammála en hann vill meina að sumir séu með 

meðfædda leiðtogahæfni. 

Rökræður eru mikilvægar fyrir stjórnendur og leiðtoga á öllum sviðum. Einstaklingar í 

litlum hópum sem eru góðir í að rökræða eru líklegri til að verða leiðtogar og hópar eða 

teymi sem rökræða um hugmyndir sínar eru yfirleitt með meiri gæði í lausnum. Í fyrirtækjum 

verða umsjónarmenn að verja sínar eigin hugmyndir og verja hugmyndir undirmanna sinna 

(Hackman og Johnson, 2009). Jafnvel þó að rökræður séu taldar mikilvægar fyrir hlutverk 

leiðtoga, líta margir þær hornauga. Líklega hafa flestir tekið þátt í jákvæðum rökræðum sem 

örvuðu hugsun þeirra. Þá eru einnig miklar líkur á að flestir hafi einnig lent í neikvæðum 

deilum sem urðu til þess að einhver varð sár og ollu særindum í sambandi þeirra. Lykillinn að 

því að skilja blöndu af góðri og slæmri reynslu verður að fela í sér að hægt sé að rökræða 

hlutina og sleppa persónulegri árásargirni. Að rökræða hlutina felur í sér að kynna og verja 

málefni (Hackman og Johnson, 2009). 
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3. Ágreiningur á vinnustað 

Fræðimenn eru flestir sammála því að einhvern tímann eigi ágreiningur sér stað þegar hópur 

eða lið vinna í sameiningu við að leita að árangursríkri aðferð. Hafa þeir haldið því fram að 

ágreiningur og átök geti haft jákvæðar og neikvæðar niðurstöður sem og eyðileggjandi eða 

uppbyggilegar. Þegar útkoman er jákvæð geta ákvarðanir mikilvægs málefnis búið til nýjar 

hugmyndir, losað um spennu, endurmetið og endurskoðað markmið og styrkt getu hópsins 

til að vinna saman í framtíðinni. Neikvæð útkoma getur orðið til þess að starfsmenn dragi 

verkefni á langinn og auki þar með ágreininginn, þeir gætu orðið ósveigjanlegir, 

fjandsamlegir og að lokum draga þeir úr skilvirkni hópsins (Somech, 2008). Kerwin, Doherty 

og Harman (2011) vilja skilgreina þetta með auknu vægi. Þeir segja að átök séu skilgreind 

sem: „Þegar fólk sem vinnur saman í hóp nær ekki að koma sér saman um sameiginlega 

niðurstöðu, að minnsta kosti tímabundið, truflar og hindrar hegðun hvers annars.“ 

Vinnustaðaágreiningur vísar til ferlis þar sem einstaklingur skynjar að hagsmunir hans 

séu andstæðir öðrum eða hafi neikvæð áhrif á annan aðila. Fræðimenn hafa rannsakað 

sameiginlega þætti vinnustaðaágreinings og telja almennt að stjórnendur og starfsmenn hafi 

mismunandi hagsmuna að gæta og því verði ágreiningur óhjákvæmilegur. Því þurfi að  

meðhöndla hann til dæmis með samningaviðræðum eða jafnvel með einhvers konar 

kjaradómi (Teague og Roche, 2012). Hins vegar eru frekar fáar rannsóknir á ágreiningi 

einstaklinga frá sjónarhorni stjórnenda (Hunter og Renwick, 2009). Það gæti verið vegna 

þess sjónarmiðs að stjórnendur eigi að vinna sem lið og er þar af leiðandi ólíklegt að 

ágreiningur milli einstaklinga eigi sér stað. Engu að síður hafa rannsóknir gefið til kynna að 

persónulegur ágreiningur er algengasti ágreiningurinn á vinnustað (Dana 2011; Lawless og 

Trif, 2016). Svava og Inga Jóna (2016) segja að langvarandi ágreiningur geti síðar leitt til 

eineltis á vinnustað, sem er alvarlegasta mynd ágreiningsins. 

Meginreglan varðandi stjórnun ágreinings á vinnustað er sú að ómögulegt er að 

útrýma öllum ágreiningi og ekki er heldur hægt að leysa allan ágreining, en það er hægt að 

læra hvernig hægt er að vinna með ágreining og það gagnast bæði starfsmönnum og 

skipulagsheildum. Þó svo ekki sé hægt að útrýma öllum ágreiningi eða vandamálum er hægt 

að lágmarka skaða ágreiningsins og bæta starfsemi á vinnustað (Teague og Roche, 2012; 

Lawless og Trif, 2016). Sumar nýlegar rannsóknir telja að ágreiningur geti verið 
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viðvörunarmerki um undirliggjandi alvarleg vandamál sem þarfnast lausnar (Lawless og Trif, 

2016). 

Í þessum kafla verður farið yfir birtingarmyndir ágreinings á vinnustað og þar sem 

kennarar eru yfirleitt í einhverri teymisvinnu verður teymisvinna skilgreind og farið yfir 

helstu ágreiningsmál í teymisvinnu. Eftir það verður farið í ágreining sem þróast í átök og er 

stundum kallaður persónulegur ágreiningur og endar þessi kafli á að fjalla um hlutverk 

stjórnenda í stjórnun ágreiningsmála á vinnustað. 

3.1 Tegundir og birtingarmyndir ágreinings 

Rannsókn Mooney, Holahan og Amason (2007) gaf til kynna að stjórnendur eyða stórum 

hluta af tíma sínum í að takast á við ágreining og lausn ágreiningsins hefur oft forgang fram 

yfir önnur verkefni. Til að takast á við ágreining á áhrifaríkan hátt er mikilvægt að skilja þá 

þætti sem geta aukið líkurnar á að ágreiningur eigi sér stað. 

Átök eru ekki alltaf slæm, ef ágreiningurinn er jákvæður getur hann verið æskilegur í 

teymum. Hægt er að nýta ágreining sem kemur upp til góðs fyrir starfið og starfsmenn, hann 

getur leitt til yfirburða, gæða og sköpunar. Á sama tíma hafa fræðimenn líka komist að því 

að átök geta verið félagslega eyðileggjandi og leitt til lélegrar frammistöðu eða brjóta 

liðsheildina upp að öllu leyti. Þetta gerist sérstaklega þar sem átökin snúast að 

persónulegum eiginleikum teymismeðlima og fólk rífst við hvert annað eða setur út á 

hæfileika, getu eða starfshæfni hvers annars. Þetta getur verið óhollt, bæði fyrir þá sem eiga 

í hlut og fyrir teymið í heild sinni. Jafnvel þótt starfsóöryggi eða mikið álag geti leitt til 

mikillar streitu er það yfirleitt ágreiningur við samstarfsmenn sem heldur fólki vakandi á 

nóttunni (West, 2012). 

Mooney og félagar (2007) halda því fram að til að leysa ágreining á árangursríkan 

hátt þurfi að skilja ferli ágreinings; þar á meðal aðdraganda ágreiningsins, túlkun hans og 

möguleikann á að þurfa að notast við mismunandi aðferð á einstaklingana til að ná að leysa 

úr ágreiningnum. Rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að mesti ágreiningurinn virðist vera 

ef mikill fjölbreytileiki ríkir innan hópsins, það er að segja menningar- og þjóðernismunur, 

einnig  ef mikil fjölbreytni er í verkefnum og mikil verkefnavinna. Þegar tekið var tillit til 

reynslu starfsmanna virtist hún þó ekki hafa mikil áhrif (Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 

2014; Kerwin, Doherty og Harman, 2011). 
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Fyrri vinna hjá fræðimönnum ráðleggur stjórnendum að leggja áherslu á efnið eða 

verkefnið og beina athyglinni frá ágreiningi sem kemur vegna persónulegra sambanda eða 

tengsla. Ágreining vegna verkefna er hægt að forðast með því að grípa til staðreynda og 

rökræðna, en ágreiningur vegna tengsla verður ekki skapandi heldur felur hann yfirleitt í sér 

persónulegar árásir og tilfinningalegan ágreining. Þessar rannsóknir leggja til að þau teymi 

sem taka reglulega þátt í verkefnum sem vekja upp ágreining, standi sig vel, en teymi sem 

lenda í átökum munu skaðast (Edmondson og Smith, 2006). 

Í gegnum árin hafa sumir stjórnendur talið að besta leiðin til að stjórna ágreiningi 

væri að bæla niður ágreininginn og halda friðinn hvað sem það kostar. Hins vegar hafa nýjar 

rannsóknir sýnt fram á að ágreiningur getur verið viðvörunarmerki fyrir alvarlegra vandamál 

sem þarf að leysa (Darling og Walker, 2001). Þó svo að ekki sé hægt að leysa allan ágreining 

eða öll vandamál er hægt að lágmarka hann, ágreiningsstjórnun getur lágmarkað 

starfstruflun sem getur hlotist af ágreiningsmálum og eflt jákvæðan ágreining í því skyni að 

auka nám og skilvirkni í skipulagsheildum (Teague og Roche, 2012; Lawless og Trif, 2016). 

3.2 Ágreiningur í teymisvinnu 

Teymi er hópur fólks sem vinnur saman innan skipulagsheilda. Þau hafa ákveðnu hlutverki 

að gegna og geta því verið ólík eftir því hvaða hlutverki þau eiga að sinna. Öll geta þau 

unnið á misjafnan hátt þar sem þau geta verið sjálfstýrð og jafnvel haft mikið 

ákvörðunarvald innan þess ramma sem starfað er eftir. Allir innan sama teymis hafa 

sameiginleg markmið og skyldur sem þeir þurfa að uppfylla með hag þess sem þeir vinna 

fyrir að leiðarljósi. Teymi hefur nauðsynlegt vald, sjálfstæði og bjargir til að ná sínum 

markmiðum en mikilvægt er að allir innan sama teymis skilji markmiðin á sama hátt. Starf 

teymis hefur áhrif á aðra, bæði á þá sem eru innan og utan þeirrar skipulagsheildar sem 

þeir starfa hjá. Þeir vinna náið saman og eru oftar en ekki fleiri en sex til átta í teymi. 

Starfsmenn utan teymis í sama fyrirtæki vita af teyminu og ástæðuna að baki því (West, 

2012 og Ahles & Bosworth, 2004). 

 Áður fyrr var yfirleitt eitt teymi sem vann saman en á síðustu árum hefur þetta 

breyst og nú er teymisvinna ekki jafn einangruð og hún var áður, teymi geta þurft að vinna 

með öðrum teymum og þurfa þá að vinna eftir skipulögðu kerfi til að ná sameiginlegum 

markmiðum og yfirstíga þær hindranir sem þau standa frammi fyrir (West, 2012). 
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Sumir einstaklingar eru á móti teymisvinnu og segja að hún leiði frekar til ágreinings, 

sé sóun á tíma og grafi undan félagslegum samskiptum. Þegar verulegur ágreiningur gýs upp 

í hópnum situr eftir gremja og tilfinning um að ákvörðunartakan sem var tekin í sameiningu 

sé gölluð. Það þarf að átta sig á kostum þess að vinna saman og finna leiðir til að stjórna 

hópnum til að vinna saman að uppbyggilegum aðferðum ágreinings (Edmondson og Smith, 

2006). 

Einnig eru til stjórnendateymi eða leiðtogateymi þar sem meðlimir teymisins eru allir 

stjórnendur eða leiðtogar. Þau teymi reyna að fá starfsmannahópinn til að fylgja réttri braut 

og þau leiða gjarnan breytingar, þau hafa skýra framtíðarsýn sem fylgjendur eru tilbúnir að 

fylgja eftir. Aðferðir leiðtogateymis fela í sér að miðla stefnunni bæði með orðum og 

aðgerðum til fylgjendanna og hafa þannig áhrif á sköpun teyma og sambanda sem skilja 

framtíðarsýnina og aðgerðaáætlunina og viðurkenna gildi þeirra. Leiðtogateymi höfða til 

innri þátta einstaklinga eins og metnaðar og tilgangs (Hackman og Johnson, 2013). Að hvetja 

stjórnendur til að vinna sem lið hefur verið talin ein af bestu leiðum til að efla skilvirkni 

leiðtoga í fyrirtækjum eða stofnunum. Fræðimenn hafa haldið því fram að hópavinna eflist 

og stuðli að betri ákvarðanatöku og auki þátttöku og skuldbindingu helstu stjórnenda 

(Smith, 2006). 

West (2012) telur að það séu þrjár tegundir ágreinings í teymum. Ágreiningur um 

verkefni (t.d. ólíkar skoðanir um verkefni). Ágreiningur um hlutverk meðlima í teyminu (t.d. 

„Þú átt að sjá um að gera þetta, ekki ég“) og persónulegur ágreiningur (t.d. „Ég tel að þú sért 

ótrúlega dónaleg og pirrandi manneskja“). Fjölbreytni teymis og ágreiningur um hvernig best 

sé að mæta þörfum viðskiptavina getur orðið uppspretta gæða og sköpunar, sérstaklega 

þegar verkefnið er flókið og krefjandi. Ef átökin verða gífurlega mikil (hvort sem það er um 

verkefnið eða ekki) getur það ógnað samböndum/samstarfi í teyminu og grefur undan 

skilvirkni teymisins. Það sem er kannski þægilegt í umræðu fyrir þig getur verið ákaflega 

óþægilegt fyrir starfsfélaga þína. Ágreiningur um hlutverk meðlima (t.d. „Þetta er þitt starf, 

ekki mitt“ eða „Ég er með miklu meira vinnuálag heldur en þú“) og persónulegur ágreiningur 

grefur undan skilvirkni teymisins og velferð meðlima á hvaða stigi sem er (West, 2012). 

Kerwin og félagar (2011) segja að þær rannsóknir sem skoða ágreining innan hópa 

séu að mestu byggðar á verkefnum, verkferlum og persónulegum gildum. 

Verkefniságreiningur er ólíkar skoðanir hjá meðlimum hópsins um hvernig verkefnið skuli 

framkvæmt, þessi ágreiningur er efnislegur (t.d. varðandi hvernig fjármagni ætti að vera 
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varið). Ágreiningur sem tengist verklagi eða verkferlum er efnislegt ósætti sem snýr að því 

hvernig verkefnin ættu að vera unnin og hvaða verkefni ættu að vera unnin. Að lokum er 

ágreiningur um persónuleg gildi - ekki efnisleg heldur persónuleg, þessi tegund ágreinings 

hefur tilhneigingu til að vera tilfinningaleg sem felur í sér spennu og núning milli meðlima, til 

dæmis ósætti um persónuleg gildi. Rannsóknin sýndi fram á að þegar upp kom ágreiningur 

vegna þessara þriggja þátta hafði það neikvæð áhrif á mismunandi hátt, þegar litið var til 

gæða ákvarðanatöku, ánægju stjórnenda og skuldbindingu til fyrirtækisins. Þessi rannsókn 

leiddi í ljós að þessi tengsl gætu haft áhrif á verkefnin og ferli ágreiningsins (Hamm-Kerwin 

og Doherty, 2010). 

3.3 Ágreiningur sem þróast í átök 

Persónuleg árás er óvinveitt samskipti sem miða að því að ráðast á sjálfsmynd annarra í stað 

þess (eða til viðbótar) að verja þeirra eigin málefni (Hackman og Johnson, 2009). Árásargjörn 

aðferð felur meðal annars í sér: Persónulega árás, árás á uppruna, móðganir, stríðni, að 

hæðast að, blóta, hóta, árás á hæfileika eða útlitsþætti, fyrirlitningu eða ógnandi svipbrigði 

(Hackman og Johnson, 2009). Persónuleg ágreiningsmál á vinnustað vísa til ágreinings meðal 

einstaklinga, þau eru oft í tengslum við neikvæðar tilfinningar vegna ólíkra sjónarmiða, 

markmiða, áhugamála og verkferla. Rannsóknir gefa til kynna að persónulegur ágreiningur 

sé algengasti ágreiningurinn á vinnustað (Dana 2011; Lawless og Trif, 2016). 

 Þar sem flestir vinnustaðir krefjast samskipta milli einstaklinga er persónulegur 

ágreiningur talinn óumflýjanlegur. Vinnustaðaágreiningur getur leitt til nýjunga og 

gagnkvæms skilnings en svo getur hann einnig haft neikvæðar afleiðingar ef hann er 

hunsaður. Persónulegur ágreiningur er tengdur við útkomu skipulagsheildarinnar svo sem 

með auknum fjarvistum og verri frammistöðu. Hann getur einnig tengst þunglyndi, kvíða, 

gremju og þreytu hjá starfsfólki. Stjórnendur geta dregið úr þessum neikvæðum áhrifum 

með því að meðhöndla persónulegan ágreining (Lawless og Trif, 2016). 

Ef einstaklingar hafa upplifað neikvæðan ágreining er það líklegast vegna þess að 

einn eða allir aðilar hafa tekið þátt í persónulegum árásum. Persónulegar árásir eru 

samskipti sem eru skaðleg. Að rökræða hlutina getur hins vegar uppskorið jákvæðar 

niðurstöður. Fylgjendur innan fyrirtækja vilja frekar vinna hjá yfirmönnum sem eru gjarnir á 

að rökræða hlutina, en eru ekki árásargjarnir, þannig leiðtogar eru líklegri til að vera með 

hærri laun og ánægðari í starfi (Hackman og Johnson, 2009). 



 

21 

3.4 Hlutverk stjórnenda í stjórnun ágreinings á vinnustað 

Stjórnendur eiga að geta greint vandamál og leyst úr ágreiningi þar sem ágreiningur er stór 

þáttur í starfi þeirra. Bent hefur verið á ýmsar aðferðir til að leiðbeina stjórnendum hvernig 

þeir geta unnið með ágreining. Stjórnendur geta komið í veg fyrir vinnustaðaágreining með 

því að leiðbeina og þjálfa starfsfólkið (Anderson, Rayner og Schyns, 2009). Með því að 

leiðbeina og þjálfa starfsfólk í að bera kennsl á ágreining á vinnustað geta starfsmenn komið 

til stjórnenda til að láta vita af vandamálum eða ágreiningi milli starfsmanna. Þá fá 

stjórnendur tækifæri til að geta gripið snemma inn í og komið í veg fyrir frekari ágreining 

(Teague og Roche, 2012). 

Þar sem millistjórnendur og aðrir yfirmenn eiga í daglegum samskiptum við 

starfsmenn eru þeir í góðri stöðu til að leysa úr ágreiningi og ættu því að geta tekið virkan 

þátt í að leysa ágreining á vinnustað (Teague og Roche, 2012). Að sjálfsögðu munu 

stjórnendur ekki alltaf vera færir um að framkvæma þetta hlutverk og ágreiningurinn gæti 

verið það umfangsmikill eða það flókinn að það gæti krafist þess að reyndari stjórnandi eða 

sérhæfður einstaklingur tæki það að sér. Stjórnendur þurfa þá að vera færir um að greina á 

milli vandamála sem þeir geta leyst sjálfir og vandamála sem á að senda á stjórnanda á efra 

stjórnendastigi eða á sérfræðing í ágreiningsmálum (Costantino og Marchant, 1996). Þannig 

geta stjórnendur ráðið úrslitum vinnustaðaágreinings (Teague og Roche, 2012). 

Þegar upp sprettur persónulegur ágreiningur í fyrirtækjum og stofnunum, íhuga 

stjórnendur yfirleitt tvo valmöguleika sem báðir eru óaðlaðandi: Að þegja til að reyna að 

friða samskiptin eða láta í sér heyra og eiga á hættu að einstaklingarnir geri persónulega 

árás sem grafi undan samvinnu og skaði framfarir. Edmondson og Smith (2006) telja að 

hvorug aðferðin sé góð, né skili árangri. Þögnin er oft gagnslaus en þegar ágreiningur er 

höndlaður á lélegan hátt er samt sem áður mögulega hægt að læra hvernig á að leysa hann á 

árangursríkan hátt. Hópar sem í raun ræða ágreining sem kemur upp á yfirborðið geta frekar 

nýtt möguleikana við að vinna í teymi heldur en ef þeir reyna að forðast að tala um 

ágreininginn. Með þessu geta stjórnendur reynt að temja sér að nota ágreininginn til góðs 

(Edmondson og Smith, 2006). 

Teague og Roche (2012) benda á að til séu nokkrar rannsóknir sem hafa bent á að 

stjórnendur nái oft ekki að innleiða breytingar í stjórnun starfsmannamála (e. people-

management) inni í skipulagsheildinni. Ástæða þess er að stjórnendur eiga fullt í fangi með 

að klára sín verkefni (e. worktask) og eiga þá erfiðara með að ná að einbeita sér að því að 
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framkvæma verkefni sem eru tengd starfsmönnunum (Teague og Roche, 2012). Einnig er 

mikilvægt að stjórnendur komi stefnu í ágreiningsmálum til skila svo hægt sé að ákveða 

hvort hægt sé að leyfa stjórnendum á öllum stjórnendastigum að sjá um ágreiningsmálin 

(Whittaker og Marchington, 2003; Teague og Roche, 2012). Stjórnendur þurfa að fá stuðning 

til að framkvæma hlutverk sitt, undantekningarlaust þurfa þeir að fá formlega þjálfun í 

aðferðum og verklagi til að leysa vandamál. Þar að auki er líklegt að hvetja þurfi stjórnendur 

til að taka ágreining alvarlega og að það sé á þeirra ábyrgð að leysa úr honum (Teague og 

Roche, 2012).  

 Mikilvægt er að leyfa stjórnendum á öllum stjórnendastigum að sjá um störf sem 

tengd eru mannauðsmálum og gefa þá mannauðsstjórnendum tækifæri til að gegna virkara 

hlutverki í ákvörðunartöku stefnumarkana og leggja línur innan stofnana (Teague og Roche, 

2012). Teague og Roche (2012) benda á að stjórnendum finnist oft erfitt að framkvæma 

hlutverk í starfi sínu sem snýr að mannauðnum. Þeir telja að ástæðan gæti verið að 

stjórnendur á mismunandi stjórnunarstigum hafi mismunandi skoðanir um hvaða ábyrgð 

eða þættir felast í stjórnun mannauðs eða vegna þess að stjórnendur fá ekki þann stuðning 

eða þjálfun frá skipulagsheildinni sem þarf til að framkvæma stjórnun mannauðs (Teague og 

Roche, 2012).  

Rannsókn Teague og Roche (2012) sýnir fram á að stjórnendur eru mikilvægir í 

skipulagsheildum en þá vantar oft stuðning frá skipulagsheildinni á sviðum eins og menntun, 

þjálfun og frammistöðumati og þá skortir sjálfstraust til að grípa inn í á sjálfstæðan hátt. 

Eftirfylgni á frammistöðu stjórnenda til að leysa úr ágreiningsmálum hefur verið talin hafa 

jákvæð áhrif á skipulagsheildina, þar með talið framleiðni vinnuafls, meiri viðveru á 

vinnustað og getu til að höndla breytingar (Teague og Roche, 2012). 
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4. Aðferðir til að leysa ágreining  

Til eru margar aðferðir til að leysa ágreining og engin ein aðferð er sú rétta. Gott væri að 

stjórnendur myndu kynna sér nokkrar aðferðir og velja eina sem þeim finnst henta best. Í 

þessum kafla verður farið yfir aðferðir til að leysa og meðhöndla ágreining á vinnustað og 

hvaða hlutverk skipulagsheildin spilar við lausn þeirra, ábyrgð stjórnenda og stuðning við 

stjórnendur til að leysa ágreiningsmál á vinnustað.  

4.1 Fimm leiðir til þess að leysa úr ágreiningi 

Mooney og félagar (2007) halda því fram að til að skilja ferli ágreiningsins til að geta leyst 

hann á árangursríkan hátt þurfi að vita hver aðdragandi ágreiningsins var, túlkun hans og 

vera viðbúinn því að sama aðferðin gæti virkað á einn einstakling en ekki hina.   

Michael West (2012) nefnir fimm leiðir til að leysa úr ágreiningi. Fyrsta leiðin er 

afneitun en þá eru ágreiningsmálin látin afskiptalaus og forðast er að koma nálægt þeim. Þá 

fær enginn sínu framgengt og líklegt er að ágreiningurinn muni ágerast með tímanum. 

Önnur leiðin er eftirgjöf þannig að einn gefur eftir og hinn fær öllu sínu framgengt, en þá 

gæti afleiðingin orðið sú að öllum finnist að hinn aðilinn eða hópurinn fái allt sem þeir vilja 

en „ég eða minn hópur fáum aldrei það sem við viljum“. Þannig fyllist einstaklingurinn 

og/eða hópurinn gremju því búist er við því að viðkomandi muni alltaf verða að gefa eftir. 

Þriðja aðferðin er samkeppni. Þá keppir hver og einn um hvers tillaga verður ofan á og þeir 

sem vinna fá það sem þeir vilja en þeir sem tapa fá ekkert af sínum þörfum uppfyllt og er þá 

líklegt að þeir fyllist gremju sem getur brotist fram í næsta ágreiningi. Málamiðlun eða 

sáttamiðlun með samningum. Þessi aðferð hljómar kannski vel vegna þess að með þessu 

gefa allir eitthvað eftir og allir tapa einhverju, en svo gæti farið að enginn yrði sáttur við 

lausnina. Enginn fær sínar þarfir uppfylltar að fullu en þó er þetta betri lausn heldur en hinar 

þrjár. Fimmta leiðin er samvinna þar sem unnið er að skapandi lausn sem uppfyllir þarfir 

allra og allir upplifa að þarfir þeirra séu uppfylltar. Þetta er það sem kallað er „win-win“ eða 

„sigur-sigur“ aðferðin og er þessi leið talin vera sú besta að mati West (2012) vegna þess að 

aðilar vinna saman að lausn og eru ánægðir með niðurstöðuna sem gerir það að verkum að 

samband þeirra verður sterkara vegna árangursríkra samningsviðræðna við ágreining (West, 

2012). Champoux (2000) er nánast með sömu nálgun nema að samkeppni inniheldur einnig 
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boðvald sem þýðir að sá sem er með formlegt vald mun hafa lokaorðið og hann notar vald 

sitt til að fá sínu framgengt (Hoy og Miskel, 2008). 

4.2 Aðferð Edmondson og Smith 

Til að stjórnendur geti tekið skynsamlegar og tímabærar ákvarðanir þegar til átaka kemur 

gætu þeir til dæmis lært að setja upp aðferð sem Edmondson og Smith (2006) kalla: 

Sjálfsstjórnun, stjórna samræðum og stjórna tengslum. Með því að byggja upp færni í 

þessum aðferðum geta stjórnendur notað bæði verkefnis- og samskiptaágreining til að fá 

dýpri skilning á vandamálum fyrirtækisins og fyrir undirmenn sína, þrátt fyrir tilfinningalegt 

álag (Edmondson og Smith, 2006). Þessar aðferðir sem þeir setja upp eru: 

Sjálfsstjórnunaraðferð: Þar sem sumir láta tilfinningar sínar ráða för þegar kemur að 

ágreiningi er þetta aðferð sem hjálpar stjórnendum að passa að starfsmenn láti ekki 

tilfinningarnar ræna getu þeirra til að rökstyðja mál sitt á rólegan hátt þegar ágreiningurinn 

vex. Stjórnendur sem vilja vera leiknir við að meðhöndla þessar aðstæður geta lært að 

meðhöndla aðstæður þegar tilfinningar koma upp á yfirborðið þegar heit málefni (e. hot 

topic) eru í umræðunni. Þetta þýðir ekki að telja upp að tíu og bæla niður tilfinningar, frekar 

að hugsa um viðbrögðin og eiga við ástandið og þar með er komin minni tilfinningaleg 

kveikja og meiri hæfni til að spyrja spurninga og íhuga aðra valkosti (Edmondson og Smith, 

2006). 

 Stjórna samræðum: Önnur æfingin sem gerir stjórnendur hæfari í samræðum í 

tilfinningaþrungnum umræðuefnum þar sem getur verið erfitt að taka góðar ákvarðanir og 

að efla vinnutengsl. Með tímanum getur verið betra að stjórna samtölum með því að byggja 

upp sameiginleg „kælikerfi“ til að kæla niður heitar umræður. Teymin sjá að með því að 

hugsa upphátt um verkefni og samskiptamálefni geti þeir kælt málin niður án þess að bæla 

niður ágreining eða hlaða upp óumræðuhæfum málefnum (Edmondson og Smith, 2006). 

Framtíðarvelgengni skipulagsheildarinnar er háð hæfni hópsins til að takast á við 

ágreining beint og á áhrifaríkan hátt. Þrír þættir geta hjálpað til við að minnka ágreining: 

Fyrst er að kanna mismunandi viðhorf einstaklinga innan hópsins, með því að leyfa þeim að 

sjá eða íhuga aðra möguleika. Annað er að viðurkenna tilfinningaleg viðbrögð á opinskáan 

hátt og kanna hvað leiddi til þessara tilfinninga og hið þriðja er að bera kennsl á efnislegan 

ágreining sem og tengsl og ræða báða þættina þegar þess þarf (Edmondson og Smith, 2006). 
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 Stjórna tengslum: Fyrstu tvær aðferðirnar (sjálfsstjórnunaraðferðin og að stjórna 

samræðum) stuðla að því að byggja upp samskipti innan hópsins sem geta þolað 

tímabundinn ágreining. Í þriðju æfingunni er farið í að byggja upp sambönd með þremur 

aðferðum: Byggja upp traust, fjárfesta í tilteknum samböndum og kortleggja og breyta 

ferlum (Edmondson og Smith, 2006). 

 Byggja upp traust: Stjórnendur sem taka sér tíma í að kynnast starfsfólki sínu sem 

einstaklingum og þeir stjórnendur sem reyna að skilja markmið annarra og 

áhyggjur eru ólíklegri til að draga neikvæðar ályktanir um hug annarra. Þetta er til 

að byggja upp traust sem er talið vera grundvallaratriði í reynslunni. Ótraustur 

grunnur getur gert ágreining enn verri fyrir vikið en með því að búa til tíma til að 

kynnast hvert öðru getur hjálpað til við að hindra ágreining. Traust gerir 

meðlimum hópsins kleift að samþykkja að enginn er fullkominn en allir eru að 

reyna sitt besta til að vinna í málefninu (Edmondson og Smith, 2006). 

 Fjárfesta í tilteknum samböndum: Ekki eru öll sambönd jöfn, hvort sem það er á 

milli deilda, einstaklinga eða fyrirtækja. Sum sambönd endast lengur en önnur og 

sum lifa af skipulagsbreytingar í fyrirtækjum og þar sem spenna byggist upp og 

springur síðan sem getur valdið miklu tjóni. Í sumum fyrirtækjum verða 

starfsmenn sem sjá um verðkannanir, þróun og framleiðslu að vera í nánum 

samskiptum til að tryggja gæði á kostnað þess að klára framleiðsluna. Í öðrum 

verða ákveðnar rekstrareiningar að hafa möguleika á samkeppni á markaðinum 

(Edmondson og Smith, 2006). 

 Kortleggja og breyta ferlum: Að kortleggja mynstur samskipta er gagnlegt 

verkfæri fyrir stjórnun tengsla ágreinings. Stundum verður ágreiningur 

eyðileggjandi því fólk skilur ekki áhrifin sem mannleg samskipti geta haft, til 

dæmis – hvernig það sem ég segi, hefur áhrif á hvað þér finnst, sem hefur áhrif á 

hvað þú segir og hvað ég held næst og svo framvegis. Að sjá ekki framlag okkar í 

okkar eigin hegðun á hegðun annarra, þá finnst okkur við vera saklaus þegar við 

lendum í samskiptaörðugleikum (Edmondson og Smith, 2006). 

 

 Gott er að skoða í hvaða aðstæðum ágreiningurinn kemur upp, starfsmenn ættu að 

geta talað um staðreyndir t.d. um ákveðin verkefni og verkaskiptingu og þar af leiðandi 

verður lítil hætta á að gefa starfsmönnum tilefni til árekstra. Ef leiðtogar leggja áherslu á 

sameiginleg markmið og góð samskipti geta teymin unnið úr ágreiningi á árangursríkan hátt 

(Edmondson og Smith, 2006). 
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4.3 Þrír þættir Rahim og Thomasar til að meðhöndla ágreining 

Aðferðin „þættir til þess að meðhöndla ágreining“ (e. conflict-handling modes) sýnir 

mismunandi aðferðir sem fólk getur notað til að fást við aðra í hugsanlegum óvinveittum 

samskiptum eða vinnuaðstæðum. Líkaninu fyrir „þætti til að meðhöndla ágreining“ er skipt í 

þrjá aðalflokka og svo skiptast þeir niður í fleiri undirflokka (sjá mynd 3). Aðalflokkarnir þrír 

eru: Aðstæðubundnir þættir, persónuleg sjónarmið og skipulagsþættir.  

  Lawless og Trif (2016) benda á að flestar rannsóknir um leiðir til að meðhöndla 

ágreining eiga rætur að rekja til Blake og Mutton (1964) sem flokkuðu þessa þætti út frá 

umhyggju fyrir fólki og frammistöðu í huga. Hugmyndin um „þætti til að meðhöndla 

ágreining“ er að mestu byggð á líkani frá Blake og Mutton (1964) en þróuð áfram af Thomasi 

(1976) og Rahim (1983). Rahim (1983) og Thomas (1976) benda á fimm leiðir til þess að 

meðhöndla persónulegan ágreining: Að búa til samstarf (e. collaborating), að koma til móts 

við aðra (e. accommodating), samkeppni (e. competing), að forðast (e. avoiding) og 

málamiðlun (e. compromising). Það fer eftir á hvaða stigi samvinnufýsnin og sjálfhverfan eru 

hjá aðilum sem greinir á hversu vel gengur að leysa úr ágreiningsmálunum (Lawless og Trif, 

2016). Thomas, Thomas og Schaubhut (2008) halda því til dæmis fram að sjálfhverfur 

einstaklingur segi frá sínum eigin áhyggjum en einstaklingur sem er samvinnufús skýrir frá 

áhyggjum sem hann hefur af öðrum og heildinni. 

 

Aðstæðubundnir þættir 

Þó svo að Blake og Mutton (1964) bendi á að samstarfsþátturinn (e. collaborating mode) sé 

árangursríkastur til að stjórna ágreiningi, óháð tegund ágreinings, heldur endurskilgreiningin 

á hugtakinu ágreiningsstjórnun því fram að mismunandi aðferðir til að leysa persónulegan 

ágreining henti mismunandi aðstæðum (Rahim, 2002). Þetta sjónarmið byggir á því að 

stjórnendur ættu að nota mismunandi aðferðir til að leysa úr ágreiningi eftir eðli 

ágreiningsins, eftir flækjustigi og alvarleika málsins, það er mikilvægt fyrir alla aðila sem og 

tími og úrræði sem fer í að leysa þau (Rahim, 2002). Lykilþættirnir fimm sem voru kynntir 

hér að ofan (sjá einnig mynd. 2) eru eftirfarandi: 
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1. Búa til samstarf (e. collaborating mode) felur í sér að vinna saman að lausn þar 

sem allir sigra (e. win-win). Það er mjög svipað samþáttaaðferðinni (e. 

integrative) og vandamálalausninni (e. problem-solving types) þar sem allir leitast 

við að finna langtímalausn. Þessi aðferð er talin vera gagnleg þegar þarf að leysa 

flókin vandamál, þegar annar aðilinn þarf að finna árangursríka lausn og tími er til 

staðar til að leysa vandamálið. Hins vegar er þessi aðferð talin óhentug þegar 

málefnið er einfalt, krefst úrlausnar sem fyrst eða aðilar hafa ekki getu til að leysa 

málið sjálfir (Rahim, 2002). 

2. Koma til móts við (e. accommodating mode) hunsa eigin þarfir og reyna að 

minnka mismuninn og leggja áherslu á líkindin (Rahim, Magner og Shapiro, 2000). 

Þessi aðferð virkar þegar einstaklingurinn heldur að hann gæti verið í órétti eða 

að málið skiptir meira máli fyrir hinn aðilann og þegar mikilvægt er að varðveita 

sambandið (Rahim, 2002). Í þessari aðferð fórnar einstaklingurinn sjálfum sér 

með von um njóta góðs frá hinum aðilanum í framtíðinni þegar þörf krefur. Þessi 

leið getur verið árangursrík til lengri tíma litið við að leysa persónuleg 

ágreiningsmál (Lawless og Trif, 2016). 

3. Samkeppni (e. competing mode) hefur verið skilgreint sem „sigra-tapa“ leiðin. 

Samkeppni getur þýtt að standa upp fyrir réttindum og/eða verja stöðu sem 

aðilinn telur vera rétta (Rahim, Magner og Shapiro, 2000). Þessi leið er hentug ef 

þarf að taka skjóta ákvörðun, ef undirmenn skortir þekkingu til að taka ákvörðun 

eða ef nauðsynlegt er að ná yfirhöndinni við þrjóska einstaklinga. Hún er óhentug 

ef um er að ræða flókin ágreiningsmál, ef báðir einstaklingar eru jafn valdamiklir 

eða ef undirmenn hafa mikla getu og hæfni til að leysa málið (Rahim, 2002). 

Canary (2003) komst að því að keppnisþátturinn var almennt árangurslaus við að 

leysa ágreining (Lawless og Trif, 2016). 

4. Að forðast (e. avoiding mode) er notuð til að forðast átök, hunsa ástandið og 

fresta ágreiningi (Rahim, 2002). Þessi leið gæti aðeins verið gagnleg þegar 

vandamálið er talið vera minniháttar og þar sem það er hugsanlega meiri truflun 

á starfsemi við að reyna að ná sáttum heldur en að láta kyrrt liggja. Þessi leið er 

oft notuð því aðilinn óttast að stjórnandann skorti sjálfstraust til að leysa 

ágreiningsmál (Rahim, 2002). Sá sem forðast ágreining kemur ekki á framfæri 

áhyggjum sínum eða annarra þátttakenda (Rahim, Magner og Shapiro, 2000). 
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Canary (2003) segir að þessi aðferð sé almennt talin vera árangurslaus til að leysa 

ágreining (Lawless og Trif, 2016). 

5. Málamiðlun (e. compromising) er tengt við „gefa-og-taka“ og er tilraun til að gera 

báðum aðilum til hæfis (Thomas og fl., 2008). Þessi aðferð er hentug þegar 

markmið beggja aðila eru jafn einstök en er óviðeigandi ef vandamálin eru flókin 

og krefjast langvarandi lausna á grundvelli vandamálalausna (Rahim, 2002). 

Rahim segir að þessi leið henti best þegar um persónulegan ágreining er að ræða.  

 

Þessar þrjár aðferðir sem fela í sér samvinnu (koma til móts við, málamiðlun og 

samstarf) eru álitnar árangursríkari sem langvarandi lausnir í ágreiningsmálum á meðan 

hinar tvær aðferðirnar sem innihalda lítið samstarf eru gagnlegar til að takast á við 

skammtímavandamál sem varða skipulag (Rahim, 2002). Mikilvægur annmarki á þessum 

tveimur víddum er að skipulag þeirra miðast við að þessir tveir einstaklingar leysi sjálfir 

ágreininginn, en stundum bætist við þriðji aðilinn til að leysa ágreininginn.  

 

Mynd. 2 Tvívítt líkan af árekstrarháttum   

 
 
High 
 
 
 
 
Assertiveness 
(concern for 
self).  
 
 
 
 
Low 
 

 
Low     Cooperativeness  High 
 
Mynd 2. Tvívítt líkan af árekstrarháttum Rahim, (1983); Thomas (1976) um mismunandi aðferðir stjórnenda til að leysa 

ágreiningsmál. 
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Mikill tími og vinna hefur farið í að rannsaka leiðir til að takast á við ágreining og hvernig 

best sé að takast á við hann, en með tímanum hefur vaknað áhugi hjá vísindamönnum að 

rannsaka hvernig stjórnendur takast á við ágreining. Út frá sálfræðilegu sjónarmiði er 

stjórnun ágreinings annað hvort eitthvað sem lýtur að hegðun, er háð aðstæðum eða byggt 

á persónuleika (það er að segja að tiltölulega stöðug skapgerð og persónuleg gildi séu í 

fyrirrúmi) (Lawless og Trif, 2016). Þar að auki leggja rannsakendur áherslu á mikilvægi þess 

að skipulagsþættir, svo sem stefnumótun og verklagsreglur fyrir ágreiningsstjórnun og 

þjálfun stjórnenda í að leysa úr persónulegum ágreiningi sem eru til staðar (Teague og 

Roche, 2012).  

 

Persónuleg sjónarmið 

Lawless og Trif (2016) nefna að kyn stjórnenda geti haft áhrif á meðhöndlun ágreinings og 

hvaða aðferð þeir nota til að leysa ágreining. Holt og DeVore (2005) komust að því að 

karlmenn eru líklegri til að nota samkeppnina en konur líklegri að nota málamiðlunina. 

Niðurstöður Thomas og félaga (2008) sýndu líka fram á að karlar væru líklegri til að nota 

samkeppnina en aftur á móti voru bæði kynin jafn líkleg til að nota málamiðlunina. 

 Þar að auki hafa rannsóknir gefið vísbendingar um að bandarískir stjórnendur séu 

líklegri en kínverskir stjórnendur til að nota samkeppnisaðferðina. Kínverskir stjórnendur 

voru líklegri til þess að nota aðferðirnar að forðast, málamiðlun og samstarf heldur en 

bandarískir stjórnendur. Lawless og Trif (2016) nefna að sálfræðingar hafi bent á að 

persónulegir eiginleikar stjórnenda geti haft áhrif á hvaða þætti þeir nota til að leysa 

ágreining. Þeir segja jafnframt að þó að persónulegir eiginleikar spili stórt hlutverk í 

ákvörðunartöku stjórnandans hafi aðrar rannsóknir gefið til kynna að aðrir þættir geti spilað 

þar inn í - svo sem aðstæðubundnir þættir og skipulagsþættir. 

 

Skipulagsþættir 

Fyrri rannsóknir benda til þess að „þættir til að meðhöndla ágreining“ (e. conflict-handling 

modes) fari eftir því hvort skipulagsheildin veitir þjálfun í að leysa ágreining (Teague og 

Roche, 2012; Lawless og Trif, 2016). Lawless og Trif (2016) halda því fram að stjórnendur geti 

aðeins sinnt starfsmannamálum á árangursríkan hátt ef skipulagsheildin veitir stjórnendum 

þjálfun og stuðning, einnig segja þeir að margar rannsóknir bendi til að margar 

skipulagsheildir veiti ekki fullnægjandi þjálfun. Teague og Roche (2012) gerðu rannsókn á 
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360 írskum fyrirtækjum og komust að því að stjórnendur meðhöndluðu ágreiningsmál en 

höfðu ekki fengið viðeigandi þjálfun til þess. Rannsókn Cunnigham og Hyman (1999) gaf 

sömuleiðis vísbendingu um að stjórnendur höfðu heldur ekki fengið viðeigandi þjálfun í að 

leysa ágreining og töldu einnig að millistjórnendur taki oft mannauðshlutverk sín ekki 

alvarlega og telji þau vera almenna skynsemi. Niðurstöður þeirra voru studdar af Brandl, 

Madsen og Madsen (2009) sem leiddu í ljós að ágreiningsmál eru álitin vera minnst áríðandi 

í mannauðsstarfi stjórnenda. 

 Þar að auki getur það farið eftir hvaða stöðu stjórnandi gegnir innan 

skipulagsheildarinnar hvaða aðferð er notuð í stjórnun ágreiningsmála. Brewer, Mitchell og 

Weber (2002) komust að því að því hærra settir sem stjórnendur voru því líklegri voru þeir til 

að vinna saman (samstarf, e. collaborating) en lægra settir stjórnendur voru líklegri til að 

forðast og koma til móts við aðferðirnar (Lawless og Trif, 2016). Thomas og fleiri (2008) 

fundu einnig svipað mynstur, þar sem málamiðlunarleiðin var mest notuð af stjórnendum í 

miðjum metorðastiganum og minnst notuð af stjórnendum sem voru hæst settir. Yngri 

stjórnendur eru síðan ólíklegri til að nýta sjálfstæðar aðferðir til að leysa ágreining heldur en 

eldri stjórnendur (Lawless og Trif, 2016). 

 Reglulegt mat á hæfni stjórnenda til að leysa ágreining er talin nauðsynleg fyrir 

árangursríka úrlausn ágreinings. Teague og Roche (2012) komust að því að stjórnendur fá 

almennt ekki endurgjöf um hæfni sína til að leysa úr ágreiningsmálum. Aðrir fræðimenn hafa 

einnig tekið eftir mikilvægi þess að verðlauna stjórnendur fyrir árangursríka stjórnun 

mannauðs til að skipulagsheildin sendi þau skilaboð að hún meti góða ágreiningsstjórnun 

(Lawless og Trif, 2016). 
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Mynd 3. Lykilþættir sem hafa áhrif á meðhöndlun ágreinings 

 
Mynd 3. Leiðbeinandi líkan fyrir stjórnendur til að velja aðferð til að meðhöndla ágreining. Lawless og Trif, 2016. © Karen 

Sif Sverrisdóttir íslenskaði og aðlagaði 2017. (Persónuleg sjónarmið – Persónuleiki – Aðstæðubundn-ir þættir – 

Stjórnunarstaða) 

 

4.4 Nálgun Teague og Roche 

Teague og Roche (2012) telja að fela ætti stjórnendum þá ábyrgð að leysa úr 

vinnustaðaágreiningi og stjórnendur ættu að vera duglegir að prófa sig áfram og þora að 

fara óhefðbundnar leiðir við að finna nýjar leiðir til að leysa úr ágreiningi á vinnustað. 

Margar stofnanir hafa þróað nýjar aðferðir í ágreiningsstjórnun sem er byggð í 

kringum leið sem kallast „ADR“ (e. Alternative Dispute Resolution) sem stendur fyrir að fara 

óhefðbundnar leiðir til að leysa úr ágreiningi. Í „ADR“ leiðinni er leitast við að breyta leiðum 

og finna frumlegar leiðir til að nálgast ágreining milli einstaklinga og/eða hópa á vinnustað. Í 

„ADR“ leiðinni eru notaðar aðferðir til að takast á við einstaklinginn og vinnustaðaágreining 

hópsins. Þegar starfsfólk lendir í ágreiningi leitar það til stjórnenda og annarra yfirmanna því 

þeir ættu að vera færir um að leysa ágreiningsmál (Lipsky, Seeber og Fincher, 2003). Í þessari 

leið ættu stjórnendur á öllum stjórnendastigum að vera færir um að leysa deiluna bæði með 
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beinum hætti og með því að vera milliliðir og ræða hlutina út í gegn (Teague og Roche, 

2012). 

Teague og Roche (2012) koma með nokkrar aðferðir sem gætu gagnast við lausn 

ágreiningsmála á milli einstaklinga, þessar aðferðir eru: 

 

 Aðgengilegir stjórnendur (e. open-door policy): Aðferð þar sem stjórnendur eru 

sýnilegir og aðgengilegir. Starfsmenn eru hvattir til að ræða við stjórnendur um 

vandamál í trúnaði og þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að það muni bitna á þeim 

seinna meir. 

 Hjálparlína starfsmanna (e. employee hotlines): Aðferð þar sem hægt er að hringja í 

hlutlausan aðila og vera nafnlaus ef óskað er. Með þessari málsmeðferð er hægt að 

bjóða starfsmanni að kalla til ráðgjafa og finna aðstöðu fyrir þá til að finna lausn á 

vandamáli. 

 Trúnaðarmaður sem sér um erfið mál (e. ombudsman): Tilnefndur hlutlaus þriðji aðili 

innan stofnunar sem er úthlutað því hlutverki að aðstoða við að leysa gremju eða 

ágreining. Trúnaðarmaður verður að verða sér úti um staðreyndir, veita ráðgjöf og 

vera sáttamiðlari á milli deiluaðila. Hæfileikar og fortöluhæfni er lykillinn að góðum 

trúnaðarmanni. 

 Sáttamiðlari (e mediation): Ferli þar sem þriðji aðili hefur umsjón yfir og hjálpar 

deiluaðilum að komast að sameiginlegu samkomulagi. Í rauninni hefur þessi þriðji 

aðili ekkert vald heldur getur hann lagt fram tillögur eða stungið upp á möguleikum 

sem gætu leitt til samkomulags. 

 Þar sem lausn er fundin á meðal jafningja (e. peer-review panels): Stjórn sem 

samanstendur af starfsmönnum og/eða stjórnendum sem hlusta á samkeppnislegar 

rökræður, velta fyrir sér fyrirliggjandi gögnum og leggja til lausn. Hvort ákvörðunin 

hjá stjórninni er bindandi eða ekki fer eftir skipulagsheildinni. 

 Gerðardómur (e. arbitration): Hlutlaus þriðji aðili sem er heimilt að dæma í deilunni 

og leggur til lausn á ágreiningi. Hvort ákvörðun hans sé bindandi fer eftir gildandi 

vinnulöggjöf og hönnun gerðardóms innan skipulagsheildarinnar. 

 

Teague og Roche (2012) leggja síðan til aðrar nálganir sem gætu gagnast við lausn 

ágreiningsmála í hópi, þær aðferðir eru: 
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 Leggja höfuðið í bleyti (e. brainstorming): Þar sem hópur af starfsfólki eða 

stjórnendum kemur saman, talar saman og reynir að finna skapandi lausnir á 

ákveðnu vandamáli. 

 Hagsmunasamningur (e. interest-based bargaining): Tækni og ferli sem leiðir til 

samkomulags þar sem hagsmunir allra aðila sameinast. Áhersla er lögð á að vinna úr 

ágreiningi með samræðum og sameiginlegum aðgerðum. Samvinna og sameiginlegar 

aðgerðir eru orðnar mjög vinsælar aðferðir við að leysa ágreiningsmál. 

 Samskipta- og ráðgjafaferli (e. communication and consultative procedures): 

Verklagsreglur sem veita starfsmönnum tækifæri til að ræða mál sem þeim finnst 

skipta máli og fyrirhugaðar áætlanir um framtíðarstefnu skipulagsheildar. 

 Aðstoð frá utanaðkomandi sérfræðingi (e. use of external experts): Utanaðkomandi 

sérfræðingur kemur og hjálpar til við að leysa vandamál með því loka rótgrónum 

málum eða koma með skapandi lausnir. Árangur þeirra er venjulega háður því hvort 

þeir búi yfir heilindum, séu óhlutdrægir og hver hæfni þeirra í starfi sé. 

 

Rannsóknir gera einnig grein fyrir nokkrum umhverfisþáttum sem geta haft áhrif í stjórnun 

ágreinings. Rowe (1997) bendir á að skipulagsheildir þurfi að þróa aðrar nálganir til að 

stjórna ágreiningi hjá starfsmönnum sem eru tregari við að fara eftir tilmælum frá 

stjórnendum. Þar að auki ættu skipulagsheildir að takast á við ágreining til að koma í veg 

fyrir óæskilega hegðun og jafnvel þátttöku dómstóla. Þær skipulagsheildir sem taka upp 

fyrirbyggjandi aðgerðir vegna mögulegra átaka inni á vinnustað eru líklegri til að leyfa 

stjórnendum á öllum stjórnendastigum að taka þátt í ágreiningsmálum (Teague og Roche, 

2012). 

4.5 Stuðningur 

Stjórnendur sem taka þátt í að leysa vandamál og stuðla að jákvæðu samstarfi eru taldir vera 

einn af mikilvægustu þáttum árangursríkra vinnustaða. Fjöldi rannsókna hefur leitast við að 

tengja saman venjur mannauðs og frammistöðu skipulagsheildar (Wall og Wood, 2005; 

Teague og Roche, 2012). Yfirleitt er áhersla lögð á breytur (e. variables) svo sem hversu mikil 

skuldbinding er á milli stjórnenda og starfsmanna, valddreifingu teymis og fyrirkomulag 

ákvörðunartöku, verðlaunakerfi einstaklinga og teyma og starfsöryggi. Hafa skal í huga að 
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svona þættir af hvatningu og miklum áhuga mannauðsstjórnunarkerfis geta ýtt undir 

æskilega hegðun starfsmanna innan skipulagsheildar sem hefur mikla skipulagshæfni, rétt 

eins og einstaklingur sem hefur fengið þjálfun í að leysa ágreining. Þetta er talið vera vegna 

þess að ef starfsmönnum finnst ágreiningur ekki hafa verið leystur á réttan hátt geta þeir 

hætt að taka þátt á vinnustaðnum á einn eða annan hátt, með neikvæðum afleiðingum fyrir 

árangur skipulagsheildarinnar. Því er mikilvægt að gera sér grein fyrir að þátttaka stjórnenda 

á lausn ágreiningsmála hefur áhrif á frammistöðu skipulagsheildarinnar (Teague og Roche, 

2012). 

Í rannsókn Lawless og Trif (2016) voru niðurstöðurnar þær að þó svo að stjórnendur 

skorti þjálfun í stjórnun ágreinings töldu stjórnendur að þeir hefðu nægan stuðning frá 

mannauðsdeildinni og yfirstjórnendum þeirra. Aftur á móti fengu Teague og Roche (2012) 

þær niðurstöður að stjórnendum fannst þeir ekki fá þann stuðning sem þeir þurftu þegar 

þeir voru að reyna að leysa úr ágreiningsmálum. Ýmsar ástæður geta legið þar að baki, svo 

sem sterk menning í fyrirtækjum, gildismat samvinnu og teymisvinnu. Stjórnendur nefndu 

að þeir læra og fylgja fordæmi frá sínum stjórnanda en það gæti haft neikvæðar afleiðingar 

því ef stjórnendur fá ekki þá fræðslu og þjálfun sem þarf til að leysa ágreining gætu þeir 

verið að gera illt verra með því að herma eftir sínum yfirmanni. Í rannsókn Lawless og Trif 

(2016) bentu niðurstöður einnig til að ekki fá allir stjórnendur endurgjöf um hvernig þeir 

meðhöndla ágreining sem gefur til kynna að stjórnendur verða ólíklegri til að bæta hæfni 

sína í að leysa ágreining. Ef stjórnendur fá ekki endurgjöf vegna starfa sinna gæti 

skipulagsheildin verið að senda þau skilaboð að þeim finnist stjórnun ágreiningsmála ekki 

vera mikilvæg. 
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5. Rannsóknin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem rannsakandi nýtti sér til 

að varpa ljósi á helstu birtingarmyndir ágreinings í skólastarfi,  viðhorf og upplifun 

skólastjórnenda af ágreiningi og þann stuðning sem gagnast stjórnendum við að leysa 

ágreining. Þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með voru: 

 Hver eru viðhorf og upplifun skólastjórnenda af ágreiningi á vinnustað?  

 Hverjar eru helstu birtingarmyndir ágreinings í skólastarfi?  

 Hvaða aðferðir nota skólastjórar til að leysa ágreining? 

 Hvaða stuðningur gæti gagnast stjórnendum við að leysa ágreining? 

 

Farið verður yfir hvernig þátttakendur voru valdir í rannsóknina, aðferðir við gagnasöfnun og 

réttmæti rannsóknarinnar. Markmiðið með rannsókninni er að kanna upplifun og reynslu 

skólastjórnenda af stjórnun ágreiningsmála á vinnustað. Tekin voru hálfopin viðtöl til að fá 

betri innsýn í viðhorf og upplifun skólastjórnanda, tekin voru átta viðtöl við skólastjórnendur 

úr fjórum sveitarfélögum.  

5.1 Aðferðafræði 

Stuðst var við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative research). Helstu einkenni eigindlegra 

rannsóknaraðferða eru að rannsakandi sem beitir þeim reynir að skilja félagslegt ferli í 

samhengi og reynir að skilja merkingu félagslegra atburða. Eigindleg rannsóknaraðferð 

inniheldur flókna túlkun á upplifunum viðmælenda og þurfa rannsakendur að greina gögnin 

sín og túlka það sem þátttakendur segja þeim. Með eigindlegum aðferðum er ekki verið að 

alhæfa, heldur túlkar rannsakandi orðin og upplifun viðmælenda. Að færa hversdagslegt tal 

yfir í félagslega greiningu getur verið snúið. Rannsakendur hlusta á hvað hver og einn segir 

og hvernig veruleikinn er fyrir honum (Esterberg, 2001).  

 Eigindlegar rannsóknir hafa áhuga á merkingu orðanna og nýta merkinguna til að 

skilja aðstæður eins og viðmælendur upplifa þær. Þær gefa ekki eitt svar og samhengi skiptir 

máli þar sem mikilvægt er að finna samhengi orðanna. Þær geta verið tilraunakenndar eða 

gagnrýnandi. Eigindlegar rannsóknaraðferðir staðfesta merkingu, skoðanir, sjónarhorn og 

reynslu sem fram koma í gögnum. Aðferðin styðst við verufræðilegar og þekkingarfræðilegar 

hugmyndir og felur í sér eigindlegar aðferðir (Merriam, 2009). 
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 Hægt er að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir á mismunandi hátt, til dæmis þegar 

við viljum öðlast dýpri skilning og vitum ekki fyrirfram hvert rannsóknin getur leitt okkur. Oft 

verða fyrirframákveðnar hugmyndir orðnar allt aðrar í lok rannsóknar og þarf þá að breyta 

rannsóknarspurningunni. Þá er líka hægt að nota eigindlegar aðferðir út frá megindlegum 

niðurstöðum þegar við viljum kafa dýpra í þær niðurstöður (Braun og Clarke, 2013). 

 Þegar unnið er með eigindlega aðferðafræði er notast við allskyns gögn svo sem 

viðtöl, dagbækur og skýrslur. Einnig þarf rannsakandi að hugsa á eigindlegan hátt með því að 

beita hlutleysi, sýna sveigjanleika og kunna að túlka merkingu gagna. Reynt er að kafa dýpra 

í þekkinguna og í gögnin. Rannsakandinn er helsta rannsóknartækið í eiginlegum aðferðum 

og hann verður að reyna að setja skoðanir, fyrirframákveðnar hugmyndir og viðhorf til hliðar 

á meðan á rannsókn stendur (Braun og Clarke, 2013; Merriam, 2009). Einnig eiga 

fyrirframákveðnar hugmyndir oft ekki rétt á sér í lok rannsóknar og þarf þá að breyta 

rannsóknarspurningunni. Stundum er eigindleg aðferðafræði notuð þegar vöntun er á 

kenningum eða þá að þær kenningar sem til eru ná ekki nægilega vel utan um viðfangsefnið. 

Aðleiðsla er því mikilvæg í eigindlegum rannsóknum, það er að segja að rannsakandi safni 

gögnum til að byggja upp hugmyndir, tilgátu og kenningu (Merriam, 2009). 

5.2 Val á þátttakendum 

Viðmælendur í þessari rannsókn þurftu að uppfylla þau skilyrði að vera skólastjórar í 

ríkisreknum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu eða á Reykjanesi. Rannsakandi setti þessa 

kröfu því hann vildi skoða upplifun og viðhorf skólastjórnenda til ágreinings og valdi 

höfuðborgarsvæðið vegna hentugleika, þar sem hann bjó sjálfur á stór-höfuðborgarsvæðinu 

og þurfti því ekki að keyra langar leiðir til þess að taka viðtölin. Val á þátttakendum byggðist 

því á hentugleikaúrtaki (e. convenience sampling). Rannsakandi sendi kynningarbréf í 

tölvupósti (sjá viðauka 1) á alla skólastjóra í Hafnarfjarðarbæ, Garðabæ, Kópavogi, 

Mosfellsbæ og alla nema einn skólastjóra á Reykjanesi þar sem rannsakandi þekkir þann 

skólastjóra. Ekki var sent á skólastjóra í einkareknum grunnskólum. Það gekk misvel að fá 

viðmælendur en margir þættir spiluðu þar inn í, til dæmis að kjarasamningaviðræður voru í 

gangi, haustönn var að ljúka og jólafrí að nálgast og svo framvegis. Rannsakandi tók því 

viðtal við fjóra viðmælendur fyrir jól og fjóra eftir jól.  

Tekin voru viðtöl við átta skólastjóra, þrjá karlmenn og fimm konur og voru 

viðmælendur á aldrinum 38-63 ára. Konur og karlar höfðu jafn mikla möguleika á að verða 
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þátttakendur. Viðmælendum var heitið trúnaði og fengu allir gervinöfn svo ekki væri hægt 

að rekja svörin til þeirra. Þá var viðmælendum einnig bent á að þeir gætu hætt þátttöku 

hvenær sem er og þeir gáfu allir leyfi fyrir hljóðritun viðtalsins. 

Í meðferð og úrvinnslu gagna var gætt fyllsta trúnaðar svo ekki væri mögulegt að 

rekja svörin til einstakra viðmælenda. Því fengu þátttakendur gervinafn til að virða 

nafnleynd þeirra og vinnustaðarins. Þátttakendum voru gefin þessi nöfn: Gunna, Palli, Anna, 

Júlía, Einar, Viðar, Rósa og Birna. Allir viðmælendur eru með kennaramenntun og eru öll 

nema Einar með mastersgráðu. 

5.3 Gagnaöflun  

Viðtölin fóru öll fram á skrifstofum viðmælenda, fundinn var tími sem hentaði 

skólastjórunum og völdu þeir viðtalsstaðina. Viðtölin fóru fram frá nóvember 2016 til 

febrúar 2017 en ekkert viðtal fór fram í desember þar sem yfirleitt er annasamast hjá 

skólastjórum í lok misseris. Markmið rannsóknarinnar voru rifjuð upp fyrir viðmælendum 

áður en viðtöl hófust og þeim heitið fyllsta trúnaði og nafnleynd. Tekið var fram að þeir 

þyrftu ekki að svara einstökum spurningum frekar en þeir vildu og þeir gætu hætt þátttöku á 

hvaða tímapunkti sem væri. Viðmælendur gáfu allir leyfi fyrir að rannsakandi tæki viðtölin 

upp á hljóðupptökutæki. Lengd viðtala var á bilinu 44 til 70 mínútur. Yfirleitt liðu nokkrir 

dagar á milli viðtala svo hægt væri að afrita hvert viðtal fyrir sig áður en næsta viðtal væri 

tekið, þetta á þó ekki við um viðtal númer fimm og sex þar sem einungis leið einn dagur á 

milli þeirra. 

Viðtölin voru hálfopin þannig að rannsakandi hefur undirbúið viðtalsramma fyrir viðtal 

en hefur hann ekki of stífan og þarf ekki að fylgja röð spurninga sem eru í viðtalsrammanum. 

Það er leyfilegt að bæta við öðrum spurningum ef rannsakandi vill spyrja viðmælanda nánar 

út í svör hans. Viðmælendum er gefinn kostur á að ræða um viðfangsefni sem eru mikilvæg 

fyrir hann en eru kannski ekki í samræmi við áherslur rannsakanda eða innan viðtalsramma 

svo rannsakandi þarf að vera sveigjanlegur (Merriam, 2009; Braun og Clarke, 2013). 

Viðtalsrammi var unninn út frá rannsóknarspurningum og innihélt hann 23 spurningar (sjá 

viðauka 2). Viðtalsramminn skiptist í nokkra meginþætti, byrjað var á að spyrja nokkurra 

bakgrunnsspurninga til að fá grunnupplýsingar um viðmælendur og einnig til að skapa 

afslappað andrúmsloft. Því næst voru viðmælendur beðnir um að lýsa því hvað ágreiningur 

væri í þeirra huga og lýsa ágreiningsmálum sem þeir hafa fengist við og svara nokkrum 
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spurningum um ágreining og upplifun þeirra af honum. Eftir það var spurt út í stuðninginn 

sem þeir fá þegar þeir eru að fást við ágreiningsmál. Ef viðmælendur byrjuðu að ræða um 

kjarasamninga þá innihélt viðtalsramminn nokkrar aukaspurningar til að spyrja nánar út í 

þann þátt. Í lokin var viðmælendum boðið að bæta sínum hugrenningum um viðfangsefnið 

við það sem fram var komið. 

5.4 Gagnagreining 

Viðtölin voru hljóðrituð og notaðist rannsakandinn við forritið Express Scribe til að afrita 

viðtölin orð fyrir orð inn í wordskjal þar sem jafnóðum var bætt við hugrenningum um 

viðtalið og hugsanir eftir það. Einnig var bætt við hugrenningum seinna eftir að hafa fengið 

tíma til að meta viðtalið. 

Meðfram gögnunum voru skrifaðar viðtalsnótur en þar er dregin upp mynd af því 

hvernig hugmyndin kviknaði að rannsóknarefni, aðdraganda að viðtölum, fyrstu hugsanir 

strax eftir viðtöl og vangaveltur að afrituninni lokinni. Í afritunum af viðtölunum er að sjá 

„AR“ sem eru athugasemdir rannsakanda - hugrenningar rannsakanda um tiltekin atvik eða 

atriði í viðtalinu. Viðtölin voru tekin upp með hljóðupptökutæki með leyfi viðmælenda. Að 

loknu viðtali voru viðtölin afrituð og greind með opinni og markvissri kóðun. 

Nauðsynlegt telst í þessari aðferð að nota tvö stig við kóðun gagna. Fyrra stigið nefnist 

opin kóðun þar sem lesið er vel yfir gögnin, línu fyrir línu og í þeirri leit finnur rannsakandi 

þemu og kóða. Á þessu stigi er mikilvægt að vera opinn fyrir öllu sem í gögnunum er. 

Mikilvægt er að skrá allt sem kemur fram hvort sem það snertir fyrirhugaða rannsókn eða 

ekki. Í þessari leit er ekki verið að notast við fyrirframákveðnar hugmyndir annarra eða eigin. 

Þegar unnið er með opna kóðun er mikilvægt að fullvissa sig um að skilja hvað er að gerast í 

gögnunum. Í markvissri kóðun eru viðtalsnóturnar lesnar fyrst með eitt lykilþema í huga í 

einu og svo koll af kolli (Merriam, 2009; Esterberg, 2002).   

Þegar kóðuninni var lokið var útbúið greiningarblað fyrir hvert lykilþema fyrir sig og síðan 

fundin undirþemu fyrir hvert og eitt lykilþema. Lykilþemu voru valin með 

rannsóknarspurningar í huga og því urðu lykilþemun fjögur. Notast var við undirþemu til að 

draga fram helstu atriðin til þess að ná að svara rannsóknarspurningunum. 
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Viðhorf og upplifun 

skólastjórnenda 

Birtingarmyndir 

ágreinings 

Hvaða aðferðir nota 

skólastjórnendur til  

að leysa ágreining 

Hvaða stuðningur 

gæti gagnast 

stjórnendum? 

Hvaða eiginleika 

þurfa stjórnendur að 

hafa að mati 

viðmælenda? 

Helstu birtingarmyndir 

ágreinings að mati 

skólastjórnenda 

Skyldur 

skólastjórnenda í 

ágreiningsmálum 

Hvert leita skólastjórar 

til þess að fá stuðning? 

Að breytast sem 

stjórnandi 

Ágreiningur á milli 

stjórnenda 

Hvernig vinna þeir 

með ágreining? 

Aðgerðaráætlun 

Hvað er ágreiningur í 

huga skólastjórnenda? 

Ágreiningur um 

vinnumat 

Ferlið  

Hvernig líður þeim í 

þessu ferli? 

Ánægja í starfi en 

ágreiningur um 

kjarasamninga 

  

 Ágreiningur við 

innleiðingu 

kjarasamninga 

  

 Álag í starfi   
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6. Niðurstöður gagnagreiningar 

Í þessum kafla verða dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar með því að rýna í 

helstu þætti sem varða upplifun og reynslu skólastjórnenda af stjórnun ágreiningsmála á 

vinnustað. Þessi kafli inniheldur fjögur lykilþemu sem fjallað er um í jafnmörgum köflum. 

Sameiginleg lykilþemu sem komu fram í viðtölunum eru: 1) Viðhorf og upplifun 

skólastjórnenda, 2) Birtingarmyndir ágreinings, 3) Aðferðir sem skólastjórnendur nota til að 

leysa ágreining og 4) Stuðningur sem gæti gagnast stjórnendum. Undirþemu eru síðan í 

undirköflum lykilþemanna. 

6.1 Viðhorf og upplifun skólastjórnenda 

Allir stjórnendur voru sammála um að meiri tími mætti fara í faglega þáttinn og að faglega 

forystan hafi oft orðið að víkja fyrir öðrum þáttum. Nokkrir stjórnendur tóku sérstaklega 

fram að þeir eru meðvitaðir um að reyna að láta mesta tímann fara í faglega þáttinn. Þegar 

spurt var um hvað fælist í þeirra starfi var talinn upp langur listi og allir nema tveir sem tóku 

sérstaklega fram að starfið væri mjög fjölbreytt, en hinir tveir gáfu það í skyn með langri 

upptalningu án þess að segja það í beinum orðum. 

6.1.1 Hvaða eiginleika þurfa stjórnendur að hafa að mati viðmælenda? 

Allir skólastjórnendur voru sammála um að stjórnendur þurfa að búa yfir mörgum 

eiginleikum til að vera góður stjórnandi. Þeir eiginleikar sem voru oftast taldir upp voru: 

Fjölhæfur, góður í samskiptum, sanngjarn, samkvæmur sjálfum sér og sýnilegur. Aðrir 

eiginleikar voru síðan taldir upp eins og að: Fá aðra með sér, vera sveigjanlegur en líka 

svolítið fastur fyrir, ekki hræddur við átök, góður að púsla, hafa innsýn og deila verkefnum.  

Birna nefnir síðan að ekki skemmi fyrir að stjórnandinn hafi góðan húmor. Viðar segir 

að best sé að stjórnandi sé ekki mikill stjórnandi heldur að það ríki lýðræði í stofnuninni því 

skólastjórnandi er bara einn af hópnum og Júlía segir að hún sé bara ein af hópnum og 

hennar starf sé ekki mikilvægara heldur en annað. Anna nefnir að það sé mikilvægt að 

stjórnandi geti gengið í öll störf. 

 

Nú svo þarf maður bara að geta gengið í öll störf, maður þarf náttúrlega að 

fara í forfallakennslu, maður þarf að tala við börn út af agamálum og maður 

þarf að sitja á nemendaráðsfundum þar sem koma oft upp erfið mál… Ég ber 
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alltaf ábyrgðina… ég þarf að fara í matsalinn ef það vantar… ég hef ekki alveg 

farið ennþá í ræstingar en þurrka af hérna og moppa gólfið ef það vantar. 

 

Örlítið seinna í viðtalinu bætir hún síðan við: 

 

…það eru ákveðnir hlutir sem ég varð að segja nei og verð að segja að ég 

er að vinna fyrir skólaskrifstofuna og bæinn, ég er ekki fremst á meðal 

jafningja, ég er í annarri stöðu og þar er bara einn skipstjóri í brúnni. 

 

Júlía gengur einnig í öll störf en telur sig vera eina af heildinni. 

 

…bara nefndu það, þetta er eiginlega bara frá toppi til táar og ef einhver 

meiðist þá hleyp ég í það eða ef ritarinn er veikur þá fer ég á skiptiborðið 

eða... eða hérna, við bara, við göngum, það eru bara tveir stjórnendur í 

húsinu og hérna… Ég held að ég geti bara gengið í flest störf skólans… og 

kannski svona viðhorf mitt til starfsins er bara það að ég er bara einn 

hlekkurinn í keðjunni, þú veist, það er enginn skóli án skólaliða, það er 

enginn skóli án ritara, það er enginn skóli án kennara þannig að og vonandi 

enginn skóli án skólastjóra, þannig að þú veist ég hef alltaf litið á starfið sem 

ekkert merkilegra eða mikilvægara heldur en einhver önnur störf, þetta er 

bara eitt af þeim störfum sem er verið að vinna í þessu húsi. 

 

Allir stjórnendur telja að þeir hafi fram að færa einhverja eða flesta af þeim eiginleikum sem 

þeir nefndu sem stjórnandi þyrfti að hafa til að vera góður stjórnandi.  

6.1.2 Að breytast sem stjórnandi  

Allir stjórnendur eru sammála um að hafa breyst í sínu starfi og náð að þroskast mikið á 

þeim tíma sem þeir hafa gegnt stjórnandastarfinu. Júlía taldi sig ekki vera nógu stranga 

þegar hún tók við sem stjórnandi þangað til hún kynntist þjónandi forystu og uppgötvaði að 

það hentaði henni. Birna og Palli viðurkenna að vera svolítið hvatvís og þá sé gott að hafa 

aðra stjórnendur með sér til að stöðva þau en þau eru þó ekki jafn fljótfær og áður. Sex af 



 

42 

átta viðmælendum vildu að þeir gætu verið meira inni í kennslustundum að fylgjast með og 

veita kennurum faglegan stuðning. 

6.1.3 Hvað er ágreiningur í huga viðmælenda?  

Viðmælendur voru beðnir um að skilgreina ágreining og töldu allir viðmælendur að 

ágreiningur á vinnustað birtist þegar starfsmenn væru ekki sammála og hefðu ekki sama 

viðhorf. Allir viðmælendur gera greinarmun á faglegum ágreiningi og persónulegum og hafa 

allir skólastjórnendur þurft að glíma við báðar tegundir. Júlíu finnst ekki rétt að nota orðið 

ágreiningur um faglegan ágreining, heldur vil hún frekar meina að það séu ólíkar skoðanir. 

 

…en síðan getur náttúrlega orðið ágreiningur innan hópsins um bara nálganir 

og ég lít ekki á það sem ágreining, ég lít á það sem eðlilegt faglegt samtal, að 

við séum ekkert endilega öll sammála og svo reynum við að mætast einhvers 

staðar. 

 

Öfugt við Júlíu finnst Gunnu ágreiningur vera faglegur og eigi að snúast um vinnuna, þegar 

hún skilgreinir ágreining segir hún: 

 

Ágreiningur getur til dæmis verið svona… um aðferðir til dæmis… og getur 

skapast af ólíkum viðhorfum í rauninni og það er það sem maður kannski er 

oft að fást við, ágreining sem skapast af ólíkum viðhorfum og svo er 

náttúrlega auðvitað stundum ágreiningur kannski milli undirmanna og 

yfirmanna skilur þú, það er ekki beint það sem ég myndi skilgreina sem 

ágreining, mér finnst að þegar er talað um ágreining þá finnst mér það frekar 

snúa að einhverri aðferðafræði, einhverju sem við erum að vinna og okkur 

deilir kannski, við erum ekki sammála um aðferðir eða slíkt… þannig finnst 

mér eiginlega já… þegar maður er að tala um ágreining.  

 

Rannsakanda finnst áhugavert að þegar Gunna heldur áfram að tala um faglegan 

ágreining að þá sé sniðugt hjá stjórnanda að koma af stað ágreiningi inni á vinnustað. 
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 ...að það sé rætt, ef við erum ekki sammála um eitthvað að við reynum þá að 

setja niður og ræða málin og komast þá kannski að einhverri sameiginlegri 

niðurstöðu og finna þá bestu leiðina út frá einhverju sem við erum í vanda, 

sem við erum að kljást við og það er nú stundum sagt að það sé stundum 

svolítið klókt sko að stjórnendur til dæmis að koma, þú veist að, koma af stað 

ágreiningi til þess að sko hérna til þess að fá fram einhverjar rökræður. 

 

Gunna skilgreinir ágreining meira sem faglegan og Júlía á í erfiðleikum með að segja að 

faglegur ágreiningur sé í raun ágreiningur og tengir hann frekar við eitthvað persónulegt. 

Hinir sex viðmælendurnir skilgreina faglegan ágreining og persónulegan ágreining sem sitt 

hvort fyrirbærið. Palli er einn af þeim sem sundurliðar skilgreininguna. 

  

Eins og sá ágreiningur sem ég er að vinna mest með ef við tökum faglegan 

ágreining, þá hlyti skilgreiningin helst að vera þegar fólk er ekki sammála um 

leiðir eða útfærslur og það er í rauninni skilgreiningin á því þegar fólk í teymi, 

hérna, nær ekki saman um áherslur eða leiðir og þá verður faglegur 

ágreiningur sem þarf svo að vera með málamiðlun og ræða um til þess að 

komast að einhverri lendingu… persónulegur ágreiningur er kannski meira af 

öðrum toga, það er oft svona… þetta með að einhver fer í taugarnar á 

einhverjum eða, eða, eða hérna einhverju svona, gera hluti svona sem mér 

finnst ekki í lagi eða fleira í þeim dúr og svo er oft erfiðara að eiga við þann 

ágreining heldur en hinn, en, í skóla eins og okkar þá er það faglegur 

ágreiningur sem er kannski mestmegnis verið að vinna með. Svona, viku frá 

viku. 

 

Öllum skólastjórnendum finnst faglegur ágreiningur mikilvægur í stofnunum þar sem ólíkar 

skoðanir og viðhorf starfsmanna leiða oft til betri lausna eins og Júlía segir: „Ég er bara glöð 

þegar ég fæ umræður um þær breytingar sem við erum að gera og hvernig við ætlum að 

nálgast hlutina, mér finnst það bara vera hluti af heilbrigðu skólastarfi,“ og Viðar tekur í 

sama streng: ,,Það hefur líka orðið ágreiningur um þú veist kennslufræðina, það er í rauninni 

mjög spennandi ágreiningur.“ 
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6.1.4 Hvernig líður þeim í þessu ferli? 

Viðmælendum líður misvel í þessu ferli, sumir taka þessi mál meira inn á sig heldur en aðrir 

og öðrum finnst þetta skemmtileg áskorun. Birna virðist taka þessu einna verst en þegar hún 

er spurð út í líðan hennar í þessu ferli segir hún: 

 

...ég tek þetta alveg inn á mig, mér líður ekkert vel, það er bara svoleiðis og 

þarna það eru svona, það er misjafnt hvað þetta nær inn fyrir… skrápinn á 

manni, maður er kominn með góðan skráp eftir öll þessi ár, en sum mál eru 

þess eðlis að maður tekur þau meira inn á sig heldur en maður ætti að gera 

og þá náttúrlega þarf maður bara að leita sér hjálpar, ég hef alveg farið í 

handleiðslu til þess að fá aðstoð til þess að stilla mig af sko og maður þarf 

svolítið að vera meðvitaður um eigin heilsu og bara andlega líðan, til þess að 

geta tekist á við þessi mál. 

 

Birna viðurkennir að hún eigi oft erfitt með að skilja þessi mál eftir á vinnustaðnum og tekur 

erfiðustu málin stundum með sér heim. Einar segir að hann taki hlutina oft nærri sér en það 

þurfi meira til að setja hann á hliðina núna heldur en þegar hann var að byrja að starfa sem 

skólastjóri og stundum finnst honum þetta skemmtilegt: 

 

...það er misjafnt, stundum finnst mér þetta bara skemmtilegt, þú veist ef 

þetta er bara svona faglegur ágreiningur, svona heilbrigður skilur þú, bara 

svona já við erum ekki sammála um þetta og, og þú veist, fólk getur bara 

tekist á og það þurfa í rauninni ekki að vera átök í sjálfu sér... bara fólk er 

ósammála og svo er bara reynt að tala sig á eitthvað og það getur bara verið 

gaman, en þú veist þegar það er komið í einhver persónuleg sárindi og 

eitthvað svona, þá hérna, þá er það kannski aldrei gaman en hérna, ég, þetta 

er eitt af því sem maður kannski sjóast svolítið í sko, þú veist, ég held að ég 

eigi alltaf betra og betra með þetta. 

 

Júlíu og Önnu finnst þetta ferli erfitt og Viðar segir: „Mér finnst það mjög leiðinlegt, þetta er 

ekki, mér líður ekki vel í þessu, þetta er ekki skemmtileg vinna en þetta er eitthvað sem 
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maður verður bara að taka og maður veit það alveg að ef maður gerir það ekki þá versnar 

málið, þá líður manni ennþá verr, þannig að það er betra að klára það.“ Gunna segir að þessi 

mál geti tekið á en henni finnist þau ekki leiðinleg ef rétt er tekið á þeim og finnst þau vera 

áskorun og Rósa og Palli eru á sama máli. 

6.2 Birtingarmyndir og upplifun skólastjórnenda af ágreiningsmálum 

Ekki skilgreina allir öll fyrirbæri eins og því taldi rannsakandi nauðsynlegt að vita hvernig 

viðmælendur skilgreindu hugtakið ágreiningur á vinnustað. Áhugavert var að heyra að allir 

stjórnendur höfðu sótt bæði nám og námskeið um ágreiningsmál og hvernig hægt væri að 

leysa þau. Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeir uppgötvuðu ágreining þá svöruðu 

allir að einhver kæmi og segði þeim frá því, annað hvort þeir sem eiga í hlut eða frá þriðja 

aðila. Allir nema einn nefndu að þeir hefðu líka uppgötvað ágreining með því að sitja fundi 

með teymum. 

6.2.1 Helstu birtingarmyndir ágreinings að mati skólastjórnenda 

Viðmælendur voru spurðir um hvernig ágreiningsmál þeir þyrftu að vinna með og voru 

yfirleitt taldar upp nokkrar birtingarmyndir ágreinings. Ekki voru þeir allir sammála um hvað 

olli mestum ágreiningi í skólastarfi. Viðari finnst faglegur ágreiningur algengastur og Palli er 

sammála því: „Í skóla eins og okkar þá er það faglegur ágreiningur sem er kannski 

mestmegnis verið að vinna með. Svona, viku frá viku.“ Það sem veldur mestum ágreiningi hjá 

Rósu og Júlíu er sjónarmið kennara að hinn sé ekki að vinna vinnuna sína. Rósa sagði. 

 

...það er auðvitað sjónarmiðið um að hinn sé ekki að vinna vinnuna sína… og 

það kemur meira segja fram í greiningum sko, þegar það er verið að vinna 

greiningarvinnu á starfsfólki að þá kemur fram hjá mjög mörgum: „Ég er að 

sinna mínu ofboðslega vel og geri mjög vel og legg mig fram í vinnunni minni, 

ekki hinir.“ 

 

Hinir fjórir viðmælendurnir nefndu síðan fjóra þætti í viðbót sem ollu hvað mestum vanda 

hjá þeim. Einar nefnir að þegar starfsmaður er ekki sammála samstarfsaðila um hvernig 

framkomu á að sýna börnum, Birna segir að það sé samskiptavandi sem er algengastur hjá 

henni og Gunna segir að kennarar upplifi mikinn tímaskort. Hjá Önnu er allt sem viðkemur 

kjaramálum kennara það sem veldur mestum ágreiningi í hennar skóla. 
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6.2.2 Ágreiningur á milli stjórnenda 

Allir viðmælendur voru sammála um að stjórnendur verði að geta unnið saman og vera 

samstíga og að ef þeir geti það ekki að þá smitast það til kennaranna. Gunna, Júlía og Birna 

notuðu allar orðin „að ganga í takt“. Júlía segir: „Það er það fyrsta sem smitast yfir í 

starfshópinn, þegar stjórnendur ganga ekki í takt.“ Hún er ánægð með stjórnendateymið sitt 

í dag: „Við erum ekkert alltaf sammála en við getum alveg togast á um mál en við lendum 

aldrei, aldrei í leiðindum.“ Júlía er sammála: 

 

Stjórnendur þurfa náttúrlega að ganga í takt og það er alveg stundum erfitt, 

þú ert alveg með einstaklinga sem að hérna eru ekki alveg með þér, sjá 

hlutina á annan hátt en það skiptir máli að við stjórnendateymið sýnum að 

við séum sammála, við þurfum stundum að sitja hérna saman og loka okkur 

af og stilla okkur af, við erum ekkert alltaf sammála, alls ekki. 

 

Gunna er síðan á sama máli og Júlía og Birna. 

 

Ef fólki finnst stjórnendur ekki ganga í takt þá held ég að það geti skapað 

svona óöryggi og óþægindi hjá starfsfólki. Við erum, eins og ég segi fimm 

hérna, og við erum að mörgu leyti sko ólík sem ég held að sé alveg styrkleiki 

fyrir stjórnendateymi sko en, sko, og okkur greinir stundum á, þú veist, við 

erum ekkert alltaf sammála um alla hluti en, en það ríkir bara þannig traust á 

milli okkar að við ræðum okkur niður á einhverja niðurstöðu sem við erum 

bara sátt við og einhverja leið sem við viljum fara og og, ég held að fólk svona 

almennt upplifi það að við séum sko svona samhent stjórnunarteymi og ég 

held að það sé ekki gott ef það er einhver alvarlegur ágreiningur þarna á milli 

eða skilurðu, ósamkomulag á milli stjórnenda.  

 

Einar segir síðan að: „Það er slæmt mál ef stjórnendur eru ekki samstíga því þá er kúrsinn 

heldur ekki ljós og þú veist, þá er stofnunin í vanda og hérna… já þannig að það er bara erfitt 

að eiga við sko og kemur niður á starfi stofnunarinnar, það er engin spurning.“ 
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6.2.3 Ágreiningur um vinnumat 

Við síðustu kjarasamninga breyttist viðvera kennara, þeir eiga að skila inn ákveðnum tímum 

á meðan þeir eru inni í skólabyggingunni en mega síðan skila inn vinnustundum að heiman. 

Hjá sumum skólastjórum virtist þetta ekki hafa haft nein áhrif vegna þess að kennarar vinna 

alla sína vinnu í skólanum og líka undirbúninginn en hjá öðrum olli þetta ágreiningi. Viðar 

sagði að kennararnir hjá honum hefðu margir hverjir tekið eftir því að þeir væru þá að vinna 

of mikið og þyrftu að minnka við sig, þannig var staðan líka hjá Gunnu: 

 

Já, og vinnumatið, það var einhliða vinnumat hérna í fyrra sem var heilmikið 

verkefni og það var alveg svolítið snúið að, að, svona, að vinna það með fólki 

og það þurfti að troða vinnutímanum þeirra þarna inn í þessar 42,86 stundir 

sem kennarar eiga að vinna á viku sko og sumir sögðu ég vinn mikið, mikið 

meira en plaggið gerir ekki skjalið, excelskjalið gerir ekki ráð fyrir meira en 

þessu, þannig að það voru heilmiklar samningaviðræður… verkefnið sem olli 

ágreiningi í sumum tilfellum milli stjórnenda og kennara og ég fór svo þá leið 

til dæmis núna, áður en ég sendi vinnumatið út til fólks að hitta 

trúnaðarmennina, þar á meðal þessa konu sem að já, var ekki alveg sátt við 

okkur hérna í fyrra, til þess að setja niður tíma og geta þá kynnt fyrir þá öllum 

kennarahópnum þessa sameiginlegu sýn okkar á þetta, sem sagt vinnumatið 

og það hjálpaði mér alveg rosalega að vinna þetta núna í vetur… að forvinna… 

heyra þá raddir starfsfólks eða kennara sko, fulltrúa kennara til þess að 

aðstoða mig við að hérna koma að einhverri niðurstöðu þarna í málið. 

 

Birna lenti líka í ágreiningi með vinnumatið:  

…og það náttúrlega varð rosalegur ágreiningur á milli kennarahópsins með 

þetta vinnumat en hérna, en svona með því að hlusta og það er það sem ég 

hef lært mest í minni stjórn og líka bara í því að tileinka mér þjónandi forystu 

að þú þarft að taka tillit og þú þarft að reyna að koma til móts við, við svona 

ólíkar þarfir hópsins og það náttúrlega gerðum við í vinnumatinu og fórum 

yfir, þetta er staðan og þetta var hugsað svona til að jafna álag, sumir 
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kennarar eru með meira álag en aðrir og það er alveg viðurkennt en það eru 

samt ekki allir tilbúnir að viðurkenna það samt sko. 

… fólk þarf auðvitað að skila þessum tímum en svo er kannski líka annað álag 

sem fólk er líka að tala um, ekki bara álagið að þú veist að, skila verkefnum og 

fara yfir próf, af því að það er kannski bara hluti af þessu, skráningar í kerfi og 

svona, það er líka bara rosalega mikið álag í dag í skóla án aðgreiningar börn 

sem komu ekki með neitt með sér inn í skólana, engar auka starfsstéttir eða 

aðföng og við erum oft bara að fást við mjög, mjög veik börn og er hérna, 

kannski komið langt inn á heilbrigðisþjónustu, þannig að hérna, það er 

auðvitað kannski álagið sem fólk er að tala um, að vera með börn sem ítrekað 

missa stjórn á skapi sínu eða börn sem aldrei fara eftir fyrirmælum eða, eiga í 

svona miklum einbeitingarvanda að hérna, að það er bara ekki kennsluhæft í 

stofunni sko. 

 

Kennararnir hjá Einari voru ekki sáttir við vinnumatið:  

...já það var bara þannig, við vorum að reyna að setja saman 

stefnumótunarvinnu og svona og hérna, kennarar strækuðu bara á það, já, 

bara sögðust ekki taka þátt í því, neinu svoleiðis, hvorki stefnumótunar- né 

skólamótunarvinnu eða neinu öðru en bara að kenna og undirbúa kennslu 

þangað til að samningar næðust, þannig að jááá og svo gerist það einhvern 

veginn þegar fólk stendur í svona baráttu að sko einhvern veginn verður allt 

svo erfitt, þú veist, fólki fannst bara einhvern veginn umhverfið þrúgandi, 

starfið erfitt, bara kröfurnar óbærilegar, það var bara svona, þannig var 

mórallinn. 

…og þú veist, maður hefur samúð með kennurunum og hérna, mmm, að 

langmestu leyti en á sama tíma er maður ekki endilega sammála öllum þeirra 

aðgerðum og allt það en bara, þetta er bara svona, þarna eru bara hlutir sem 

maður ræður ekkert við, ég hef sko engin áhrif um hvernig er samið eða neitt, 

þannig að maður bíður bara átekta í þessari stöðu, það er ótrúlegt sko. 
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Rósa var ekki ánægð með hvernig var samið og finnst ekki rétt að stórir skólar séu settir 

undir sama hatt og litlir skólar því það taki lengri tíma fyrir stóra skóla að innleiða svona 

samninga: 

 

Skólastjórum var falið það verkefni að búa sem sagt til vinnurammann og 

vinnumatið fyrir hvern kennara á sínum snærum á engum tíma, hérna, þetta 

átti að gerast eins og hendi væri veifað og þetta voru rosalega stórar 

grundvallarbreytingar á starfi grunnskólakennara og það hefði mátt sjá það 

fyrir, að þetta væri ekki framkvæmanlegt á einu skólaári, hvað þá á nokkrum 

mánuðum og hérna, síðan í framhaldi af því þá logar náttúrlega allt af 

allskonar átökum um þessar skilgreiningar og, vegna þess að sumir vildu 

gjarnan stytta sér leið, það var ekki hægt að gera þetta með einhverju þannig, 

sérstaklega í stórum skólum og hérna og það logar allt í ágreiningi og hérna 

og þess vegna eru þessir kjarasamningar felldir sí og æ og endurtekið, ég held 

að þegar fólk var að kjósa um kjarasamninga þá var það að reyna að fella 

samninginn frá 2014. 

 

Önnu finnst nýju kennarasamningarnir vera flóknir og allir kennararnir vera orðnir pirraðir 

yfir laununum sínum: 

Við erum núna fyrir tveimur árum, þá var tekið upp hérna stimpilklukkukerfi 

sem var fyrst voðalega ómerkilegt en þetta er mjög flókið í 

kennarasamningnum, þú ert með sko viðveru á vinnustað, vinnuviðveru 

annars staðar eða vinnuskyldu annars staðar til að skila ákveðnum tímum þú 

ert með endurmenntun sem þú þarft að skrifa og skrá hvort þú vinnur hana, 

hvort þú ert að gera þetta eftir vinnu eða um helgar eða á sumrin, kennarar 

þurfa að skrá sig í leyfi þegar þeir fara í leyfi, jólaleyfi og allt það sem þeir eru 

búnir að vinna af sér, þannig að það er rosa vinna, aðstoðarskólastjórinn sér 

svona mest um þetta að yfirfara alltaf því svo er maður kominn með svona 

bunka og það kemur í hausinn á manni ef það er ekki rétt. Það er eitt kerfið, 

við erum, svo eru það náttúrlega kjarasamningar kennara við þurftum alveg 

að læra upp á nýtt með þetta vinnumat og svo er allt að fara í loftið aftur, nú 

er allt laust með kjarasamninga og allir orðnir pirraðir, mjög pirraðir yfir 
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laununum sínum… Og svo bara fáum við svona tölvupóst, það er búið að 

breyta launateningnum, þú áttir að gera þetta og þetta, það er enginn sem 

segir okkur hvað það er, ég var að opna bara kerfi í gær sem er, 

ráðningakerfið og það var allt í einu breytt viðmót, það var búið, ég þurfti að 

fara að leita að því sem ég var að leita að, það er alltaf verið að uppfæra þetta 

og gera þetta betra og betra og þetta er alltaf að taka meiri og meiri tíma.  

6.2.4 Ánægja í starfi en ágreiningur um kjarasamninga 

Allir viðmælendur voru sammála um að starfsánægja kennara væri yfirleitt mjög góð en það 

væri mikil óánægja með að kjarasamningar væru ennþá opnir og kennarar væru ekki sáttir 

við launin sín. Kennarar væru samt almennt ánægðir með vinnuna sína og vinnustaðinn sinn. 

Þegar Birna var spurð út í hvernig andrúmsloftið væri hjá kennurum sagði hún:  

 

Hann var miklu betri í vetur heldur en í fyrra sko, fólk var miklu hressara en 

maður fann samt alveg svona, það beið eftir að hvort það væri ekki eitthvað 

að fara að gerast og það sem ég gerði svo sem ekki í vetur, ég setti ekki þessa, 

þessi viðtöl og þarna vinnumatið, ég gerði það ekki sko, bara tók beint út 

vinnuskýrslur og bað um ákveðna kennslu og við borgum alla gæslu og 

settum það bara inn strax í haust, af því að mig grunaði það að það væri það 

sem væri, yrði samið um, af því að það var svolítil krafa á okkur í fyrra að láta 

fólkið taka gæslu án þess að það fengi greitt fyrir það, af okkar yfirmanni þá 

sem er núna farinn. 

 

Gunna sagði að starfsánægjan hefði ekki verið mikil samkvæmt mælingum: 

Í fyrra var starfsánægjan ekki mikil, fannst okk… eða samkvæmt mælingum, 

það er að segja við vildum sjá okkur skora mikið hærra og í framhaldinu þá 

fórum við í svona rýnihópavinnu, við skiptum bara starfsmannahópnum okkar 

niður og við funduðum með fólki og spurðum bara raunverulega bara þeirrar 

spurningar, hvað getum við öll í sameiningu gert til þess að fólk verði 

ánægðara og skipulögðum okkur svolítið í vetur út frá þessu og fólk var mjög 

ánægt með þessa rýnihópavinnu og það kom heilmikið út úr henni, við svona 

tókum púlsinn á fólki og heyrðum svona það helsta sem brann á þeim og við 



 

51 

gerðum þetta sko fyrir alla hópa, sem sagt alveg sama hvaða starfi fólkið 

gegndi hér innanhúss, við töluðum við alla, þetta tók talsverðan tíma en 

okkur fannst afraksturinn vera mikill og við fengum sem sagt, náðum svona 

að mynda gott samband við fólk og við fengum heilmiklar vísbendingar sem 

við héldum áfram með og síðan fórum við yfir niðurstöðurnar í byrjum hausts 

og sögðum fólki hvað við höfðum gert varðandi þá þætti sem fram komu og 

þetta var svo svona leiðarljósið okkar inn í veturinn. Ja, nú eigum við eftir að 

sjá, það kemur næst þegar það verður mælt   en þetta var í rauninni sko, 

fólkið okkar sagði: Við erum ekki óánægð með ykkur við erum óánægð með 

einmitt samninginn og þetta var svona svolítið gegnumgangandi í skólanum 

að hérna að fólk sko, þetta hafði áhrif á starfsánægju fólks, alveg klárlega sko. 

 

Júlía tekur í sama streng: „Sko það er hérna hörkuduglegt fólk sem vinnur hérna, þau eru 

mjög hress, þetta eru auðvitað frekar ungur vinnustaður og það er bara ótrúlega góður 

mórall, ég tel fólk vera ánægt þó að auðvitað kjarabaráttan, er að trufla okkur núna en ég 

veit að það gengur yfir á endanum.“ Palli er sammála hinum viðmælendunum þegar hann er 

spurður hvernig vinnustaðamenningin er: „Hún er að verða betri og betri, það er reyndar 

þungt yfir í þessari viku út af launamálum og kjaramálum kennara, maður finnur það alveg 

en það er almennt séð í nánustu samtölum við starfsmenn bæði í starfsmannasamtölum og 

óformlegum samtölum þá er talað um að hér finnist fólki gott að vera… en eins og ég segi, 

þessar síðustu tvær til þrjár vikur hafa verið strembnar, það er kominn þungi í 

kennarahópinn sko.“ Viðar var sammála um að andinn hefði ekki verið upp á sitt besta: 

Hann var ekki góður, hann var reyndar ekki góður sko, fólki leið bara illa en hins 

vegar töluðu margir um sko að hérna, mér líður alveg vel á vinnustaðnum og ég vil 

vinna hérna og allt það en það var bara svona þungt yfir öllu, þetta var mjög erfitt 

ástand, það var búið að fella samninga tvisvar og það var leiðinleg umræða og um 

kennara eins og oft er, því miður, og fólk var bara vansælt út af því og svo líka 

skammdegið og annað en alla vega, það sem við gerðum hérna, við stjórnendur, við 

gerðum það mjög meðvitað að við í rauninni reyndum að slaka á öllu skólastarfinu og 

við reyndum að draga úr álagi. 
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Þegar Einar var spurður um hvernig andrúmsloftið hefði verið í vetur sagði hann: 

„Bara skelfilegt, já í einu orði sagt, kennarar voru ekkert til viðtals í haust, það 

er bara það, já það var bara þannig, við vorum að reyna að setja saman 

stefnumótavinnu og svona og hérna, kennarar strækuðu bara á það… sögðust 

ekki taka þátt í því, neinu svoleiðis, hvorki stefnumótunar- né 

skólamótunarvinnu eða neinu öðru en bara að kenna og undirbúa kennslu 

þangað til að samningar næðust, þannig að já, og svo gerist það einhvern 

veginn þegar fólk stendur í svona baráttu að sko einhvern veginn verður allt 

svo erfitt, þú veist, fólki fannst bara einhvern veginn umhverfið þrúgandi, 

starfið erfitt, bara kröfurnar óbærilegar, það var bara svona, þannig var 

mórallinn.“ 

6.2.5 Ágreiningur við innleiðingu kjarasamninga 

Allir viðmælendur voru sammála því að það væri mikil vinna sem fylgdi því að innleiða nýja 

kjarasamninga. Birna sagði að það gengi: „Yfirleitt ekki vel, mér finnst þarna sambandið og 

kennarasambandið aldrei ná að ganga í takt og virðast alltaf misskilja samninginn, það er 

ótrúlegt og svo erum við stjórnendur alltaf síðust sem fréttum hvað var ákveðið, ég meina 

við fáum ekki bréfin frá Félagi grunnskólakennara og sem sagt núna með þennan vegvísi, við 

vorum síðust til að frétta það að við ættum að setja upp svona vinnu.“ Gunna segir að 

kynningarnar séu oft ekki kynntar nógu vel fyrir öllum aðilum: 

Sko það þarf að fara fram kynning og það er náttúrlega að, talandi um 

ágreining að þá náttúrlega að þá var heilmikill ágreiningur á milli stjórnenda 

og kennara, það er að segja, að sko, þessir hópar upplifðu að þeir væru ekki 

að fá sambærilega kynningu… já stjórnendur og kennarar ekki að fá 

sambærilega kynningu, að það væri kannski ekki sagt alla leið við kennara 

sko, það sem væri sagt við stjórnendur og ég heyri það svolítið að kennurum 

finnst hafa verið farið svolítið á bak við þá sko og hérna, já, en það er það að 

það fara fram kynningar og á samningum og svo fer náttúrlega fram þessi 

innleiðing, það er að segja að það þarf að vinna eftir honum og þá höfum við 

svo sem voðalega þröngan ramma, við höfum bara það fjármagn sem 

sveitarfélagið ákveður að setja í samninginn og svo höfum við þennan 

tímaramma sem við þurfum að troða öllum verkefnum inn í og það er 
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auðvitað heilmikið mál en við höfum reynt að gera það svolítið í samráði við 

hópinn okkar og hlustað svolítið á það sem fólkið okkar er að biðja um… 

6.2.6 Álag í starfi 

Mikið er talað um álagið sem fylgir kennarastarfinu en álagið á skólastjórnendum er líka 

mikið og sérstaklega þegar stjórnendur þurfa að tipla á tánum í kringum kennarana. 

Viðmælendur töluðu um að á meðan verið er að semja um kjör gæti andrúmsloftið orðið 

erfitt og þeir biðja kennara ekki um sömu hluti eins og þegar það er ekki verið að semja. Í 

kaflanum um starfsánægju benti Einar á að kennarar hefðu neitað að taka þátt í 

stefnumótun eða skólamótunarvinnu, hann bætir síðan við: 

Það svona kemur upp ágreiningur bara varðandi þetta, þú veist, ég sem 

stjórnandi er að reyna að ná í gegn einhverjum verkum í stofnuninni og 

kennararnir segja bara „nei“… og þú veist, ég er í rauninni er í þeirri stöðu að 

ég á engan annan kost heldur en að segja bara „ókei, við bara geymum 

þetta“… á þessum tímapunkti, þannig að það var bara þannig, þú veist í svona 

aðstæðum þá lenda skólastjórnendur bara á milli í rauninni. 

 

Júlía finnur líka fyrir þessu, hún byrjar á því að tala um andann á vinnustaðnum:  

 

Hann er nú bara mesta furða, myndi ég segja, en hann er mjög brothættur og 

ég hérna bið fólk ekki um hluti sem ég myndi biðja það um ef það væri ekki 

kjarasamningur og við erum að vanda okkur mjög mikið og hérna, og 

stundum hefur verið sagt bara, við erum náttúrlega á svona sprengjusvæði, 

fólk er mjög vart um sín réttindi og kjör og ég, meina, ég vil bara að þau viti 

það að ég ætla aldrei að brjóta á neinum, þú veist, ég fer algjörlega eftir 

kjarasamningi. 

 

Birna vill fara að sjá breytingar: 

Það þarf eitthvað að skoða þetta sko, skipulagið í skólamálum sko, þau, þetta 

álag sem er á fólki í dag, það er bara ekki í lagi, það er bara þannig… það þarf 

miklar breytingar. 
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Meirihluti viðmælenda talaði um að á meðan á kjarasamningum stæði væri andrúmsloftið 

spennuþrungið og þeir væru ekki að biðja kennara um hluti sem þeir myndu annars gera, 

þeir myndu ekki bæta neinu aukalega á þá og þeir reyndu að draga úr álagi ef það væri 

hægt.  

6.3 Aðferðir til að leysa ágreining 

Samkvæmt viðmælendum eru kjaramál eitt af þeim vandamálum sem helst hvíla á 

starfsmönnum skólanna, þegar viðtölin voru tekin var kjararáð nýbúið að hækka laun 

embættismanna og samkvæmt viðmælendum varð mikil ólga innan veggja skólanna vegna 

þessa. Allir viðmælendur tóku fram að kennarar væru ekki ánægðir með launin sín. Þegar 

viðtölin voru tekin var kjararáð nýbúið að ákvarða laun fyrir embættismennina og töluðu 

allir viðmælendur um það og voru allir sammála um að það hefði haft mikil áhrif á kennara. 

Gunna sagði: 

 

Það er náttúrlega ólga í kennurum af því að þeir eru með lausa samninga 

ennþá og bara eins og þú heyrir í fréttum núna sko það er verið að tala um 

vinnustöðvun núna og allt mögulegt og af því að fólki blöskrar sko þessi 

úrskurður kjaradóms sem maður skilur nú barasta mjög vel, við erum t.d með 

fyrrverandi formann kennarasambandsins sitjandi þarna inni í kjaradómi, 

þannig að hérna, æi ég veit það ekki, mér finnst þetta mjög furðulegt, en það 

er annað mál, en…. það er mikil ólga í kennurum… Já, það er MIKIL ólga í 

samfélaginu, einmitt út af þessu og hérna og kennarar að ég fann að þetta 

alveg blossaði upp… það er nú bara eðlilegt, þetta er náttúrlega bara alveg 

fáránlegt, eins og blaut tuska í andlitið á fólki og svo er verið að tala um að ná 

einhverri sátt á vinnumarkaði, þú veist, þetta er ekki í lagi. 

 

Birna tekur í svipaðan streng og segir: „Það logaði allt sko, þetta var ekki gott“ og Einar 

sagði: „Það varð náttúrlega til þess að gera fólk endanlega vitlaust… það var bara þannig, 

það var bara olía á eldinn sko, eftir það þá varð bara fjandinn laus.“ Rósa er sammála og 

heldur að það hafi haft áhrif á kosningu kennara: 
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Þetta birtist þarna á þeim tíma sem að hérna, kosningin stóð yfir og hérna, ég 

er alveg sko viss um það að það hefur haft einhver áhrif sko, en hérna, en svo 

sem var engin sérstök umræða þannig, ekkert sem að en ég meina fólki bara 

ofbauð og það er bara þannig, fólki bara ofbýður þegar hlutirnir verða svona 

sko… úr takt við raunveruleikann. 

 

Við seinustu kjarasamninga var fellt niður kerfi sem sumir skólar voru að vinna með, skóli 

Júlíu var einn af þeim skólum sem vann með það kerfi og Júlía segir kennarana ekki vera 

sátta við að það hafi verið fellt niður „og þau eru mjög ósátt við félagið sitt líka, bara með 

marga hluti, bara eru ótrúlega ósátt við forystuna og hérna, það er náttúrlega bara flókið að 

vera í verkfalli og berjast fyrir launum og lækka í launum“.  

6.3.1 Skyldur skólastjórnenda þegar ágreiningur kemur upp 

Viðmælendur voru ekki allir á sama máli þegar spurt var um hverjar skyldur stjórnenda væru 

þegar ágreiningur kæmi upp. Sumir viðmælendur sögðu að það ætti að ganga í málið sem 

fyrst en hinir töldu að það væri best að bíða í smá tíma og sjá hvort starfsmönnum tækist 

ekki að leysa úr ágreiningnum sjálfir. Einar segir: „Á einhverjum tímapunkti allavega, ef fólki 

tekst ekki að leysa það sjálft, þá er það skylda stjórnenda að stíga inn í og annað hvort að 

reyna að leiða fólk í einhverja málamiðlun eða þá að höggva hnúta og bara kveða upp 

einhverja úrskurði… það er auðvitað miklu betra ef maður getur einhvern veginn leitt fólk að 

niðurstöðu.“ Hann hefur líka tekið eftir því að stundum vill fólk hreinlega ekki komast að 

niðurstöðu og hann hafi lært það með árunum að grípa fyrr inn í heldur en hann gerði áður 

því fólk næði oft ekki að leysa málin sjálft: „Þá lærði maður það sko að, af slæmri reynslu að 

fólk er alls ekki alltaf fært um að leysa jafnvel lítil ágreiningsmál sjálft, þannig að stjórnendur 

þurfa að vera mjög tilbúnir að stíga inn í.“ 

Júlía vill reyna að grípa fljótlega í taumana en vill fyrst sjá hvort starfsmönnum takist ekki að 

leysa málið sjálfir, ef það gerist ekki þá: 

 

…fara beint inn í málið og þarft auðvitað að vera hlutlaus rannsakandi til að 

byrja með og heyra allar hliðar, frá öllum og svo þarf maður auðvitað bara að 

vera fær um að setjast niður og reyna að leysa ágreininginn og komast að 

niðurstöðu, hvernig getum við haldið áfram eða hver gæti lausnin verið, og 
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það er svolítið flókið í kennslunni ef kennarateyminu semur ekki að, hérna, 

klára allan veturinn, af því að það er mjög flókið að skipta um kennara um 

miðjan veturinn og mjög varasamt að setja þetta út í aðra í skólasamfélaginu 

eins og nemendur og foreldra, þannig að það er alltaf bara þetta að geta 

heyrt, hlustað á hérna… um hvað málið fjallar, hlustað á allar hliðar og passa 

síðan upp á það að vera hlutlaus, þegar maður, þetta er svona svolítið 

rannsóknarhlutverk. 

 

Rósa segir að mikilvægt sé að grípa snemma inn í og meta málið og sem stjórnandi verður 

hún að átta sig á hvenær er kominn tími til að leita eftir utanaðkomandi aðstoð: 

 

Leggja sig fram að skilja og átta sig á hvað er í grunninn, ef stjórnandi hefur, 

hefur ekki… það er líka ákveðin ábyrgð sem mér finnst… Ég hef stundum 

gripið til á ákveðnum tímapunkti að þá þarftu að kalla inn utanaðkomandi 

aðstoð og þú þarft að vita hver mörkin, þegar þú ert komin að þeim 

mörkum… þetta finnst mér svona lykilatriði, að vita hvar mörkin liggja í því 

sem þú getur gert og þegar þú þarft að fá utanaðkomandi aðstoð. 

 

Svör viðmælenda gáfu til kynna að það þyrfti alltaf að grípa snemma inn í ágreiningsmál, þó 

svo að nokkrir stjórnendur vildu bíða og sjá til hvort þeir sem í hlut áttu myndu ná að leysa 

ágreininginn sjálfir þá pössuðu þeir sig á að láta hann ekki krauma of lengi. 

6.3.2 Hvernig vinna þau með ágreiningsmál? 

Stjórnendur voru flestir á sama máli um hvernig ætti að leysa ágreiningsmál. Flestir töluðu 

um að það væri mikilvægt að grípa snemma inn í og samskipti væru lykilþátturinn í að leysa 

ágreiningsmál. Fyrsta skrefið væri að greina málið og vita ástæðuna fyrir ágreiningnum, 

síðan væri talað við alla sem eiga aðild að málinu og síðan reynt að leysa málið í sameiningu 

en ekki með boðum og bönnum. Stjórnendur tala um margar birtingarmyndir ágreinings en 

aðferðirnar til að leysa ágreininginn eru mjög svipaðar. Gunnu finnst best að byrja á því að 

heyra í fólki. 
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Ef það kemur einhver svona ágreiningur, að heyra í fólki, svona grennslast 

aðeins fyrir þá um ástæður, um orsakir og þá er það oft gert með því að, bara 

með samtölum, bæði við viðkomandi og svona heyra svolítið hvernig landið 

liggur líka þá hjá öðrum og svo bara reynum við að hérna, að kalla þá fólkið til 

okkar og ræða málið. 

 

Palli tekur í svipaðan streng og Gunna þegar hann segir: 

 

Það er málamiðlunin, það bara skiptir öllu máli, ég meina ágreiningur leysir 

ekkert nema að það sé tekið á honum og það er ekki með boðum og bönnum 

og þú átt, það virkar ekki, en hérna, að greina ágreininginn það er fyrsta, 

fyrsta skrefið, við höfum alltaf farið í það að greina, hvað er málið, eða ef það 

kemur einhver og segir: „Það er mjög erfitt í fimmta bekkjar teyminu, sem 

tilbúið dæmi og þá er okkar fyrsta vinna að fara yfir mætingar starfsmanna, 

kennsluáætlunargerðina, uppsetninguna, hvort það sé búið að vera mikið af 

nemendamálum, erfiðum, og allt þetta, síðan förum við í teymið og greinum 

það með þeim og þannig að það er best að leysa þau bara með samræðum og 

málamiðlunum… það eru þessi samskipti númer eitt, tvö og þrjú. 

 

Önnu finnst best á því að byrja: „Fyrst og fremst að tala við fólk… það er ekkert alltaf 

auðvelt, stundum vill maður bara stinga höfðinu í sandinn já - bara eins og við gerum við 

krakkana, ef það kemur eitthvað upp á milli krakkanna að þá erum við aldrei með báða í 

einu, byrjum alltaf, ef þetta eru þrír eða fjórir, tökum bara einn í einu og svo hugsanlega 

látum við þá hittast, af því að annars ljúga þeir bara að okkur.“ Anna viðurkennir einnig að 

henni finnist erfitt að vinna með ágreining og að hún sé ekki hlutdræg: „…maður svona í 

hjarta sínu, stendur með öðrum en maður má ekki láta það í ljós.“  

Um það bil helmingur viðmælenda nefnir það sérstaklega að sumir starfsmenn vilja 

ekki leysa úr ágreiningsmálum þó svo að stjórnandi grípi inn í. Þá gerir stjórnandinn þeim 

grein fyrir því að málið verði því í ákveðnu stoppi, þá er misjafnt hvernig unnið er úr því. 

Stundum eru starfsmenn færðir til í starfi eða óskað er eftir að þeir vinni ekki aftur saman í 

teymi, stjórnendur kalli eftir utanaðkomandi aðstoð eða viðkomandi hætti. Ljóst er á svörum 
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viðmælenda að enginn stjórnandi er ánægður með þegar starfsfólk segir upp störfum með 

þessum hætti.  

6.3.3. Ferlið  

Allir viðmælendur hafa bæði lært um ágreining í sínu mastersnámi og sótt fræðslu um 

hvernig á að leysa ágreiningsmál, þeir styðjast bæði við fyrra nám og fyrri reynslu. Spurt var 

um ferlið alveg frá uppgötvun ágreinings að því að kalla á aðstoð utanaðkomandi aðila. Viðar 

lýsir sínu ferli: 

 

Þá náttúrlega tökum við bara fyrst viðtöl við hlutaðeigandi og skráum allt 

niður, síðan bara setjumst við saman, sem sagt við stjórnendurnir förum 

aðeins yfir þetta, spáum í hvernig er möguleiki að leysa málið og tökum þá 

jafnvel aftur viðtal við hvorn um sig eða saman ef við sjáum að þetta er ekki 

stærra mál. Ef að málið einhvern veginn, að það er einhver stífni sem 

stundum er af hendi foreldra að þá, þá í rauninni vísum við málinu til 

skólaskrifstofu sem sagt, bara næsta stjórnsýslustig og það, og þá yfirleitt 

leysist málið. 

 

Viðar bætir síðan við að hann muni einungis eftir einu máli þar sem þeir hafa þurft að kalla 

til sérfræðinga og var þá kallaður til mannauðsstjóri og lögfræðingur. Gunna tekur í svipaðan 

streng og Viðar. 

 

Sko, ég reyni náttúrlega að afla mér upplýsinga, og hérna til þess að fá svolítið 

skýra mynd af því sem er á… ég get gert það með að vera með vettvang í 

rauninni, ég get gert það með því að spyrjast fyrir, ég geri það náttúrlega með 

því að tala við fólk, fá upplýsingar… sko, maður reynir náttúrlega að búa sér til 

einhver gögn til þess að hafa í höndunum til þess að geta þá tekið á hlutlægan 

hátt á málunum, þú veist, en ekki bara af einhverri tilfinningu… og þá kalla ég 

til mín, ýmist þá einstaklinga eða hópa sem þarf að ræða við um til þess að 

einhvern veginn að hérna, að… komast að einhverri, að reyna að sætta eða 

komast að einhverri niðurstöðu í máli… 
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Síðan ef það hefur ekki gengið að gera málamiðlun eða aðilar ekki komist að neinni 

niðurstöðu þá heldur ferlið áfram og þá er þetta næsta skref hjá Gunnu: 

 

Það er þá aðallega eitthvað sem snertir samskipti þá kennara við til dæmis 

nemendur og foreldra, það hefur alveg komið fyrir að við höfum þá þurft að 

vísa máli frá okkur niður á skólaskrifstofu eða foreldrar hafa þá sjálfir haft 

samband þangað og við höfum fengið sem sagt teymi þaðan eða sálfræðing 

til þess að stíga inn í mál með okkur og svona, þannig að þú veist, við getum 

alveg þurft að vísa málum frá okkur ef við náum ekki að klára þau hér, það er 

auðvitað sjaldan en það hefur komið fyrir… ég man alveg eftir tveimur málum 

til dæmis sem að snertu samskipti sko kennara og starfsmanna sem við 

þurftum að vísa frá okkur vegna þess að við náðum ekki, ekki að klára þau 

hér. 

 

Þegar skólaskrifstofa tekur síðan við þá er haldinn sáttafundur þar sem skólastjóri er einnig 

viðstaddur og talað við alla sem hlut eiga að málinu, síðan eru haldnir fundir í lokin til að fara 

yfir stöðu mála og gerð málamiðlun um framhaldið.  

Stundum virkar þessi aðferð bara í takmarkaðan tíma. Palli var að vinna með teymi fyrir ári 

þar sem ágreiningur var aftur byrjaður að myndast og þegar hann er spurður nánar út í það 

segir hann:  

 

...erum með eitt slíkt mál núna í gangi, vinna í sáttum hjá sama teymi og við 

unnum með í fyrra, við finnum að það er að byrja aftur eins, skilur þú, við 

vorum einmitt á stjórnendafundi á mánudaginn að ræða hvað við ættum að 

gera, við erum búin að prófa með teyminu, þannig að næsta skref er að tala 

við hvern og einn í teyminu, hvernig honum líður í teyminu og hvað hann 

getur lagt til málanna og síðan… þá er það bara ákvörðun okkar þannig að ef 

það verður ekki breyting með því þá verðum við bara að fara í að segja „þið 

eigið að gera þetta svona“. 

 

Ef teymið mun ekki ná sáttum eftir það segir Palli að þá verði hann að grípa til 

áminningarferlis:  
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Ef það virkar ekki þá er þetta náttúrlega bara komið út í það að þá er fólk ekki 

að fara eftir tilmælum stjórnenda sem þýðir þá leiðréttingarsamtal og 

mögulega áminningu í starfi… við gerum reyndar allt til þess að vinna þetta 

þannig að fólk geti sjálft komið með lausn og vinni það með okkur… við 

höfum ekki verið að grípa oft til áminningarferlisins en það hefur komið fyrir 

og hérna… ég þurfti að áminna í fyrra tvisvar. 

6.4 Stuðningur sem gæti gagnast stjórnendum 

Þegar ágreiningsmálin eru orðin mjög erfið þurfa skólastjórnendur oft að leita eftir aðstoð 

og þá er yfirleitt kallað eftir aðstoð frá næsta stjórnunarstigi, stundum er líka leitað eftir 

aðstoð frá einkareknum fyrirtækjum. Nokkrir stjórnendur sögðu einnig að þeir leituðu 

stundum til annarra skólastjórnenda til að ræða málin og fá ábendingar um hvernig væri 

best að leysa ákveðin verkefni eða ágreining.  

6.4.1 Hvert leita skólastjórar til að fá stuðning? 

Einn viðmælandi hafði áberandi minni reynslu af stórum og erfiðum ágreiningsmálum en 

hinir, hann hafði meiri reynslu af litlum ágreiningsmálum og gat hann yfirleitt náð að leysa 

þau á einn eða annan hátt. Hann hafði einungis einu sinni leitað eftir utanaðkomandi aðstoð 

sem var þá fræðslustjóri bæjarfélagsins en þessi viðmælandi var Einar. Þó leitar hann 

stundum til annarra stjórnenda og er í stjórnendateymi þar sem hann getur leitað eftir 

aðstoð en hann hefur einnig annan skólastjóra í öðru bæjarfélagi sem hann leitar stundum 

til: „Þannig að við hittumst reglulega og hérna, bara til að blása og fá ráð sko, svona 

jafningjastuðningur… við reyndum að hittast… aldrei minna en einu sinni í mánuði eða ef 

það var liðinn það langur tími þá hittumst við.“ Þeir höfðu einnig leyfi hvor annars til að hafa 

samband ef það var eitthvað sérstakt sem angraði þá. Allir viðmælendurnir voru mjög 

ánægðir með stuðninginn sem þeir fengu frá bæjarfélaginu sínu og segir Birna: 

 

Það er það sem ég sé kostinn við mannauðsstjórnunina er að geta leitað til 

aðila sem að hérna, hjálpar manni í ferlinu af því að það er svo margt eins og 

ég sem, það er svo gríðarlega margt á minni könnu, það eru ekki bara 

mannauðsmálin, heldur rekstur, það eru samskipti, það eru, þú veist, það er 

svo gríðarlega margt, að hafa einhvern sérfræðing til að leita til að bara 
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aðstoða mig við þetta, það ætti að vera mannauðsstjóri í hverjum skóla… ég 

hef að minnsta kosti verið mjög ánægð með stuðninginn, getum leitað hérna 

til skólaskrifstofunnar og mannauðsstjórinn er að aðstoða okkur og 

lögfræðingurinn hefur aðstoðað mig með lögfræðilegt álit sem, ef ég hef 

þurft að svara einhverjum erfiðum málum, þannig að það er mjög góður 

stuðningur. 

 

Palli var spurður hvert hann gæti leitað þegar hann lendir í erfiðum aðstæðum: „Það er hægt 

að leita til sviðsstjóra og þróunarfulltrúa grunnskóla en í þessum málum (ágreiningsmálum) 

er það mannauðsstjóri helst og það er mjög gott og það er þess vegna sem manni líður vel í 

ferlinu því maður veit að maður er með allt rétt með kerfinu.“ Hann talar einnig um að 

mannauðsstjórinn hjá bæjarfélaginu nær að sinna þeim málum sem þeir koma með mjög vel 

og það er góð eftirfylgni hjá honum: „Hún er sko alltaf með mann á hliðarlínunni og hún er 

alltaf á hliðarlínunni og stígur inn í þegar maður óskar eftir því en hún kemur og er upplýst 

um málið þannig að hérna, hún er bara mjög mikill fengur að hafa fengið mannauðsstjóra.“ 

 

Rósa hefur líka sóst eftir aðstoð í erfiðum ágreiningsmálum. 

 

...hingað til leitað til skólaskrifstofunnar sem er partur af okkar skólasamfélagi 

og kemur hingað einu sinni í viku og hún hefur verið svona partur af málum 

með mér í gegnum tíðina, við sem sagt erum orðin, við þekkjumst orðið vel 

og hérna, ég treysti henni fyllilega til þess að fara inn í svona mál og skoða 

þau og svo er ég, svo er líka starfandi mannauðsstjóri sem hefur einnig… 

komið að svona málum. 

 

Á svörum viðmælenda má sjá að þeir eru allir ánægðir með stuðninginn sem þeir hafa fengið 

og finnst þeim þeir geta fengið margvíslegan stuðning, alveg frá jafningjastuðningi upp í 

sérhæfðan stuðning fagaðila. 

6.4.2 Aðgerðaráætlun 

Aðgerðaráætlun fyrir ágreining var ekki til staðar hjá Rósu, Einari eða Birnu eða hjá þeirra 

bæjarfélagi, að minnsta kosti ekki svo þau vissu um. Birna nefndi þar að auki að henni þætti 
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skriffinnskan vera orðin of mikil. Palli sagði að hann væri ekki með neina áætlun hjá sér en 

hann gæti leitað eftir því hjá mannauðsstjóra ef hann myndi vanta hana. Júlía nefnir að hún 

eigi sína eigin aðgerðaráætlun fyrir ágreining og svo geti hún líka leitað til 

mannauðsstjórans. Gunna segir að hún sé nokkurn veginn til staðar. 

Það er einhver, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja, jú það má eiginlega 

alveg segja það, vegna þess að við erum náttúrlega með ferla í ýmsum málum 

en kannski ekki beint eitthvert ferli þegar upp kemur ágreiningur, en, samt 

þannig að við vitum hvert við getum leitað með, með ólík mál. 

 

Anna segir að fjölskyldusvið bæjarfélagsins sé með verkferla sem þau fara síðan eftir.  

Fjölskyldusviðið er bara með sína verkferla og það er, þau skipta þessu sko í 

rannsókn og svo fer fram úrvinnsla, þær skipta þessu á milli sín, ég kann þetta 

bara ekki almennilega en við förum eftir bara ákveðnum reglum, þegar við 

tilkynnum og svo þegar það kemur til þeirra og svo venjulega senda þær 

okkur bréf og, við viljum frekari upplýsingar, eftir að þær eru búnar að hitta 

foreldrana í fyrsta sinn og þá fer það af stað og svo eina og svo í þessu máli 

núna síðast þá voru foreldrarnir ekki sammála, og allt í lagi, við óskuðum eftir 

öðrum fundi og tilkynntum málið aftur og nú fór ferlið í gang til þess að hjálpa 

börnunum eða fjölskyldunni. 

 

Viðar nefnir að það séu verklagsreglur hjá grunnskóladeildinni og að þau í skólanum ætluðu 

einhvern tíma að skrá niður þessa ferla en það fari svo mikill tími í það og hann vilji frekar 

nota tímann í að vinna að góðum anda. 
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7. Umræður og niðurstöður 

Framlag þessarar rannsóknar felst í að draga fram upplifun og reynslu skólastjórnenda af 

ágreiningsmálum. Í þessum kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og leitast við að 

svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með. 

Fyrsta rannsóknarspurningin laut að viðhorfi og upplifun skólastjórnenda af 

ágreiningi. Öllum viðmælendum fannst faglegur ágreiningur mikilvægur í stofnunum til að 

draga fram ólíkar skoðanir og viðhorf starfsmanna og með því fást oft betri lausnir. Faglegur 

ágreiningur væri spennandi, skemmtilegur og áhugavert væri að sjá hvaða niðurstöður 

kæmu úr þeim ágreiningi, stundum væri niðurstaðan betri en stundum verri. Aftur á móti 

töluðu flestir viðmælendur um að það mætti sleppa persónulegum ágreiningi og 

„sandkassaleikjum“ en að sá ágreiningur væri samt hluti af því þegar fólk væri að vinna mikið 

og náið saman. Í gegnum viðtölin var líka gegnumgangandi að foreldrum lenti saman við 

kennara, skólastarfsfólk og/eða stjórnendur og er skólastofnun því kannski svolítið ólík að 

því leyti. Fimm af átta viðmælendum fannst ekki auðvelt að standa í að leysa ágreining og 

leið ekki vel á meðan honum stóð en nefndu að þetta væri partur af skólastjórastarfinu 

annars myndi ágreiningurinn versna. Þetta væri líka þáttur sem þeir ættu betra og betra 

með að eiga við með tímanum og reynslunni. Hinum þremur viðmælendum fannst 

ágreiningur geta tekið á en gæti verið spennandi áskorun og ekki leiðinlegur ef rétt væri 

tekið á honum. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna sem sýna að ágreiningur getur bæði 

haft jákvæðar og neikvæðar afleiðingar. Jákvæðar ákvarðanir geta búið til nýjar hugmyndir, 

losað spennu, endurmetið og endurskoðað markmið ásamt því að styrkja getu hópsins til að 

vinna saman í framtíðinni (Somech, 2008). Í rannsókn Teague og Roche (2012) skorti flesta 

stjórnendur menntun og þjálfun í stjórnun ágreiningsmála en í þessari rannsókn höfðu allir 

hlotið menntun og þjálfun í ágreiningsmálum og töldu allir að grípa ætti snemma inn í 

ágreininginn sem er í samræmi við rannsókn Teague og Roche (2012).  

 Önnur rannsóknarspurningin er: Hverjar eru helstu birtingarmyndir ágreinings í 

skólastarfi? Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að ágreiningur birtist yfirleitt í 

teymisvinnu. West (2012) heldur því fram að hægt sé að skipta ágreiningi í teymum upp í 

þrjár tegundir, ágreining um verkefni, ágreining um hlutverk og þriðja tegundin er 

samskiptavandi.  
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Tveir viðmælendur töldu að faglegur ágreiningur væri algengastur (um verkefni) og 

tveir töldu að vinnuframlag einstaklinga, eða skortur á því (ágreiningur um hlutverk) væri 

algengastur. Einn viðmælandi sagði að samskiptavandi væri algengasti ágreiningurinn hjá 

sér, annar viðmælandi nefnir að framkoma við nemendur sé algengasti ágreiningurinn og má 

því segja að það sé um hvernig eigi að framkvæma hlutina sem myndi þá flokkast undir 

ágreining um verkefni eða jafnvel undir persónulegan ágreining. Af svörum viðmælenda má 

þá gera ráð fyrir að þetta séu helstu birtingarmyndir ágreinings. Flestir viðmælendur höfðu 

þó lent í öllum tegundum ágreinings, þar á meðal persónulegum ágreiningi og ágreiningi um 

kjaramál. 

 Þriðja rannsóknarspurningin snerist um hvaða aðferðir væru notaðar til að leysa 

ágreining. Allir viðmælendur höfðu lært um ágreining bæði í sínu námi og sótt námskeið, 

þeir studdust því við fræðin og sína eigin reynslu þegar kom að því að vinna með 

ágreiningsmál. 

Sumir viðmælendur vildu gá hvort aðilar gætu ekki leyst sjálfir úr ágreiningnum, þeir 

vildu ekki grípa inn í of snemma, aðrir töluðu um að þeir hafi brennt sig á að leyfa honum að 

krauma of lengi og vildu grípa inn í eins snemma og þeir gætu. Allir viðmælendur voru 

sammála um að láta ágreining ekki afskiptalausan í of langan tíma því þá gæti skaðinn orðið 

það mikill að það væri erfiðara eða jafnvel ógerningur að leysa hann. 

 Allir viðmælendur voru sammála um að þegar þeir uppgötvuðu ágreining byrjuðu 

þeir allir á því að annað hvort afla sér gagna eða kalla á þá sem eiga í hlut og tala við þá 

hvern fyrir sig, misjafnt var eftir viðmælendum hvort þessara atriða þeir gerðu fyrst. Síðan er 

talað við báða/alla aðila sem eiga í deilum og reynt að finna sameiginlega lausn á málinu og 

er því mikið um samskipti í öllu ferlinu. Ef ekkert gengi að leysa ágreininginn væri kallað eftir 

utanaðkomandi aðstoð. 

Ef ágreiningurinn er innan skólans og ekki næst að leysa hann getur lokaniðurstaðan 

verið sú að starfsmenn vinna ekki aftur saman í teymi, eru færðir til í störfum eða 

starfsmenn segja upp. Skólastjórnendur voru allir á sama máli um að uppsögn væri sú 

niðurstaða sem þeir reyndu helst að forðast. 

 Viðmælendur töldu að best væri að leysa ágreining með því að greina hann og finna 

þá sem eiga í hlut. Þeir verða svo að ræða málin og finna lausn í sameiningu. Mooney og 

félagar (2007) sýndu fram á svipaðar niðurstöður. Stjórnendur verða að skilja ferli 

ágreinings, túlkun hans og mismunandi áhrif á niðurstöður einstaklinga og hópa til að geta 
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unnið úr honum. Það hjálpar stjórnendum að leysa úr ágreiningi og breyta honum í ávinning. 

Einnig var samstarfsþátturinn (e. collaborating) vinsæl aðferð hjá viðmælendum þar sem 

hlutaðeigendur ágreiningsins vinna saman að langtímalausn en Lawless og Trif (2016) fundu 

út að þessi aðferð væri mest notuð af stjórnendum eftir því sem þeir voru hærra settir. 

Fjórða og síðasta rannsóknarspurningin snýst um hvaða stuðningur gagnast 

stjórnendum til að leysa ágreining. Eins og nefnt var hér fyrir ofan þurfa skólastjórnendur 

stundum að leita eftir utanaðkomandi aðstoð ef þeir ná ekki að leysa ágreininginn, allir 

viðmælendur minntust á fleiri en einn sem þeir leituðu til þegar þeir voru í vanda. Sumir 

leituðu ráða hjá öðrum skólastjórnendum, en ef þeir náðu ekki að leysa ágreininginn sjálfir 

leituðu þeir til mannauðsstjóra, fræðslustjóra, skólaskrifstofu, sálfræðinga, 

barnaverndarnefndar og svo framvegis, en það fer eftir eðli málsins. Viðmælendur voru 

mjög sáttir við þann stuðning sem þeir fengu þegar þeir leituðu eftir honum. Allir 

stjórnendur höfðu menntun og höfðu lokið námskeiðum um ágreiningsmál. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að oft er litið á stjórnendur sem mikilvægan þátt í 

fyrirtækjum en þá vantar oft stuðning frá skipulagsheildinni á sviðum menntunar, þjálfunar 

og frammistöðumats og þá skortir sjálfstraust til að grípa inn í á sjálfstæðan hátt. Eftirfylgni á 

frammistöðu stjórnenda til að leysa úr ágreiningsmálum hefur verið talin hafa jákvæð áhrif á 

skipulagsheildina, þar með talið framleiðni vinnuafls, meiri viðveru á vinnustað og getu til að 

höndla breytingar (Teague og Roche, 2012).  
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8. Lokaorð 

Með þessari rannsókn hefur verið leitast við að auka skilning á hlutverk skólastjórnenda og 

kanna upplifun og reynslu þeirra sem gætu gefið vísbendingar um stjórnun ágreinings á 

vinnustað. Niðurstöður gefa vísbendingar um að birtingarmyndir ágreinings í skólastarfi 

spretta helst upp meðal starfsfólks skólans en einnig frá foreldrum skólabarna. Allir 

viðmælendur höfðu fengið fræðslu um stjórnun ágreiningsmála og notuðu bæði fræðin og 

reynsluna til að leysa úr ágreiningi. Meirihluta viðmælenda líður ekki vel á meðan þeir vinna 

í ágreiningsmálum en gera sér grein fyrir að þetta sé hluti af starfi þeirra og sumum 

viðmælendum finnst áskorun að leysa úr ágreiningi og finnst ekki leiðinlegt að standa í 

honum ef rétt er farið að. Viðmælendur voru almennt sáttir við stuðning sem þeir fengu ef 

þeir leituðu eftir honum.  

 Hafa skal í huga að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöðurnar þar sem þær láta 

einungis í ljós upplifun og reynslu átta skólastjórnenda. Þær gefa vísbendingar um stjórnun 

ágreiningsmála á vinnustað og veita betri innsýn og skilning á þessum þætti í stjórnun 

mannauðsmála. 

Stjórnendur og leiðtogar skipulagsheildar gegna veigamiklu hlutverki og margir 

fræðimenn telja að samskiptahæfni þeirra skipti mestu máli. Helstu birtingarmyndir 

ágreinings geta bæði birst í persónulegum og vinnutengdum ágreiningi. Líklegt er að ef 

ágreiningurinn er persónulegs eðlis hafi það eyðileggjandi áhrif á alla aðila sem koma að 

ágreiningnum. Ef ágreiningurinn er tengdur vinnunni og hvernig er best að gera ákveðna 

hluti þá getur það haft uppbyggileg áhrif á starfsmenn. Hægt er að rökræða um hlutina án 

þess að það breytist í persónulegan ágreining og með því að rökræða um hlutina er líklegra 

að það verði meiri gæði í lausnum, hugsun örvist og ákvörðunartakan verði betri. 

 Fræðimenn eru ekki endilega á sama máli um hvernig best sé að leysa ágreiningsmál, 

en flestir sem hér eru nefndir eru sammála um að aldrei ætti að hunsa ágreining og það sé 

alltaf betra að reyna að tala um ágreininginn. Stjórnendur og leiðtogar ættu alltaf að byggja 

upp traust starfsmanna sinna og gefa sér tíma í að kynnast öðrum og hvetja aðra starfsmenn 

til að gera slíkt hið sama. Einnig ættu stjórnendur að leggja áherslu á sameiginleg markmið 

og góð samskipti milli allra starfsmanna. Samvinna þar sem allir starfsmenn vinna saman að 

ákveðinni lausn leiðir til meiri ánægju með lausnina og samband milli þeirra verður sterkara.  
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Stjórnendur þurfa oft að hugsa fram í tímann og vera viðbúnir öllu sem getur komið 

upp á í skipulagsheildinni. Þeir ættu að vera búnir að hugsa um ákveðnar leiðir sem þeir vilja 

fara ef upp koma ágreiningsmál. Ágreiningur getur haft eyðileggjandi áhrif ef ekki er unnið 

með hann og getur smitað út frá sér yfir á alla skipulagsheildina. Því þarf að vera vakandi 

fyrir skaðsemi ágreinings og alls ekki láta hann afskiptalausan. 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að gera viðtalsrannsókn við fleiri 

stjórnendur fyrirtækja eða stofnana og sjá hvaða leiðir þeir nota til að leysa úr 

ágreiningsmálum. 
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Viðauki 1 

Kæri viðtakandi 

 

Ég heiti Karen Sif Sverrisdóttir og er með BA-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði og er 

meistaranemi í mannauðsstjórnun. Ég vinn nú að lokaverkefni mínu til MS-prófs undir 

leiðsögn Ingu Jónu Jónsdóttur, dósents í Viðskiptafræðideild. 

Markmið mitt í rannsóknarverkefni mínu er að kanna upplifun og reynslu skólastjórnenda 

sem gætu gefið áhugaverðar vísbendingar um stjórnun ágreiningsmála á vinnustað. 

Ágreiningur er órjúfanlegur hluti af samskiptum á vinnustað en margir líta hann hornauga. 

Lítið er hins vegar að finna af rannsóknum, að minnsta kosti íslenskum rannsóknum, sem 

snúa að stjórnun ágreinings á vinnustöðum. Því finnst mér áhugavert að takast á við það í 

lokaverkefni mínu og fá betri innsýni og skilning á þessum þætti í stjórnun mannauðsmála. 

 

Erindið er að biðja þig um að taka þátt í rannsókn minni með því að eiga við mig viðtal sem 

tæki að hámarki 60 mínútur um þína sýn, reynslu og upplifun af að fást við ágreiningsmál á 

vinnustaðnum. Leitað verður til skólastjórnenda í 8-9 skólum. Fyllsta trúnaðar verður gætt í 

meðferð gagna og þeim öllum eytt í lokin. Algjörri nafnleynd er heitið og ekki mun verða 

hægt að rekja niðurstöður til vinnustaða eða einstaklinga. 

Ef þú vilt gerast þátttakandi og/eða óskar eftir frekari upplýsingum um verkefnið hafðu þá 

endilega samband og mun ég fúslega svara þeim. Hægt er að hafa samband í síma xxx-xxxx 

eða í gegnum tölvupóst xxx@hi.is 

 

Með von um góðar undirtektir 

Kær kveðja 

Karen Sif 
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Viðauki 2 

Rannsóknarspurningar:  

1. Hverjar eru helstu birtingarmyndir ágreinings í skólastarfi? 

2. Hvernig eru viðhorf og upplifun skólastjórnenda af ágreiningi? 

3. Hvaða stuðningur gagnast stjórnendum við að leysa ágreining?   

4. Stuðningur sem gæti gagnast stjórnendum. Undirþemu eru síðan í undirköflum 

lykilþemanna. 

Stjórnandi 

 Bakgrunnsspurningar: 

1. Værir þú til í að segja mér frá þér? (menntun, fyrri störf, aldur). 

2. Hversu lengi hefur þú unnið í þessum skóla? 

3. Hvað felst í starfi þínu svona frá degi til dags? 

4. Hversu margir eru að vinna í skólanum? 

5. Hverja telur þú vera æskilega eiginleika góðs stjórnanda? 

a. Hvernig myndir þú lýsa þér sem stjórnanda? 

6. Hvernig myndir þú lýsa vinnustaðamenningunni hjá ykkur? 

Ágreiningur 

7. Hvað er ágreiningur á vinnustað í þínum huga? 

8. Hverjar telur þú vera skyldur stjórnenda þegar ágreiningur kemur upp á vinnustað? 

9. Telur þú að stjórnendum beri skylda til að takast á við ágreiningsmál?  

a. Hvers vegna telur þú mikilvægt að takast á við ágreining innan 

stofnunarinnar? 

b. Hvernig finnst þér að stjórnandi ætti að takast á við ágreining og árekstra 

starfsfólks að þínu mati? 

10. Gætir þú tekið dæmi um ágreiningsmál sem þú hefur þurft að eiga við?  

11. Að þínu mati, hvað er það sem veldur mestum ágreiningi á vinnustaðnum?  

12. Hefur þú fengið fræðslu eða þjálfun til þess að vinna með ágreining? Viltu segja mér 

nánar frá því?  

13. Hvernig uppgötvar þú yfirleitt ágreining? 
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a. Hver eru þá fyrstu viðbrögð þín þegar þú uppgötvar ágreining? 

b. Hvernig ferli fer þá af stað hjá þér? 

c. Ef það gengur ekki (ágreiningurinn ágerist) – hvað gerir þú þá? 

d. Segðu mér frá, hvernig líður þér sjálfum í þessu ferli? 

14. Telur þú ágreining á milli stjórnenda geta haft áhrif á aðra starfsmenn? Á hvaða hátt? 

 Stuðningur skólastjórnenda til að leysa ágreining: 

15. Hvaða leið finnst þér best að nota til að leysa ágreining? 

a. Eru einhver fræði sem þú ert að styðjast við? Reynsla? 

b. Segðu mér, telur þú þig geta leitað eitthvað þegar þú lendir í 

óþekktum/erfiðum aðstæðum?  

c. Til hverra leitar þú aðallega?  

16. Hvaða stefna, aðgerðaráætlun er til staðar? 

a. Er þá allt til staðar til þess að leysa ágreiningsmál, að þínu mati?  

17. Hvað með yfirstjórn bæjarfélagsins eða næsta stjórnstig fyrir ofan þig – finnst þér þú 

fá einhvern stuðning þaðan? 

a. Hvaða – hvernig? 

b. Getur þú lýst fyrir mér ferlinu frá því að þú leitar aðstoðar og þangað til því er 

lokið? (við hverja er talað og svo framvegis) 

18. Að þínu mati, hvernig er stuðningur í mjög erfiðum málum?  

EF umræða fer mikið í kjarasamningana þá eru hérna aukaspurningar; Kjarasamningar 

Nú langar mig aðeins til að spyrja út í kjarasamningana. 

19. Upplifðir þú ágreiningsmál við breytingu kjarasamninga?  

20. Að þínu mati, hver var þá mesta/erfiðasta breytingin? 

21. Var ágreiningur meðal kennara við breytingarnar - hvernig þá? 

a. Var ágreiningurinn einungis tengdur vinnunni? 

 


