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Útdráttur 
 
 
 
Lykilorð:  Leikskóli – CoPI rannsakandi samræðufélag – P4C heimspekisamræða
  – þjónandi forysta – viðhorf – virðing – umhyggja – námsumhverfi 
  – stjórnendur – kennarar  
 
 
Margvísleg rök hníga að því að persónuleg viðhorf hafi afar mikið að segja um 
hvernig fagmennska birtist og hafi einnig mótandi áhrif á starfskenningu og þar með 
val á vinnubrögðum og starfsaðferðum. Rannsóknir hafa sýnt að slíkar rótgrónar 
tilhneigingar geti verið áhrifaríkari en sá formlegi lærdómur sem átt hefur sér stað. 
Því er afar áríðandi að ígrunda þennan þátt hugsunarinnar til að þekking sem aflað er 
með öðrum og vísindalegri hætti birtist í raun í athöfnum en verði ekki bara orðin 
tóm. Af þessu leiðir að eitt af mikilvægustu og um leið mest krefjandi hlutverkum 
leiðtogans er að veita samverkamönnum sínum tækifæri til að ígrunda eigin viðhorf 
með markvissum hætti.  
    Kenningin sem ég set fram í þessari ritgerð og færi rök fyrir er að hinn þjónandi 
leiðtogi hafi flest til brunns að bera til að gera honum kleift að nálgst þetta verkefni af 
umhyggju, alúð og virðingu, sem er slíkri sjálfsíhugun nauðsynleg. Skólastjórnandi 
sem ræktar með sér eiginleika þjónandi leiðtoga er þannig einkar vel til þess fallinn að 
leiða kennara sína í hinu viðkvæma ferli sem ígrundun eigin viðhorfa svo sannarlega 
er. Eins og áður sagði, hefur allmikið verið skrifað um áhrif viðhorfa á vinnubrögð en 
minna hefur hins vegar farið fyrir tillögum um hvernig hægt er að vinna markvisst að 
rannsókn á eigin viðhorfum, hjálplegum sem óhjálplegum, sem dæmi; viðhorf til 
bernskunnar, barna og námstækifæra þeirra.  
    Ég færi rök fyrir því að aðferðir heimspekisamræðu með börnum (P4C) og ekki 
hvað síst hins rannsakandi samræðufélags (CoPI) geti fyllt í þetta skarð og séu hvað 
árangursríkastar til að styðja við aukinn þroska og sameiginlega ígrundun í 
kennarahópi, sé hún leidd af kærleiksríkum leiðtoga. Samræðan stuðlar að agaðri 
hugsun þátttakenda á jafnræðisgrunni og veitir viðfangsefninu nauðsynlegt 
utanumhald. Aðferð hins rannsakandi samræðufélags er einnig árangursrík leið að 
auknum þroska á vaxtarbraut hins þjónandi leiðtoga í slíkri víxlverkan við 
samkennara.  
    Að lokum set ég fram og flokka sameiginlega þætti hins þjónandi leiðtoga og 
handleiðara rannsakandi samræðufélags. Þættirnir fléttast saman og byggja hver á 
öðrum og eru eftirfarandi: 1) Áhugi, fróðleiksfýsn og forvitni; 2) Hlusta af auðmýkt, 
einlægni og ígrundun; 3) Hugrekki; 4) Umburðarlyndi og virðing fyrir skoðunum 
annarra; 5) Umhyggja, kærleikur og samkennd; 6) Biðlund, þolinmæði og seigla; 7) 
Næring, efling, stuðningur og hvatning.  
    Það er von mín að verkið geti vakið áhuga með skólafólki og geti á þann hátt 
gagnast þeim við að tileinka sér aðferðir samræðunnar og eiginleika hins þjónandi 
leiðtoga, áleiðis til aukins starfsþroska – skólastarfinu, skólasamfélaginu og ekki síst 
börnunum okkar til farsældar. 
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Abstract 
 
 
 
Keywords:  Preschool – CoPI Community of Philosophical Inquiry  
  – P4C Philosophy with Children – Servant Leadership – Beliefs  
  – Respect – Caring – Learning Environment – Leaders – Teachers 
 
A variety of arguments suggest that personal beliefs have a great deal to do with how 
professionalism is manifested and also has a modifying influence on practical 
knowledge and thus the choice of methods and working strategies. Studies have also 
shown that such beliefs can be more effectual than formal knowledge gained in more 
scientific way. As a result, one of the most important and at the same time the most 
challenging roles of the leader is to provide his co-workers with opportunities to 
ponder their own views in a meaningful manner. 
   The theory I present in this thesis is that the servant leader has the most to bear to 
enable him to approach this task with concern and respect that is so necessary. A 
school leader who develops the qualities of servant leader is thus very well suited to 
lead his teachers through this delicate process. As previously mentioned, much has 
been written about the impact of beliefs on practical knowledge, but fewer proposals 
have been made for how to work systematically to change inefficient beliefs, in 
regard to, for example, childhood, children and their learning opportunities.  
   I argue that the method of Philosophy with Children (P4C), and not the least the 
method of Community of Philosophical Inquiry (CoPI), present the most effective 
way to support development and cohesion in a teacher group, led by a charitable 
facilitator. The dialogue promotes the motivated thinking of participants on a non-
discriminatory basis, and gives the subject the necessary framework. The method of 
CoPI is also a successful method to increase the growth of the servant leader in such 
interaction with co-teachers. 
   Finally, I present corresponding qualities of the servant leader and the facilitator of 
the Community of Philosophical Inquiry. The aspects weave together and build on 
each other and are as follows: 1) Enthusiastic, knowledge seeking and inquisitive; 2) 
Humble, sincere and reflective listening; 3) Courage; 4) Tolerance and respect for the 
opinions of others; 5) Caring, tenderness and compassion; 6) Patience and resilience; 
7) Nurture, empowerment, support and encouragement. 
   I am hoping this thesis will be of interest to teachers and leaders regarding how the 
qualities of the servant leader relates to the qualities of the facilitator of the 
Community of Philosophical Inquiry (COPI) thus helping them to cultivate the 
method and to grow as teachers and leaders – thus it will be of benefit to the school 
environment, community and most importantly, our children. 
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1. Inngangur 
 

Margvísleg rök hníga að því að persónuleg viðhorf starfsmanna hafi afar mikið að 

segja um fagmennsku starfsstétta og hafi ekki síst mótandi áhrif á starfskenningu, þ.e. 

val á vinnubrögðum, og sé því sterkur áhrifavaldur á val á starfsaðferðum. Margt 

bendir til að þessar rótgrónu tilhneigingar einstaklings geti verið um margt áhrifaríkari 

en það nám sem hann hefur aflað sér og því sé afar áríðandi að ígrunda þennan þátt 

hugsunarinnar til að þekking sem aflað er með öðrum og vísindalegri hætti birtist í 

raun í athöfnum fólks en verði ekki bara orðin tóm. Af því leiðir að eitt af 

mikilvægustu og um leið mest krefjandi hlutverkum leiðtogans er að veita 

samstarfsmönnum sínum tækifæri (tíma, rými, leiðsögn, aðferðir o.s.frv.) til að 

ígrunda eigin viðhorf með markvissum hætti. 

 

1.1 Lýsing á viðfangsefni 
 
Allmikið hefur verið skrifað um áhrif viðhorfa á vinnubrögð, í þessu tilfelli á 

kennsluaðferðir, en minna hefur hins vegar farið fyrir tillögum um hvernig hægt sé að 

vinna með viðhorfin. Í þessari ritgerði legg ég til markvissa ígrundun í kennarahópi 

þar sem allir taka þátt á jafnréttisgrunni, þ.e. leiðtoginn er fyrst og fremst þjónn; 

hlustandi og sá sem greiðir samræðunni veg (e. facilitator), með það í fyrirrúmi að 

hver og einn finni hjá sér innri hvöt til að skoða í bakpokann sinn og „taka til“ – með 

því fororði að opinn hugur án dómhörku ríki í samræðufélaginu. 

 Fyrst og fremst er um að ræða rannsókn á fræðiheimildum, þ.e. því sem 

skrifað hefur verið um áhrif viðhorfa á vinnubrögð og kennsluaðferðir, 

hugmyndafræði þjónandi forystu, heimspekisamræðu með börnum og hið rannsakandi 

samræðufélag, en ekki beina rannsókn á vettvangi. Meginvinnan er því fólgin í 

ígrundun heimilda og ritun fræðikaflanna þar sem ég tekst á við að samtvinna 

hlutverk hins þjónandi leiðtoga við að handleiða rannsakandi samræðufélag í 

kennarahópi. 
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   1.2 Rökstuðningur á vali og bakgrunnur viðfangsefnis 
 
Ritgerð þessi á sér nokkuð langan aðdraganda. Á starfsferli mínum sem 

leikskólakennari í bráðum 25 ár hefur lengi brunnið á mér að skoða tengsl viðhorfa 

við starfskenningu og val á kennsluaðferðum kennara og í framhaldi af því, hvernig 

stjórnandinn geti hjálpað samstarfsmönnum sínum að ígrunda viðhorf sín (skoða í 

bakpokann) með það að markmiði að losa sig við óskilvirkar hugmyndir um börn og 

bernsku, nám barna og námsumhverfi og efla um leið skilvirkari hugsunarhátt og 

þ.a.l. skilvirkari vinnubrögð og kennsluaðferðir. Markmiðið er að gera nokkurskonar 

„vörutalningu“ á hugmyndum sínum og taka svo til á lagernum í framhaldi af því.  
 

   1.3 Rannsóknarspurning og rannsóknarmarkmið 
 
Það er tilgáta mín að leiðtogi (hér leikskólastjóri eða deildarstjóri) sem ræktar með sér 

eiginleika þjónandi leiðtoga sé einkar vel til þess fallinn að leiða kennara sína til 

ígrundunar eigin viðhorfa til náms barna á leikskólaaldri. Leiða má þannig líkur að 

því að aðferðir heimspekisamræðu með börnum og hins rannsakandi samræðufélags 

sé einnig árangursrík leið að auknum þroska á vaxtarbraut hins þjónandi leiðtoga í 

víxlverkun við samkennara, þ.e. að samræðan stuðli að agaðri hugsun og 

vinnubrögðum allra og veiti þannig viðfangsefninu utanumhald.  

 Markmiðið með ritgerðinni er að varpa ljósi á hlutverk og möguleika hins 

þjónandi leiðtoga til að fá kennara sína til að ígrunda eigin viðhorf til barna og til 

námstækifæra þeirra – í raun jafnt kennaranna sem barnanna – með aðferðum 

heimspekisamræðu með börnum og hins rannsakandi samræðufélags. Vonast er til að 

verkið geti gagnast stjórnendum, leikskólastjórum og deildarstjórum, við eflingu eigin 

starfsþroska og samkennara sinna og þar með haft langtímaáhrif til góðs á komandi 

kynslóðir – börnin okkar. 

 Rannsóknarspurning: Hvernig geta hugmyndafræði þjónandi forystu og 

aðferðir heimspekisamræðu með börnum og hins rannsakandi samræðufélags 

sameiginlega nýst leiðtoga til eflingar eigin starfsþroska og í að leiða samkennara sína 

til ígrundunar eigin viðhorfa til barna og námstækifæra þeirra í leikskóla, öllum 

hagsmunaaðilum til hagsbóta?  
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   1.4 Fræðilegur bakgrunnur og uppbygging ritgerðar 
 
Ritgerðin byggir fyrst og fremst á heimildarannsókn, þ.e. að kynna til sögunnar 

kenningar um hvernig viðhorf lita allar gjörðir okkar, hugmyndafræði þjónandi 

forystu, og í framhaldi af því aðferðir heimspekisamræðu með börnum og hins 

rannsakandi samræðufélags. Í umræðukafla er leitast við að tengja eiginleika 

þjónandi leiðtogans sem grunnstoð við það að stýra rannsakandi heimspekisamræðu á 

sem skilvirkastan og agaðastan hátt og sýna fram á að þannig geti samræðan orðið 

farsæll grundvöllur til að leysa þann skort á samræðuvettvangi og aðferð innan 

kennarahóps, sem allmargar rannsóknir um skólastarf geta um, m.a. viðtalsrannsókn 

sem undirrituð vann í félagi við Björgu Sigurvinsdóttur (2001) um starfsumhverfi 

leikskólastjóra á Akureyri og rannsókn Hauks Viggóssonar (1998; 1999) á 

grunnskólastjórum í Noregi. Leitast verður við að sýna fram á að framangreindir 

þættir séu einstaklega vel til þess fallnir að skapa kennurum tækifæri til að ígrunda á 

agaðan hátt viðhorf sín til barna; þá helst hvernig börn læra og hlutverk kennarans í 

námsumhverfi barnanna. 

 Mikilvægi þessa (þ.e. þörfin fyrir að þróa verkfæri og vinnulag framangreindra 

þátta) er undirbyggt með því að rýna í kenningar um áhrif eigin viðhorfa kennara til 

barna og námstækifæra þeirra, og hvernig viðhorf kennarans hefur áhrif á val á 

starfsaðferðum sem aftur reynast svo misáhrifaríkar til að valdefla (e. empower) 

börnin á þann hátt að þau geti notið sín að fullu sem gerendur í námi sínu. Fjallað er 

um þrjá meginþætti í fræðikafla ritgerðarinnar, þ.e. kenningar um áhrif eigin viðhorfa 

á vinnubrögð og val á kennsluaðferðum, kenningar um skólastjórnun og forystu með 

áherslu á þjónandi forystu og loks aðferðir heimspekisamræðu með börnum og hins 

rannsakandi samræðufélags. 

 Þar sem fjallað er um kenningar um áhrif viðhorfa á vinnubrögð og val á 

kennsluaðferðum verður leitast við að skoða viðhorf sem megin mótunarþátt á 

starfsaðferðir, þ.e. hvað kenningar segja um hvernig viðhorf  hafa áhrif á vinnubrögð 

og val á kennsluaðferðum og hvernig sjálfsígrundun og sjálfstæði (nemenda og 

kennara) skapast í víxlverkan. Fjallað er um hvernig viðhorf eru samofin skoðunum 

og gjörðum einstaklinga, samskipti litast af og laga sig að viðhorfunum og hvernig 

ytra umhverfi hefur áhrif á hugmyndalegt umhverfi. Valdefling er grunnhugtak í þessu 
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sambandi, m.a. það að öðlast aukið sjálfstraust, t.d. með því að öðlast nýja hæfni. 

Hins vegar er ekkert áhlaupaverk að láta af óhjálplegum viðhorfum, en það getur 

hróflað við sjálfstrausti og sjálfsvirðingu. Leiða má líkur að því að viðhorf kennara til 

barna og þess hvernig börn læra séu lykilþættir valdeflingar þeirra síðarnefndu í 

leikskóla. 

 Fjallað er um kenningar um skólastjórnun og forystu og svo fókusinn settur á 

þjónandi forystu. Fyrst er stiklað á stóru við að kynna þær stjórnunarkenningar sem 

hafa átt hvað mest uppá pallborðið í leikskólum, auk þess verða nokkrar nýrri 

stjórnunarkenningar með áherslu á skólastjórnun kynntar. Megin áherslan er svo á að 

kynna hugmyndafræði þjónandi forystu eins og hún birtist hjá frumkvöðlinum Robert 

K. Greenleaf í ritinu The servant as leader (kom út 1970) og í framhaldi af því, 

hvernig þróunin hefur verið á undanförnum árum. 

 Þá er hugmyndafræði heimspekinganna Matthew Lipman og Catherine 

McCall um heimspekisamræðu með börnum og hið rannsakandi samræðufélag (e. 

P4C, CoPI) til umfjöllunar enda þær aðferðir sem hér er lagt til að nota og má segja að 

séu skilgetinn afleggjarfi Sókratískrar samræðuhefðar í bland við lýðræðiskenningu 

John Dewey. 

 Að lokum ræði ég og rökstyð svar við rannsóknarspurningunni og set þá fram 

og flokka sameiginlega þætti hins þjónandi leiðtoga og handleiðara rannsakandi 

samræðufélags, en þættirnir fléttast saman og byggja hver á öðrum. Þá er 

heimspekisamræða og hið rannsakandi samræðufélag rætt sem skilvirk leið að 

starfsþróun kennara og leiðtoga, þ.e. samræðufélagið sem hagnýt umgjörð um 

kærleiksríka, ígrundandi og agaða samræðu um viðhorf, handleidda af þjónandi 

leiðtoga. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur, kenningar og hugtök 
 

Hér fyrst verða rakin nokkur hugtök og kenningar um tengsl og áhrif eigin viðhorfa á 

sjálfsmynd og sjálfstraust – sem endurspeglast svo í vinnusjálfsmynd, starfskenningu 

og fagvitund – sem talin eru einn helsti mótunarþáttur hegðunar og atferlis 

manneskjunnar. Að því loknu er fjallað um kenningar um skólastjórnun og forystu og 

fókusinn svo settur á þjónandi forystu og hinn þjónandi leiðtoga. Að lokum er 

heimspekisamræða með börnum og hið rannsakandi samræðufélag til umfjöllunar, 

aðferðum lýst og helstu möguleikum til að styðja við starfsþróun kennara og leiðtoga 

gerð skil. 

 

   2.1 Áhrif viðhorfa á vinnubrögð og val á kennsluaðferðum 
 
Rannsóknir hafa löngum verið gerðar á hvernig nám fer fram og þá í framhaldi leitt af 

þeim niðurstöðum hvernig best sé að haga kennsluháttum. Minna hefur þó farið fyrir 

rannsóknum á hvernig viðhorf kennara til náms og námsaðferða barna hafa áhrif á 

hvernig þeir haga kennslunni og hagræða námsumhverfinu í víðri merkingu. Eflaust 

má því um kenna hve erfitt er að festa hönd á slíku viðfangsefni (Kagan og Smith, 

1988; Kagan,1992).   

 Oft er því gert skóna að rannsóknarniðurstöður um hvaða aðferðir eru 

árangursríkastar skili sér nokkuð sjálfkrafa, og jafnvel vélrænt, inní skólana en það er 

þó síður en svo einfalt ferli. Sem dæmi má benda á að þó kennari hafi aflað sér 

víðtækrar menntunar þá hafa samt viðhorf og hvað kennarinn telur mikilvægast 

gríðarmikil áhrif á hvernig hann horfir á og gætir að því hvar barnið er statt og hvar 

áhugasvið þess liggja (Hafþór Guðjónsson og Ingólfur Gíslason, 2005). Viðhorf um 

hvort yfirleitt þurfi að velta fyrir sér hvar styrkleikar sem og veikleikar liggja og nýta 

það við að hagræða námsumhverfinu og nálgun kennarans að viðfangsefninu skiptir 

afgerandi máli. Sé kennarinn t.d. með það viðhorf að hann gegni meginhlutverki í 

uppfræðslu barna og þau séu að mörgu leyti óvirk og jafnvel ósjálfbjarga svo djúpt sé 

í árina tekið, t.d. í tengslum við leikskólann, má gera því skóna að slík viðhorf liti 
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nálgun hans, a.m.k. að vissu marki. Þetta síðastnefnda viðhorf, samt að mestu leyti 

óyrt, hef ég því miður alltof oft orðið vör við í starfi mínu í leikskóla.  

 Námsumhverfið sem kennarinn skapar, og þegar best lætur í víxlverkun við 

börnin, skiptir miklu máli um árangur barnanna, um þetta eru flestar nútímakenningar 

sammála. Þá fyrst og fremst að umhverfið sé áhugavekjandi og auðugt af efniviði, 

jafnt huglægum sem áþreifanlegum. Í stuttu máli má draga saman að nauðsynlegt sé 

að horfa á nám, námsumhverfi og nemanda með opnum huga, þ.e. að kasta að 

einhverju leyti fyrirfram gefnum hugmyndum, oft byggðum á tilfinningum, út um 

gluggann en gæta því meir að hvað fer fram hér og nú, jafnt í námsumhverfinu og 

annars staðar í lífi barnsins (Guðrún Alda Harðardóttir og Kristján Kristjánsson, 2012; 

Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013; Kristín Dýrfjörð, 2001; 

2003; 2006). Afar mikilvægt er að gleyma ekki að hver nemandi á sér líf utan skólans 

sem er mikilvægt að gefa gaum og leitast við að skapa merkingarbær tengsl þar á milli 

(Hafþór Guðjónsson og Ingólfur Gíslason, 2005). 

 Þá má velta fyrir sér hvaða þættir þurfa að vera til staðar hjá kennara sem ætlar 

sér að meta einstaklinginn í barnahópnum, þ.e. hvaða viðhorf þeir þurfa að tileinka 

sér, og hafa ýmsir fræðimenn velt upp þeirri spurningu og ber þar hæst orðin 

umhyggja, virðing og kærleikur. Noddings (2005), en hún er sá fræðimaður sem hefur 

skrifað hvað mest um umhyggju í menntun, fjallar ítarlega um þetta í bókinni 

Happiness and Education og heldur fram að umhyggja sé grunnurinn að farsæld í 

skólastarfi og hefur Ingólfur Á. Jóhannesson (2007) einnig skrifað mikið um þetta 

efni og rökstutt mikilvægi umhyggju í öllu námi, þ.e. að blína ekki bara á yngstu 

börnin í þessu sambandi heldur horfa til þessa í öllum aldurshópum. Ingólfur telur að 

menn þurfi að tileinka sér þessa eiginleika, þ.e. slíkir eiginleikar og þar af leiddir 

kennsluhættir komi ekki af sjálfu sér. Hins vegar er þetta, að mati Ingólfs, alls ekki 

nægjanlegt heldur þarf einnig að koma til fagþekking og kennslutækni.  

 Leiða má líkum að því að umhyggja og virðing fyrir öðrum sé ein af 

meginstoðum skilvirks lýðræðissamfélags sem er jafnframt tilbúið að mæta 

breytingum sem er regla fremur en undantekning miðað við hugmyndafræði John 

Dewey (1966). Hann benti á að lýðræðisleg samfélög væru í eðli sínu breytingum 

háð, stundum til hins betra en því miður oft til hins verra. Þetta gerir þær kröfur til 

borgaranna að þeir séu viljugir til þátttöku og séu nægilega siðmenntaðir til að geta 
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greint á milli hins betra og hins verra. Þetta tekur Noddings (2003; 2005) undir af 

heilum hug og telur umhyggju vera eina af grunnstoðum siðaðs samfélags. Hún 

leggur mikla áherslu á að það þurfi að sinna öllum frumþörfum einstaklingsins svo 

sem þörf fyrir öryggi og sjálfstæði (að veita og þiggja á víxl) og rækta með honum 

samviskusemi og trú á eigin getu; að rækta með sér það viðhorf að láta sig aðra varða 

sé nauðsynleg forsenda fyrir m.a. árangursríku námi og kennslu. Námsárangur, 

þekking og færni er hins vegar til lítils ef einstaklingurinn lærir ekki að lifa 

hamingjuríku lífi. 

 Noddings (2003) leggur mikla áherslu á að hamingja og menntun þurfi að vera 

samofin og mikilvægt að kennarar tileinki sér slíkt viðhorf. Hún veltir upp krefjandi 

heimspekilegum spurningum; getur bara gott fólk öðlast hamingju og hvað merkir að 

vera góður í því sambandi. Er eitthvað til sem getur kallast hamingjusamur 

persónuleiki? Hún veltir einnig m.a. upp þeirri mótsögn að við sendum börnum 

oftsinnis tvíbent skilaboð, þ.e. við hvetjum þau til að gera sitt besta en gefum þeim 

svo lága einkunn þegar þeirra besta er ekki nógu gott að okkar mati. Hún veltir einnig 

fyrir sér hvers vegna við gefum einkunnir yfirleitt; hvaða tilgangi þjóna einkunnir? 

Eru þær fyrir börnin eða okkur? (Noddings, 2003). Rúnar Sigþórsson (2008) rær á 

sömu mið og Noddings og veltir upp líkum mótsögnum tengdum samræmdum 

prófunum í skólakerfinu, yfirlýstum tilgangi þeirra sem mögulega stangist á við 

raunverulega útkomu og hvort mögulegt sé að prófin eti börnin sín, líkt og sagt er um 

byltingar.  

 Þessar spurningar er vert að hafa í huga, sérstaklega í samhengi við 

leikskólann sem hingað til hefur verið laus undan kröfu um staðlaðar mælingar og 

próf, en síauknar kröfur eru gerðar ofanfrá um að mæla með stöðluðum hætti ákveðna 

þætti í þroska og námi barnanna. Afar mikilvægt er að vera á verði um að þessar 

mælingar gangi ekki út í öfgar. Í Hvítbók sem er opinber stefna mótuð af Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu (2014) má sjá vísi að slíkri kröfu til leikskólanna. Viðhorf 

kennara og leiðtoga skólanna skipta sköpum um hvernig þessi veruleiki þróast og því 

brýnt að rýna í hvert við viljum stefna í þessu samhengi.  

 Sigrún Aðalbjarnardóttur leggur mikla áherslu á og fjallar um svipað 

viðfangsefni og Noddings í bók sinni Virðing og umhyggja (2007). Grunnþáttur 

umhyggju er að hennar mati hæfileikinn og ekki síst viljinn til að sýna öðrum áhuga, 
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setja sig í spor þeirra, hlusta af einlægni og virða skoðanir og viðhorf þeirra; þetta 

merkir þó alls ekki að við séum nauðsynlega sammála fyrrnefndum viðhorfum. 

Nærandi samskipti byggja að miklu leyti á þessu. Að mati Sigrúnar eigum við öll rétt 

á að njóta umhyggju og kærleika en ekki er sjálfgefið að við berum umhyggju fyrir 

öðrum þó við sýnum þeim virðingu, fleira þarf að koma til. Kennarinn þarf því að 

tileinka sér viðhorf sem einkennist af kærleika og víðsýni til að geta borið kennsl á 

hvaða námsaðferð hentar best (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002; 2007).  

 Vert er að nefna í þessu samhengi tvær náskyldar og alþekktar kenningar; þ.e. 

fjölgreindakenningu Howard Gardner (1983) og samantekt Daniel Goleman (1996) á 

kenningum um tilfinningagreind. Báðir þessir fræðimenn leggja áherslu á að ólík 

samsetning greindarkerfa sé ríkjandi hjá hverjum og einum og því þurfi að leitast við 

að bera kennsl á og rækta þessa ólíku þætti einstaklingsbundið hjá nemendunum og 

haga þá í framhaldi af því námsumhverfinu og kennsluaðferðum á sem fjölbreyttastan 

veg. Ekki er hægt að álykta annað en að virðing fyrir margbreytileikanum og alhliða 

þroska einstaklingsins, í anda þessara tveggja fyrrgreindu fræðimanna, sé fólgin í því 

að horfa á börn og hæfileika þeirra með fjölþættum, ígrundandi og umhyggjusömum 

hætti líkt og kemur m.a. fram í skrifum Noddings, Ingólfs Á., Sigrúnar, Rúnars o.fl. 

hér að framan. 

 Síðast en ekki síst er hugmyndafræði hins ítalska sálfræðings, Loris Malaguzzi 

(1920-1994), en hann stofnaði leikskóla í Reggio Emilia ásamt konunum þar í bæ og 

starfa leikskólar nú um allan heim eftir þessari hugmyndafræði sem kennd er við 

Reggio Emilia, m.a. nokkrir hér á landi. Seinni heimsstyrjöld var nýlokið og fáir 

karlar höfðu skiluðu sér heim úr stríðinu svo konurnar sáu um flestöll störf og 

þörfnuðust leikskóla því mjög. Það var einmitt skaðræði stríðs og blindrar hlýðni við 

yfirvöld (fasismann í þessu tilviki) sem varð kveikjan að hugmyndafræði Malaguzzi. 

Hann heldur fram, líkt og þeir Gardner og Goleman, að við blínum um of á afmarkaða 

þætti í námsaðferðum og námsumhverfi barna. Hann er þó mun róttækari í skoðunum 

en fyrrnefndir stallbræður því hann lætur sér ekki nægja að telja upp námssvið sem 

tæplega fylla tuginn, heldur talar hann um hin hundrað mál barna og fullyrðir að við 

tökum frá þeim níutíu og níu. Viðhorf til barna, náms og námsumhverfis, og í raun 

þess að vera “vakandi” er kjarninn í hugmyndafræðinni, ásamt því að efla börn í 

beinni lýðræðislegri þátttöku í samfélagi sínu í anda Dewey. Í stuttu máli að skapa 
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þjóðfélagsþegna sem njóta sín sem einstaklingar og hvorki kúga aðra né láta kúgast 

(Vecchi, 1998; Gandini, 2008; Rinaldi, 2005; Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur 

Kristjánsson, 2013; Smidt, 2012; Kristín Dýrfjörð, 2001; 2003; 2006).  

 Snúum okkur nú að kenningum um hvernig viðhorf og skoðanir eru talin verða 

til og þróast. Nespor (1987), prófessor í leiðtogafræðum og menntastefnu við Ohio 

háskóla, heldur fram að viðhorfs- eða skoðanakerfi (e. belief systems), ólíkt 

þekkingarkerfum (e. knowledge systems), krefjist þess ekki að almennt samþykki ríki 

um gildi þeirra, né að hópurinn sem viðkomandi tilheyrir samþykki eða sammælist 

um réttmæti skoðananna og hversu viðeigandi þær eru. Þetta er gjörólíkt því sem 

gildir um vísindalega þekkingu og þar með þekkingakerfi, þar sem sannreyndar 

ályktanri studdar vísindalegum rökum eru lagðar til grundvallar. Að mati Nespor 

krefjast jafnvel einstakar skoðanir og viðhorf þess ekki að innra samræmis gæti í 

hugsanakerfi einstaklingsins.  

 Þessar mótsagnir og ósamkvæmni í hugsun gefa til kynna að skoðanakerfin 

séu í eðli sínu ósveigjanlegri en þekkingakerfin. Þetta er fyrst og fremst fólgið í því að 

ekki nægir að benda á ósamræmi í skoðunum til að hagga þeim, hvað þá að 

viðhorfsbreyting eigi sér stað. Hins vegar veldur ósamræmi í þekkingakerfi því að 

gömul þekking er rannsökuð í ljósi þeirrar nýju og ígrundað hvaða áhrif þessi nýja 

þekking hefur og þekkingakerfinu svo breytt í framhaldinu. Nespor (1987) telur 

einnig að það sé freistandi fyrir skólakerfið að meta sem svo að vísindalegar sannanir 

og þekking sem einstaklingurinn hefur aflað sér hafi grundvallaráhrif á viðhorf og þar 

með kennsluaðferðir, en það hefur sýnt sig að svo er ekki – og það sem meira er, 

þegar slík viðhorfsbreyting verður á annað borð þá er áhrifavaldurinn fremur fólginn í 

samræðum og því sem mætti kalla umbreytingu (e. gestalt shift). Gott dæmi um þetta 

hugsanafyrbæri eða „stökk“ hugsunarinnar má greina af alþekktri mynd; hugur 

áhorfandans tekur stökk þegar hann sér „hina myndina“, þ.e. andlitin tvö vs. bikarinn: 

 
Mynd 1   Dæmi um gestalt shift 



	

	10	

Samt sem áður og þrátt fyrir að grundvallast ekki á rökum virðast viðhorf hafa mun 

meira um það að segja en þekking, hvernig verkefni og viðfangaefni eru skilgreind og 

skipulögð og hafa þar af leiðandi mun meira forspárgildi um hegðun (Leung, 2012; 

McCarty o.fl., 2001; Nespor, 1987; Pajares, 1992; Rusher, McGrevin og Lambiotte, 

1992). Mikilvægt er í þessu samhengi að gleyma ekki að hægt er að vinna með 

viðhorf en til þess þarf vissulega ígrundandi sjálfsvinnu líkt og Senge (1994) bendir 

svo réttilega á. Róbert Jack (2004) bendir á hvernig heimspekin gegndi að nokkru 

leyti slíku hlutverki á tímum þeirra Sókratesar, Platons og Aristótelesar; þ.e. að kryfja 

viðhorf og lífsgildi í daglegu lífi og varpa ljósi á hvert við stefnum í lífinu. 

 Bandura (1986) hélt líku fram og Nespor, þó að það væri meira tengt viðhorfi 

til eigin getu og sjálfstrausts (e. self-efficacy beliefs), þ.e. að dómur viðkomandi á 

hæfileikum sínum til ákveðinna verka hafi mesta forspárgildið um hvernig honum 

tekst til. Af þessu leiðir að umrædd viðhorf, tengd sjálfstrausti, eru þá afgerandi 

áhrifaþáttur um áhugahvöt og hvernig henni er fylgt eftir. Í því ljósi má skoða hvernig 

viðhorf kennara hafa áhrif á og undirbyggja val þeirra á m.a. kennsluaðferðum. Þetta 

er semsé ekkert smá mál þegar að er gætt.  

 Leung (2012) rannsakaði tengsl viðhorfa við starfsaðferðir leikskólakennara í 

viðamikilli rannsókn í Hong Kong. Hann notaði „The Teacher Beliefs and Practices 

Survey“ (TBS) sem er byggður á „NAEYC Developmentally Appropriate Practice“ 

(DAP) frá 2009 við gagnasöfnunina. Af niðurstöðum rannsóknarinnar dró hann þær 

ályktanir að þroskamiðaðir leikskólar, mannaðir kennurum sem eru meðvitaðir um 

þroskaferil barna, sem hlusta af ígrundun á börnin, meta reglulega áhugasvið þeirra, 

þarfir og hæfileika, hafa sýnt sig að vera færir um að „stilla upp“ þroskavænlegu 

lærdómsumhverfi, stuðla að því að börnin nái að byggja upp sjálfstraust, nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og tryggja aðgang þeirra að fjölbreyttum námstækifærum 

í leikskólanum. Vegna þess að kennarinn er lykilatriði og þannig grundvöllurinn að 

þessari þroskavænlegu nálgun á nám barna, skipta viðhorf og skoðanir hans um 

starfshætti og námsumhverfi sköpum. Fleiri rannsóknir hafa sýnt að viðhorf og sýn 

kennara á það hvernig börn læra hafa ekki einungis áhrif á gæði námsumhverfisins 

sem þeir skapa heldur einnig á námsárangur, bæði félagslegan og vitrænan (Leung, 

2012).  
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 Niðurstöður viðtala Rúnars Sigþórssonar (2004) sem fóru fram í rýnihópum 

grunnskólanemenda styðja eindregið við það sem hér hefur verið rætt að framan, þ.e. 

hvað nemendurnir sjálfir telja að sé góð kennsla og þá eiginleika kennarans sem þeir 

telja árangursríkasta. Í stuttu máli komu fram fjórir meginþræðir; kennarinn skal vera 

glaður og sýna þolinmæði ásamt því að vera ekki reiður og nota skammir en þó þarf 

hann að geta tryggt vinnufrið í bekknum; hann þarf að treysta nemendum og bera 

virðingu fyrir þeim svo þeir geti virt hann og treyst; hann þarf að nota skemmtileg, 

skapandi og fjölbreytt verkefni og hafa yfirsýn um hverjir þurfi aðstoð við að skilja 

námsefnið og að lokum lögðu nemendur mikla áherslu á að sá andi svifi yfir vötnum í 

skólastofunni að þau væru að læra fyrir sjálf sig en ekki fyrir kennarann (Rúnar 

Sigþórsson, 2004).  

 Margar fleiri rannsóknir fjalla um gildi viðhorfa í kennslu. McCarty, Abbott-

Shim og Lambert (2001) sýndu fram á í rannsókn sinni að kennarar sem töldust ekki 

stuðla að þroskavænlegu og fjölbreyttu námsumhverfi barnanna höfðu mun frekar 

tilhneigingu til að búa yfir óheppilegum viðhorfum og kennsluaðferðum en kennarar 

sem stuðluðu að fjölbreyttu þroskavænlegu námsumhverfi. Niðurstöður fleiri 

rannsókna gefa einnig til kynna að viðhorf kennara og hvernig þeir móta hugsanaferil 

sinn séu mikilvægir mótunar- og áhrifaþættir á kennsluaðferðir þeirra (Rusher, 

McGrevin og Lambiotte, 1992). Pajares (1992) færir rök fyrir því að viðhorf og 

hugsanakerfi  kennara ætti að gera að fókus í rannsóknum í menntavísindum en það 

krefjist skýrrar hugtakanotkunar, vandlegrar skilgreiningar á lykilforsendum, 

samkvæms skilnings og samræmis í matsaðferðum. Ekki er hægt annað en taka 

heilshugar undir þessi orð. 

 Eins og sjá má þá stendur kennarinn frammi fyrir margvíslegum áskorunum, 

hann þarf að stíga varlega til jarðar en um leið að vera nógu öruggur um hvert hann 

stefnir svo sporin verði samt stigin óhikað. Það má líkja þessu við göngu um 

viðkvæma náttúru, gæta þarf að því hvar maður stígur og hlúa um leið að nýgræðingi 

sem verður á vegi manns. Kennsla krefst því umhyggju en ígrunduð umhyggjusöm 

hugsun er í raun það sem skiptir sköpum um hvernig til tekst, þ.e. hvaða þroska 

börnin ná. Kennarinn er ekki einn um þessa miklu ábyrgð, lítum þessu næst á hvernig 

stjórnandinn getur leitt kennara sína áfram á vegferð þessa flókna viðfangsefnis. 
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   2.2 Kenningar um skólastjórnun og forystu 
 

Ýmissa grasa kennir þegar skoðað er hvað skrifað hefur verið um skólastjórnun og 

endurmenntun kennara og væri það til að æra óstöðugan að reyna að fanga það allt í 

einhverjum mæli. Ég valdi mér því ákveðnar kenningar (hentugleikaval) sem mér 

fannst ríma vel við viðfangsefni mitt sem snýr að forystu í skólum. Ég legg þannig 

nokkra áherslu á kenningar Sergiovanni en hann hefur lagt afar mikið til málanna um 

skólastjórnun og hlutverk stjórnandans sem leiðtoga við það vandasama verk að leiða 

kennarahóp til starfsþróunar, auk þess sem kenningar hans hafa einnig sett mark sitt á 

íslenskt leik- og grunnskólasamfélag á undanförnum árum. Einnig drep ég niður fæti í 

nokkrum nýrri kenningum, m.a. um mannauðsstjórnun, stofnanamenningu og 

skólabrag og greini frá kenningum um „skilvirka skólann“ og skólann sem 

lærdómssamfélag eða það sem kallað hefur verið „skólinn sem lærir“. 
 

 2.2.1 Stjórnunarstefnur, sögulega tengdar leikskólastjórnun  
  

Sú stefna sem á sér hvað lengsta sögu, og hefur skotið djúpum rótum hér á landi í 

leikskólum, er samskiptastefnan. Hún hefur að baki jafnlanga sögu og 

leikskólastarfsemin hérlendis og á norðurlöndunum og á hvað mestan þátt í hve 

stjórnunarskipurit leikskólans hefur verið flatt (Arna H. Jónsdóttir, 1999; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2002; Kristín Dýrfjörð, 2001). Samskiptastefnan leggur megináherslu á 

félagslega hegðun mannsins. Maðurinn þarfnast annarra mannvera og þroskast í 

samskiptum við þær. Grunnhugmynd þessarar hugmyndafræði er að manneskjan 

hefur þörf fyrir sterk félagsleg samskipti eins og að tilheyra öðrum og njóta þess að 

vera saman. Einstaklingarnir hafa það skemmtilegt saman og lögð er áhersla á að 

„góður andi“ svífi yfir vötnum (Miles, 1975; Sergiovanni, 2001). Hlutverk skólastjóra 

sem vinnur samkvæmt þessari stefnu er að leyfa starfsmönnum að eiga þátt í 

ákvarðanatöku um málefni skólans. Skólastjórinn verður að sýna starfsmönnum 

virðingu, kurteisi og veita þeim athygli. Með þessari framkomu gerir stjórnandinn sér 

stjórnunina auðveldari, starfsandinn verður betri og kennarar verða tilbúnari til að 

skuldbinda sig starfinu. Þar með aukast einnig líkurnar á að markmiðum skólans verði 

náð (Miles, 1975). Samskiptastefnan getur, eins og áður sagði, haft þann skafanka í 
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för með sér að mest áhersla sé lögð á að rugga ekki bátnum en slíkt stendur öllum 

breytingum og nýsköpun fyrir þrifum. 

 Mannauðsstefnan er önnur vel þekkt stefna í leikskólum hér á landi, en hún á 

sér styttri sögu en samskiptastefnan (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2013). Miles (1975) skilgreinir mannauðsstefnuna þannig að 

með henni sé mannauður; þ.e. hæfileikar hverrar manneskju nýttir. Starfsmenn vilja 

bera ábyrgð, vera skapandi í störfum sínum og vinna að þýðingarmiklum markmiðum 

af heilum hug. Hlutverk skólastjórans er að nýta mannauð kennara sinna fyrir skólann 

í heild og með því veitir hann þeim mun meiri möguleika á að þroska sérhæfileika 

sína og áhugasvið. Með aukinni ábyrgð og þátttöku kennara við mótun og umræðu um 

markmið skólans fær skólastjórinn kennara til að sjá árangur af eigin frammistöðu. 

Það er grundvallarleið skólans til að ná árangri. 

 Stjórnun mannauðs, eins og áður hefur komið fram, felst m.a. í því að sinna 

málefnum starfsmanna með velferð einstaklingsins og heildarinnar fyrir augum. Þeir 

Beardwell og Claydon (2010) leggja áherslu á að stefna fyrirtækis eða stofnunar 

endurspeglist í starfsmannastefnunni og að starfsmannahópurinn samanstandi af fólki 

sem getur og vill takast á við þau verkefni sem liggja fyrir. Mannauðsstjórnunin er 

viðamikill þáttur í rekstri því sá auður sem liggur í mannaflinu er sá allra 

mikilvægasti. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2006) bendir á að öflug og virk 

mannauðsstjórnun geti einfaldlega verið undanfari velgengni og jafnvel knúið aðra 

mikilvæga þætti innan stofnunnar eða fyrirtækis áfram í átt að enn meiri velgengni. 

Það er þó ekki sjálfgefið að virk og öflug mannauðsstjórnun verði til þess að allt gangi 

eins og í sögu. Menningin innan fyrirtækis eða stofnunnar hefur mikil áhrif á hvernig 

til tekst.  

 Nokkrir íslenskir leikskólar hafa einnig orðið fyrir áhrifum frá hugmyndum 

gæðastjórnunar. Bjørg Tofte (1993), sem í bók sinni fjallar um gæðastjórnun í 

leikskólum, telur að árangur stefnunnar í hefðbundnum fyrirtækjum og 

þjónustustofnunum sé mjög góður. Tofte telur, í ljósi þessa, það enga spurningu að 

hugmyndafræði þessa eigi að nota í skólum. Hugmyndafræðin um gæðastjórnun í 

leikskólum byggist á því að uppfylla þarfir þeirra sem þiggja þjónustuna og skólar 

eigi að þjóna nemendunum, foreldrum og þjóðfélaginu sem best. Undir sjónarmið 

Tofte taka Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998) í bók sinni um 
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gæðastjórnun í grunnskólum. Til að grundvöllur skapist til að nota aðferðir 

gæðastjórnunar þarf starfsfólk að vera samhent í því að nota verklag og aðferðir 

hennar. Til þess að svo megi verða er sett á laggirnar gæðaráð. Gæðaráð er gjarnan 

skipað þeim sem hafa mótandi áhrif á skólastarfið samkvæmt lögum og reglum. Ráðið 

sér um að skipa í umbótalið úr öllum stéttum úr starfsmannaliði skólans. Umbótaliðið, 

sem vinnur eftir ákveðnu, oftast sjö þrepa ferli, sér um að festa í sessi ákveðnar 

breytingar með samþykki gæðaráðs. Hlutverk skólastjórnanda sem vinnur eftir þessari 

hugmyndafræði er að taka mið af samvinnu allra, tengingu við stofnanabraginn og 

væntingum kennara, nemenda og foreldra til skólans. Það felst einkum í að laða fram 

viðhorf sem styrkja skólann sem lærdómsheild. 

 Haukur Viggósson (1999) er hins vegar á allt annarri skoðun en þau Tofte, 

Börkur og Smári. Í grein Hauks, sem birtist í tímaritinu Ný menntamál 1999, kemur 

fram að honum finnst ótækt að nota hugtök komin frá viðskiptalífinu í umræðu um 

menntun. Hann telur að það leiði til þess að fagmál uppeldisstéttanna verði sífellt 

fátækara og jafnframt fylgi í kjölfarið að uppeldisfræðileg rök verði veikari. Dæmi er 

um það að nemendur séu nefndir viðskiptavinir eða neytendur og í staðinn fyrir skóla 

sé farið að ræða um árangurseiningar. Haukur telur það ríka skyldu bæði kennara og 

skólastjórnenda að berjast gegn þessum áhrifum. Uppeldisstéttirnar ættu að vinna 

markvisst að því að byggja upp fagmál sitt og skapa þannig orðræðu og koma henni á 

framfæri í samfélaginu. 

 Sergiovanni (1996) er á sömu slóðum og Haukur og telur að leitin að 

grundvelli skólastarfs finnist ekki hjá fyrirtækjum viðskiptalífsins eða öðrum 

stofnunum. Þrátt fyrir að altæk gæðastjórnun komi mjög vel út hjá mörgum 

iðnfyrirtækjum er ekki víst að hún falli að þörfum skólastarfsins. Hins vegar er hægt 

að nýta sér hugmyndir þaðan til að finna lausn á vandamálum og skýra þau sem við 

stöndum frammi fyrir. Stór munur er að fá lánaða kenningu til að hjálpa sér að 

uppgötva betri kenningu fyrir skóla heldur en að innleiða hana ógrundað. Sú leið sem 

við veljum að vinna eftir ætti að vera eðlileg afleiðing baráttu okkar fyrir því að gera 

skólann betri. Sergiovanni (1996) telur að grundvöllurinn að „réttri“ kenningu fyrir 

skóla komi innan frá og verði að mótast frá skólafólkinu sjálfu. 

 Margir fræðimenn hafa sýnt fram á og skoðað hverju sætti að umbætur í 

skólastarfi skiluðu ekki þeim árangri sem þeim var ætlað. Niðurstaða þeirra var á þá 
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leið að ef skólinn ætti að þróast sem heild væri breyting á menningu skólans það eina 

sem dygði til að ná raunverulegum árangri (Barth, 1990; Fullan, 2007; Sergiovanni, 

1996). Þannig hafa leikskólar hér sem annars staðar farið að feta þessa braut og 

allmargir byrjað að nýta sér fleiri og nýrri stjórnunarkenningar ásamt eigin þekkingu á 

menningu leikskólans sem leiðsögn við stjórnun. Innan stjórnunarfræða 

menntastofnana er mikið rætt og fjallað um kenningar um skilvirkni skóla og 

hugmyndafræði skólaþróunar, jafnt í ræðu sem riti. Lengi framan af voru þessar 

stefnur eins og tveir ósamrýmanlegir og andstæðir pólar. Í seinni tíð hefur skref verið 

stigið í þá átt að máta þessar stefnur saman; þá hefur helst verið litið til þess að 

skilvirknin dragi upp mynd af ákjósanlegu skólastarfi, skólaþróunin færir okkur svo 

leiðirnar. Viðfangsefni næstu kafla er að skoða fyrir hvað þessar stefnur stenda. 
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 2.2.2 Kenningar um skilvirka skólann 
 

Skilvirkni er hugtak sem gjarnan er notað þegar fjallað er um gæði skóla. Þá er 

einkum skoðað hvort einn skóli er skilvirkari en annar í því að ná markmiðum sínum; 

hvort einn skóli er „betri“ en annar. Skilvirknirannsóknir hafa beinst að því að leita að 

fylgni ákveðinna þátta í skólastarfinu við góðan árangur (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

1999). En hvað er góður árangur? Markvissar athuganir hafa verið gerðar á skólastarfi 

en fræðimenn greinir þó að einhverju leyti á hvort aðeins eigi að horfa á árangur á 

samræmdum prófum eða hvort eigi að horfa víðar og meta þætti eins og líðan 

nemenda, brottfall, hegðunarvandkvæði, ástundun og framfarir í skólanum. Flestir 

hallast að því að best sé að leggja sem flesta þætti til grundvallar rannsóknum um 

skilvirka skóla (Börkur og Smári, 1998).  

 Fræðimenn virðast nokkuð samstíga þegar þeir ræða um hvað það er sem 

einkennir skilvirka skóla og er talað um ákveðna þætti sem þar þurfi að vera fyrir 

hendi. Lítum á nokkra þætti sem Stoll (1991) tók saman og telur einkennandi fyrir 

skilvirka skóla. Fyrst er að telja sameiginleg stefnumörkun og skýr yfirmarkmið 

skólans. Skólinn þarf að hafa vel afmarkaða stefnu og raunhæf markmið sem 

samstaða er um því grunnur framkvæmda og áætlana er byggður á þeim. Virk fagleg 

forysta og markviss stjórnun eru í öndvegi og hefur skólastjórinn skýra framtíðarsýn. 

Hann verður að veita kennurum faglega forystu og virkja þá í skólastarfinu. 

Aðstoðarskólastjórinn á að vera virkur og taka þátt í stjórnun skólans og saman 

mynda skólastjórnendur teymi sem bætir skólastarfið. Staðblær skólans þarf að 

einkennist af samvinnu þar sem allir sem að skólasamfélaginu koma vinna saman að 

því að móta og þróa skólastarfið (Stoll, 1991).  

 Í öðru lagi er svo áhersla á nám og kerfisbundið mat og eftirlit. Fjölbreyttar og 

samræmdar aðferðir eru notaðar við mat og skráningu á árangri skólastarfsins. Miklar 

væntingar þarf að gera til nemenda og kennara og vitsmunalega ögrandi kröfur eru 

gerðar til nemenda og stuðlað að sköpunargáfu þeirra. Samábyrgð, samvinna og 

áhersla á starfsþroska kennara þarf að ríkja og að skólasamfélagið einkennist af því að 

allir eru að læra og þroskast í starfi, stjórnendur, kennarar og nemendur. Gæði og 

þróun kennslu og kennsluaðferða þarf að vera í brennidepli ásamt vandaðri 
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skólanámskrá sem miðar að því að tekið sé mið af þörfum allra nemenda í 

kennsluaðferðum.  

 Síðast en ekki síst þarf andrúmsloft hliðhollt námi að ríkja og námsumhverfið 

að vera örvandi. Skólinn er hlýlegur og vistlegur og stuðlar að vellíðan og öryggi 

nemenda og starfsfólks. Nemendur eru hvattir til að bera ábyrgð á ýmsum þáttum 

skólastarfsins sem snerta þá og hvetjandi og uppörvandi framkoma er viðhöfð við þá. 

Til að sýna nemendum að það sé metið sem vel er gert notar skólinn sem 

fjölbreyttastar aðferðir við að hrósa og umbuna. Sanngjarn agi ríkir og reynt er að 

forðast refsingar til að styrkja jákvæða hegðun nemenda. Þátttaka og stuðningur 

foreldra og umhverfis er til staðar. Fjölbreytt tækifæri eru til reglulegra samskipta 

foreldra og skóla til að þeir geti tekið þátt í mótun skólastarfsins á uppbyggilegan hátt 

(Stoll, 1991).  

 Segja má að skilvirknirannsóknir dragi upp mynd af ákjósanlegum forsendum 

vandaðs skólastarfs og við fyrstu sýn gæti virst auðvelt að yfirfæra hana á hvaða skóla 

sem er. Þetta hefur ekki reynst alveg svona einfalt vegna þess að ferlið sjálft eða 

leiðirnar að markinu lúta ekki einfaldri uppskrift. Umbætur og þróunarstarf hefur 

reynst ómarkvisst og yfirborðskennt ef það á ekki upptök sín innan skólans. Í 

framhaldi af og meðfram rannsóknunum á skilvirkni skóla á síðustu áratugum 

tuttugustu aldar komu að sjálfsögðu upp kröfur um að bæta skóla alls staðar.  Hins 

vegar voru ekki til nein einföld eða skotheld ráð til að framkvæma úrbætur. Chubb og 

Moe (1990) fjalla m.a. um stórátak í anda skilvirka skólans sem farið var af stað með í 

Bandaríkjunum í kringum 1980 og þeir fullyrða að hafi nær engum árangri skilað. 

Fræðimenn sem rannsaka skólastarf beindu því sjónum í æ ríkari mæli að sjálfu ferli 

breytinga- og úrbótastarfs. Telja margir þeirra samkvæmt Moe að litið hafi verið á 

skólastofnanirnar sem of einföld fyrirbrigði. Þar með hafi verið talið að breytingar á 

þeim væri tiltölulega einfalt ferli. Sannleikurinn sé hins vegar sá, að breytingastarf er 

óreglulegur vefur fjölda flókinna áhrifaþátta frekar en einföld og áþreifanleg keðja 

orsaka og afleiðinga. 

 Hugmyndir Gibboney eru af sama meiði (1994) en hann hefur einnig fjallað 

um menntaumbætur. Hann telur að með áðurnefndu átaki, sem fór af stað í 

Bandaríkjunum, hafi sáralitlum árangri verið náð. Ástæðuna telur hann einkum vera 

þá að kennurum voru gefin fyrirmæli um hvernig þeir ættu að kenna en voru ekki 
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hafðir með í ráðum um hvaða kennsluaðferðir væru heppilegastar. Gibboney (1994) 

fjallar einnig um fjölda þeirra rannsókna á skólastarfi sem gerðar voru á árunum 

1960-1990 en að hans viti skiluðu þær litlu, mögulega af því að þær voru gerðar á, en 

ekki með, skólum. Hann telur að eingöngu 20 prósent af þeim 34 rannsóknum sem 

hann skoðaði hafi verið einhvers virði fyrir menntunina. 

 Reynslan af menntaumbótum hérlendis virðast ekki vera af ólíkum toga. Ef 

litið er til skólarannsókna hér á landi þá kveður við svipaðan tón og lýst er hér að 

framan. Þetta kemur berlega í ljós ef skoðað er hvað Ingólfur Á. Jóhannesson (2008) 

hefur til málanna að leggja en hann hefur gert rannsóknir á íslenskum 

menntaumbótum. Hann telur að menntaumbætur hér á landi síðasta aldarfjórðung 

tuttugustu aldar megi túlka sem sögulega samverkan aðstæðna og atvika. Oft hafi 

orðið átök um menntaumbætur og eru þær merki þess að deilt sé um menntastefnu 

líðandi stundar en einkum þó áttunda og níunda áratugarins. Starfsemi og hugmyndir 

Skólarannsóknadeildar Menntamálaráðuneytis skipuðu stóran sess í menntaumbótum 

þess tíma. Ingólfur tekur djúpt í árinni þegar hann líkir þeim straumum og stefnum 

sem fyrrnefnd stofnun hafi beitt við umferðaröngþveiti á vegamótum, þar sem ljóst 

var að umferðarreglurnar voru hreint ekki þær sömu og á gömlu vegunum. Allir sem 

ekið hafa á malarvegi viti að þeir eru allt annað en heimur malbiksins og ef maður 

þekkir ekki báða getur manni farnast illa í þeim sem maður er ekki nægjanlega 

kunnugur (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2008).  

 Andri Ísaksson (1987) er á sama máli og Ingólfur. Andri, sem stýrði 

áðurnefndri Skólarannsóknadeild Menntamálaráðuneytisins á fyrrgreindum 

breytingatímum á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar, telur að helstu vandkvæðin 

við að koma á nýbreytni og þróun í skólum hafi verið þau að ráðist var í 

geysivíðfeðmt breytingaverkefni en því ekki tryggt nægilegt fjármagn og starfið unnið 

að langmestu leyti á hlaupum. Námsefnið var samið af einstökum kennurum og 

kennarahópum í aukavinnu að loknum löngum vinnudegi. Hann telur að sá lærdómur 

sem draga má af þessu sé að þegar farið er út í þróunarstarf og breytingar á sviði 

skólamála þá sé mikilvægast að glöggva sig vel á baksviði nýjunganna og taka með í 

reikninginn þá örðugleika sem upp kunna að koma við framkvæmdina. Andri hyggur 

að þetta hafi verið vanrækt og þar hafi hnífurinn staðið í kúnni. Einnig má álykta af 

þessari lýsingu þeirra tveggja, Ingólfs og Andra að breytingarnar hafi verið 
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skipulagðar ofanfrá og niður og ekki hugað nægilega að lögmálum hinna mikilvægu 

hugarfars- og viðhorfsbreytinga sem fjallað var um í kafla hér að framan. Sá veruleiki 

sem Ingólfur og Andri lýsa virðist eiga samhljóm með því sem hefur verið að gerast í 

Bandaríkjunum, umbætur hafa verið gerðar af utanaðkomandi aðilum sem e.t.v. 

þekkja ekki nóg til skólasamfélagsins og kennarar hafa ekki verið hafðir nógu mikið 

með í ráðum. Þeir félagar virðast telja að þær umbætur sem Skólarannsóknadeildin 

stóð fyrir hafi ekki skilað nægilegum árangri vegna þess að ekki hafi tekist að gera 

þær merkingarbærar fyrir skólafólki og því hafi umbæturnar ekki skilað nægjanlegum 

árangri. 

 Þegar skoðað er nánar í hverju vandinn við að koma á breytingum er fólginn er 

ljóst að ástæðurnar eru margar og sitt sýnist hverjum. Eitt af vandamálum skilvirkra 

skóla er t.d. fólgið í mælitækjum þeirra. Erfitt hefur verið að mæla annað en 

námsárangur og að horfa á það eitt og sér er mikil einföldun. Það er ekki endilega 

ávísun á gæði skólastarfs að útskrifa nemendur með háar einkunnir. Hvað með annað 

sem snýr að nemendum, félagslegar aðstæður, líðan, hegðunarvandkvæði, stundvísi 

o.sv.frv.? Á þessum nótum skrifar Fullan (1993; 2007) og hann telur að nú á dögum 

sé skólinn ekki samfélag þeirra sem læra. Óreglulegar breytingar þátta, verkefna, 

sundruð viðleitni, undirokun og yfirhleðsla er nokkuð sem flestir skólar eiga við að 

glíma. Meirihluti umbótaverkefna er því dæmdur til að mistakast vegna þess að það 

vantar skilning, tilgang og sameiginlega stefnu sem mótast af menningu og faglegri 

sýn skólans. Viðhorf skólastjóra og kennara þurfa að breytast svo skólinn nái að dafna 

sem samfélag þeirra sem læra (Fullan, 1993; 2007). 

 Fullan (2007) leitast við að varpa ljósi á þennan flókna veruleika sem 

skólastarf er. Hann er talsmaður þess að ný hugsun þurfi að koma til um hvernig eigi 

að þróa og breyta skólastarfi. Lausnin sé ekki fólgin í því að koma með fleiri 

hugmyndir um nýbreytniverkefni eða endurbætur sem stjórnvöld hafa fengið fram 

með því að skipa hverja nefndina á fætur annarri til að gera tillögur að úrbótum. Að 

hans mati er lausnin einkum fólgin í því að stuðla að skólasamfélagi þar sem allt 

starfsfólk lítur á það sem mikilvægt hlutverk sitt að byggja upp skóla sem lærir og 

þroskast líkt og bestu kennararnir og nemendurnir.  
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 Þrátt fyrir að margir séu á sama máli um að framangreindar umbætur, kenndar 

við skilvirka skólann, hafi litlum árangri skilað eru samt flestir sammála um ágæti 

þeirra atriða sem talin eru vera einkenni slíkra skóla. Í seinni tíð hefur skref verið 

stigið í þá átt að tengja einkenni skilvirka skólans við leiðir skólaþróunar, þ.e. að máta 

þessar stefnur saman. Í þessu sambandi hefur helst verið litið til þess að skilvirknin 

dragi upp mynd af ákjósanlegu skólastarfi og þau áhersluatriði hafa 

skólaþróunarmenn sumir hverjir tekið upp og sett þau í samhengi við leiðir að 

skólaþróun, en um skólaþróun og skólann sem lærir er einmitt fjallað í næsta kafla.  
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 2.2.3 Kenningar um skólaþróun og skólann sem lærir 
 

Leiðirnar sem valdar eru til umbóta í skólastarfi, grundaðar í viðhorfi til skólans og 

hæfni hans eða vanhæfni til breytinga, geta verið margvíslegar. Hægt er að stilla upp 

tveimur meginsjónarhornum og má segja til einföldunar að skilvirkninálgunin sem 

greint var frá í undanfarandi kafla dragi upp mynd af ástandinu eins og það er en 

skólaþróunarsjónarmiðið sem hér er til umfjöllunar leggi til leiðirnar eða ferlin, 

þannig að alls ekki er um hreinar andstæður að ræða.  

 Fyrra sjónarhornið má kannski segja að byggi á því viðhorfi að skólinn hafi 

hvorki vilja né getu til að standa fyrir breytingum að eigin frumkvæði og á eigin 

ábyrgð, þær verði því að koma utanfrá. Barth (1990) telur að helsti galli skilvirka 

skólans sé að helst sé rýnt í að þróa og bæta mælanlegan árangur nemenda og talið er 

að hægt sé að greina áherslur og kennsluaðferðir skóla sem sýna frábæran árangur 

nemenda og skilvirkni, og yfirfæra á aðra skóla með því að þjálfa kennara. Samkvæmt 

þessari nálgun er leitast við að skilgreina vitneskju og verklag og þróa leiðir til að 

koma þeim til skila eða yfirfæra þær að ofan og niður til skólamanna. Því hafa margir 

innan skólasamfélagsins frekar hallað sér að seinni nálguninni, þ.e. kenningum um 

skólaþróun. 

 Hin almennari merking hugtaksins skólaþróun tengist einfaldlega því að gera 

skólann að betri námsvettvangi fyrir nemendur. Formlega skilgreiningin, og sú sem 

átt er við í þessari umfjöllun, er náskyld hinni almennu; langtíma viðleitni til 

breytinga á námsumhverfi nemenda sem styrkir námsárangur með því að einbeita sér 

að því ferli sem námið er og því umhverfi sem það fer fram í. Hér merkir hugtakið 

námsárangur allan árangur af skólastarfinu, ekki bara þann sem mældur er til 

einkunna. Í stuttu máli að bæta getu skólans til að veita hágæða menntun í samfélagi 

örra breytinga (Hopkins, Ainscow og West, 1994). 

 Skólinn hefur, að mati þeirra sem aðhyllast skólaþróunarviðhorfið, alla burði 

til að þróast innanfrá ef aðstæður eru hagstæðar, allir innan skólasamfélagsins leggja 

sitt af mörkum og meginhlutverk rekstraraðila og menntamálayfirvalda er þá að skapa 

þessar aðstæður. Þróa þarf og styrkja menningu skólans, gæði samskiptanna og þess 

andrúmslofts sem námið fer fram í (Barth, 1990). Samkvæmt þessari nálgun er 

skólaþróun það að skólasamfélagið leitast stöðugt við að viðhalda og skapa aðstæður 
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og menningu sem kennarar og nemendur geta ekki annað en blómstrað í. Stofna- eða 

skólanamenning er ósýnileg samkvæmt Werner og DeSimone (2009) en má þó skynja 

í gengum yfirbragð og mynstur hegðunar. Sameiginleg gildi, trú og viðmið 

starfsmanna byggja upp menninguna og hefur hún áhrif á alla starfsemi. Sergiovanni 

(2009) segir að menning innan skóla mótist af þeim samskiptum sem eiga sér stað í 

skólanum og eðli samskiptanna ráðist af því hversu vel starfsfólkið treystir hvert öðru 

og hve sterk tengsl eru þeirra á milli. Ríkjandi gildi og viðmið ásamt samspili 

persónulegra einkenna starfsmanna móta menninguna og gefur mynd af því hvað er 

æskilegt og hvað ekki. Sú menning sem ríkir í fyrirtæki eða stofnun hefur því mikil 

áhrif á allt starf og samskipti sem eiga sér þar stað.  

 Nokkur dæmi eru um að íslenskir skólar hafi ráðist í formlegar umbætur sem 

byggst hafa á skólaþróunarlíkaninu. Samkvæmt Rúnari Sigþórssyni o.fl. (1999) hafa 

þeir níu skólar sem um ræðir stuðst við svonefnt AGN líkan (Aukin gæði náms), en 

samkvæmt því er trú manna að mestar líkur séu til þess að umbætur í skóla beri 

árangur þegar þær byggjast á hæfileikum, væntingum og atorku þeirra sem næst 

standa skólanum. Þá er ekki mikilvægast að skólar geti tekið upp tilteknar aðferðir og 

gert að sínum eða innleitt miðstýrðar breytingar, heldur að þeir búi yfir þeim innri 

styrk sem gerir þá til frambúðar færa um að þróast á eigin forsendum, takast á við 

krefjandi breytingar og nýta sér þau tækifæri sem bjóðast (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

1999). Þetta rímar vel við þá skoðun mína að mikilvægasta verkefni leiðtogans sé að 

efla samverkamenn sína og skapa þeim tækifæri á að þróa hugsun sína, viðhorf og 

vinnulag. 

 Til þess að skólaþróun geti átt sér stað í verki er nauðsynlegt að allir sem að 

skólanum koma hafi sameiginlega sýn. Í umræðunni um skólaþróun hafa kviknað 

áhyggjur af því að kennarar og skólastjórnendur hafi ekki nógu skýra sýn á 

skólastarfið (Barth, 1990). Þessu hefur verið lýst þannig að oft myndist óþægileg 

þögn þegar borin er upp spurning eins og hvaða framtíðarsýn hefur þú fyrir hönd 

skólans? Skólastjórnendur bera ábyrgð á að skólastarfið sé leitt áfram af vel 

skilgreindri sýn og er það lykilatriði í allri skólaþróun (Barth, 1990). Sé þessu svo 

farið í skóla þá ber það vott um að lítil samræða fari þar fram og kennurum að öllum 

líkindum ekki skapaðar þær aðstæður sem hvetja til slíkrar ígrundunar sem er svo 

nauðsynleg. 
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 Sergiovanni (2000) bendir á að ef skólasýnin og stefnan er skipulögð eða 

fyrirskipuð að ofan sé sú hætta fyrir hendi að starfsmenn líti ekki á hana sem sína og 

þá nýtur sköpunarkrafturinn sem býr í hverjum og einum sín ekki. Þessu til 

rökstuðnings bendir hann á að einkaskólar, sem oftar en ekki eru reknir af ákveðnum 

hópum í samfélaginu t.d. trúarsöfnuðum, og hafa því frelsi undan miðstýrðum 

námskrám og þangað veljast oft kennarar sem eru hugsjónamenn og vilja koma 

einhverju í framkvæmd sem þeir hafa ekki talið sig geta innan ríkisskólakerfisins 

(Sergiovanni, 2000). Stefnan er þá sett, ígrunduð og útfærð af kennurunum sjálfum og 

þeir sameinast um að ná markmiðum og ekki virðist skipta öllu máli hvaða stefna 

verður þar fyrir valinu, innan skynsamlegra marka, heldur að allir hafi trú á henni og 

vinni henni af heilindum. 

 Þá má spyrja sig í framhaldi af þessu hvort jafnvel „vond“ stefna sé þá kannski 

betri en engin stefna? Er „vond“ stjórnun betri en engin stjórnun? Leiða má líkum að 

því að ef einhverri stefnu er fylgt, hver sem hún annars kann að vera, þá er það þó 

grunnurinn til að byggja á. Þá gefst möguleiki til ígrundandi samræðu þar sem 

skoðanir eru skoraðar á hólm, viðhorf kunna að breytast og skólasamfélagið tekur 

mögulega stefnubreytingu í kjölfarið. Ef skóli hins vegar hefur enga stefnu er erfitt að 

benda á villu þar sem enginn veit og allra síst starfsmennirnir sjálfir hvert skólinn 

stefnir.  

 Athyglisvert er að velta fyrir sér, í þessu samhengi, líkani um óvirkni/virkni 

sem Covey (1991) setur fram í bók sinni Sjö venjur þeirra sem ná árangri. Hann telur 

að málfar og orðalag okkar sé mjög góður mælikvarði á að hve miklu leyti við 

upplifum okkur sjálf sem virka aðila, en virkni er skilyrði fyrir því að breytingar geti 

átt sér stað, jafnt innra með okkur sjálfum sem og í umhverfinu. Orðalag óvirks fólks 

leysir það undan allri ábyrgð að hans mati. T.d.: „Svona er ég, ég er bara þannig. Það 

er ekkert sem ég get gert.“ Einnig telur Covey að fyrirtæki, samfélagshópar og 

stofnanir af öllum gerðum geti einkennst af óvirkni sem virkni. En ef leitast er við að 

samhæfa sköpunargáfu og ráðsnilld einstaklinganna til að skapa virka menningu innan 

stofnunarinnar þá þarf stofnunin ekki að eiga líf sitt undir umhverfinu; hún getur átt 

frumkvæðið að ná fram sameiginlegum gildum og markmiðum einstaklinganna sem 

hlut eiga að máli (Covey, 1991). Fullan (1993; 2007) leggur einnig áherslu á að 

sameiginleg gildi þurfi að eiga sér rótfestu í menningu skólans og nýrrar hugsunar sé 
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þörf um hvernig eigi að breyta og þróa skólastarf. Þar sem breytingastarf hefur reynst 

mun flóknara en talið var, felur þessi nýja hugsun í sér að breytingarnar þurfi að ná 

inn í menninguna og þar með ná rótfestu.  

 Hvatning er afar mikilvæg í skólastarfi og skólaþróun. Sergiovanni (1996) 

telur siðferðilega hvatningu afar mikilvæga og þarf hún að vera byggð á því viðhorfi 

að einstaklingar vilji vera siðferðilega ábyrgir, að þeir setji ekki persónulegan 

ávinning ofar starfinu. Skapa þarf þær aðstæður að þeir vinni í þágu heildarinnar og 

láti eigin þarfir víkja fyrir þörfum skólans. Slík menning verður ekki til af sjálfu sér 

og hlutverk leiðtogans því mikið við að treysta grunninn og efla samverkamenn sína. 

Sergiovanni telur mikilvægt að einstaklingurinn nái að samsama sig slíkum 

hugsjónum; að hann öðlist nokkurskonar eignarhald á þeim og geri þær að sínum 

(Sergiovanni, 1996). 

 Ef menning skólans einkennist af því að einstaklingurinn er að hluta til hvattur 

af eigin áhuga og innri hvötum, en hafi eigi að síður hæfileika og löngun til að 

bregðast við hugsjónum sem eru æðri eigin þörfum þá er gengið til góðs. Skólinn 

þarfnast, eftir þessu að dæma, ekki rannsóknarniðurstaðna einhverrar utanaðkomandi 

nefndar sem hefur sett fram langan uppskriftalista að skilvirku skólastarfi. 

Skólasamfélagið hefur þá miklu fremur þörf á aðstoð við að virkja eigin þekkingu og 

frumkvæði og umfram allt traust og faglegt samstarf (Barth, 1990). 

 Skólastjórar og samverkamenn þeirra verða einnig að vinna fyrir opnum 

tjöldum. Lykillinn að velgengni er að viðurkenna í verki nauðsyn á símenntun og 

þróun skólastarfsins. Skólastjórinn er ekki lengur eins og einhver valdsmaður sem 

allir hlýða í blindni. Forysta og þróun eru orðin að sameiginlegu markmiði og krefjast 

samvinnu allra á vinnustaðnum. Það er engin ein uppskrift til fyrir því að vinna gott 

starf vegna þess að við erum að vinna með fólk með misjöfn viðhorf og væntingar og 

sem býr við misjafnar aðstæður (Bell og Harrison, 1998). Skoðum í þessu sambandi 

hvaða merking hefur verið lögð í góða fagmennsku. Barth (1990) vitnar til Judith 

Warren Little þegar hann útskýrir faglegar áherslur í skólakerfinu. Hún telur, samkv. 

Barth, fernt einkenna slíka samvinnumenningu; fagmenn ræða saman um fagið, eiga 

samræður um kennslu og nám. Fagmenn fylgjast hver með öðrum við kennslu og 

stjórnun og við það skapa þeir faglegan grunn til að íhuga og ræða. Fagmenn vinna 

saman að námskránni með því að áætla, hanna, rannsaka og meta námsáætlanir. 
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Fagmenn miðla hver öðrum af þekkingu sinni um það sem þeir kunna um nám, 

kennslu og stjórnun (Barth, 1990). 

 Þeir sem vinna í þessum anda skapa góðar starfsaðstæður þar sem nám 

fullorðinna kemst á og viðhelst. Þetta hefur einnig bein áhrif á frammistöðu nemenda 

og þeir læra einnig samskipti og góða samvinnu af starfsmönnum skólans (Barth, 

1990). Ef samvinna er gerð að starfsvenju og tækifæri gefin fyrir stöðugar endurbætur 

er það ávísun á samfelldan feril náms. Það þýðir að endurbætur á kennslu eru unnar í 

samvinnu, einstaklingsframtakið skiptir þá síður máli. Greining, mat og 

tilraunastarfsemi eru skilyrði fyrir að kennarar geti bætt starfið. Árangurinn sem næst 

við þessar endurbætur er sá að kennarar eru mun líklegri til að treysta, meta og 

viðurkenna sérfræðiþekkingu, leita ráða og hjálpa öðrum bæði innan sem utan 

skólans. Kennararnir eru einnig líklegri til að verða enn betri kennarar og ná sífellt 

meiri árangri í kennslu (Fullan, 1993). 

 Eins og áður segir þá eru skólasamfélög nokkuð sérstakar stofnanir að því 

marki að landslagið er óstöðugt, afar margir koma að hverjum skóla og margskonar 

áhrifa gætir innan þeirra. Þegar vel tekst til að skapa lærdómssamfélag sem einkennist 

af menningu sem stuðlar að námi meðal kennara þá styrkist námsumhverfi nemenda. 

Samkvæmt Stoll og Louis (2007) einkennist slíkt lærdómssamfélag m.a. af því 

viðhorfi að alltaf megi gera betur, allir hafi eitthvað fram að færa og allir nemendur 

eigi rétt á bestu mögulegu kennslu. Sú hugsjón ræður ríkjum að með því að huga að 

stöðugu námi starfsmanna skólans sé verið að tryggja nemendum bestu möguleika til 

náms.  

 Slíkt vinnuumhverfi og andrúmsloft gefur nemendum og starfsfólki tækifæri 

til að vinna að markmiðum sínum í umhverfi sem styður við það á jákvæðan hátt. 

Starfsfólk þroskast og dafnar í slíku umhverfi sem einkennist af þróun og framförum, 

trausti, heiðarleika, samvinnu og síðast en ekki síst vinsemd og virðingu (Wahlstrom 

og Louis, 2008). Lærdómssamfélag skóla sem lærir leggur upp með stöðuga þróun á 

markvissan hátt þar sem leitast er við að bæta árangur og hvetur til þróunar í tengslum 

við fyrirfram gefin markmið. Skóli sem lærir fellur vel að viðfangsefni þessarar 

ritgerðar og þá fyrst og fremst sá þáttur þessa líkans sem inniber að laða fram 

sjálfsþekkingu kennaranna. 
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 Leggja þarf áherslu á hlutdeild starfsfólks og dreifingu valds en lykilatriði er 

að innan starfsmannahópsins ríki traust. Hópurinn verður að geta átt heiðarleg 

skoðanaskipti ef móta á sameiginlegan tilgang og gildi. Hlutdeild hvers og eins í 

skólasamfélaginu er mikilvæg og stuðla þarf að sameiginlegri ábyrgð á velgengi 

skólans. Stjórnandinn þarf að vekja áhuga starfsfólksins á því sem þarf að efla í 

skólanum og vinna markvisst að því að stuðla að endurmenntun. Þegar öllu er á 

botninn hvolft er ákjósanlegt að skólinn sé samfélag leiðtoga sem í sameiningu stuðla 

að öflugu skólasamfélagi og í næsta kafla fjalla ég því um kenningar um skólastjórnun 

og forystu. 
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 2.2.4 Skólastjórnun og forysta 
 

Eins og kom fram í kaflanum hér að framan þá heyrast fleiri og ákafari raddir frá þeim 

sem vilja sjá skólasamfélagið þróast innan frá og halda því fram að ef breytingar 

festist ekki í menningu skólans og í hjörtum kennaranna þá beri þær engan árangur. 

Forsenda til að skapa slíkt samfélag er sterk forysta og hér á eftir er fjallað um hvaða 

kostum slík forysta þarf að vera gædd til að svo megi verða. Eins og áður hefur verið 

rætt þá er skólastarf mjög flókið ferli þar sem má segja að fremur sé verið að leitast 

við að höndla ákveðna „óreiðu“ heldur en fást við tæknilegar lausnir á 

fyrirsjáanlegum vandamálum. Verkefni skólastjórans er þá ekki lítið; nefnilega að 

koma „skikki“ á óreiðuna. Vegna þessa, eins og Sergiovanni (1995) bendir á, geta 

hefðbundnar eða staðlaðar stjórnunaraðferðir m.a. úr viðskiptalífinu varla reynst 

vænlegar til árangurs.  

 Stjórnandi sem byggir stjórnun sína á siðfræðilegum grunni er samkvæmt 

Sergiovanni (2009) leiðtogi leiðtoganna, fylgismaður hugmyndanna og þjónn 

fylgismannanna, jafnframt því að hafa tilfinningu fyrir hlutunum, hafa sterka 

rökhugsun og almenna skynsemi. Siðfræðilegur grunnur byggir á því að 

hugsanagangur skólastjórans sé gildishlaðinn og að hann sinni siðferðilegum skyldum 

sínum. Sergiovanni (2009) tekur saman átta grunnhæfnisvið sem varða gildishlaðinn 

hugsanagang og siðferðilega skyldu sem lykil að árangri í stjórnun. Þau eru; athygli, 

merking, traust, sjálfsþekking, þverstæður, skilvirkni, eftirfylgni og ábyrgð. Þessi 

hugtök bera með sér gildi siðferðis og krefjast þess að mannlegi þátturinn sé settur á 

oddinn hjá þeim sem stjórna.  

 Fullan (1993) er á sömu nótum og Sergiovanni og telur að skólastjórinn þurfi 

að gera sér grein fyrir því að hugmyndir hans verði að taka breytingum við ígrundandi 

umræðu til að þróun megi verða. Auk þess verður skólastjórinn að gera sér ljóst að 

forsenda fyrir árangri er að þora að takast á við átök í starfsmannahópnum sem 

grundvallast á ólíku gildismati starfsfólks. Það er einmitt mín tilgáta að 

heillavænlegast sé að takast á við slíkan ágreining, byggðan á ólíku gildismati, í 

rannsakandi samræðufélagi og kem ég nánar að því í lokakafla þessarar ritgerðar. 

Fagleg þróun kennara felst í breytingaferlinu og með því að stjórnandinn innleiði 
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ákveðnar umbætur í samráði við starfsfólkið næst skuldbinding þeirra til starfsins sem 

stuðlar þá að skólaþróun. Samkvæmt Seggiovanni (2009) þarf stjórnun að byggjast og 

grundvallast á samstöðu (e. bonding) því þá ríkir traust og stuðningur kennara hver 

við annan í starfsmannahópnum, sem ætti þá að ýta undir áhuga á endurmenntun og 

leiða til þróunar. 

 Til að geta mætt margbreytilegum aðstæðum þarf stjórnandinn að tileinka sér 

innsæi sem annars vegar byggir á fræðilegri þekkingu og hins vegar leikni í að útfæra 

þekkinguna við margbreytilegar aðstæður sem eru veruleiki skólastarfsins. Að mati 

Sergiovanni (1995) er igrundað starf lykilhugtak í þessu sambandi. Hugtakið byggist á 

því að fagleg þekking er ólík vísindalegri, að því leyti að hún verður til á vettvangi; í 

glímu fagmannsins við síbreytileg verkefni eða vandamál. Þegar fagmenn beita 

kunnáttu sinni af dómgreind og innsæi verður faglega þekkingin til þannig að segja 

má að hún felist í framkvæmdinni sjálfri og leikni skapast með því að framkvæma. 

Fagmaðurinn prófar mismunandi útfærslur og leggur mat á hvernig til tekst. 

Stjórnendum sem hafa ígrundun í hávegum dettur ekki í hug að aðeins sé til ein rétt 

leið við að stjórna. Þeir tortryggja einföld svör við flóknum spurningum og þeim er 

vel ljós margbreytileiki aðstæðna. Nýrri stjórnunarkenningar endurspegla þennan 

flókna veruleika. 

 Víkjum fyrst að hugtökunum stjórnun og forysta, mætti ætla að þau hafi sömu 

merkinguna en þegar fræðin eru skoðuð kemur í ljós að þar greinir mikið í milli. 

Þannig hnýtur maður fljótt um það að hægt er að vera góður stjórnandi án þess þó að 

veita mikla forystu. Skoðum á hvern hátt fræðin greina á milli þessara tveggja 

hugtaka. Forysta er samkvæmt einfaldaðri skilgreiningu að gera „réttu“ hlutina; í því 

felst að hafa framtíðarsýn og halda stefnunni þangað. Stjórnun hefur að sama skapi 

verið skilgreind sem það að gera hlutina „rétt“, í því felst m.a. að finna bestu leiðirnar 

og halda ótrauður áfram (Covey, 1991). Stjórnandi getur eftir þessu að dæma verið að 

framkvæma „ranga“ hluti á skilvirkan hátt sem verður að teljast allt annað en góð 

tilhugsun. Stjórnun og forysta fara þannig ekki alltaf saman; með öðrum orðum er 

hægt að stjórna stofnun án þess að veita henni mikla forystu en það leiðir til þess að 

starfið verður stefnulaust. Mikilvægt er að forystan komi alltaf á undan stjórnuninni til 

þess að allir viti hvaða stefnu beri að taka. Góðir stjórnendur nýta sér vitaskuld hvort 

tveggja. 
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 Þorkell Sigurlaugsson (1996) tekur undir þessa hugsun og telur að flestar 

stjórnunarnýjungar leggi áherslu á að yfirstjórnendur þurfi að gera „réttu“ hlutina en 

það sé svo starfsmannanna að gera þá „rétt“. Þessa þróun telur hann vera til komna 

þar sem þekking og menntun starfsmanna er aukin og því þurfi ekki lengur að segja 

þeim hvernig gera eigi hlutina. Þekking og dómgreind starfsmanna er það mikil að 

þeir eiga í auknum mæli að vinna sjálfstætt og eiginleg stjórnun er meira í höndum 

þeirra. Forysta á að fela í sér markmið, stuðla að samheldni og hjálpa einstaklingum 

að skilja vandamálin sem þeir standa frammi fyrir og finna lausnir. Samkvæmt 

Þorkeli eiga stjórnendur og kennarar að skuldbinda sig til að byggja upp og þjóna, 

vernda skólann, markmið hans og bera umhyggju fyrir honum. Mun minni áhersla 

ætti að vera lögð á að gera hluti fyrir kennara og meiri áhersla á að hjálpa þeim að 

gera hlutina sjálfir. 

 Ef við tökum forystu út fyrir sviga og skoðum hana nánar þá hefur gjarnan 

verið litið á þennan þátt í tvennum skilningi; annars vegar valdaforystu og hins vegar 

áhrifaforystu og hefur meira verið horft til áhrifaforystu undanfarin ár. Samkvæmt 

Sergiovanni (1995) búa skólastjórar sjálfkrafa að valdaforystu. Hana skilgreinir hann 

sem vald sem er bundið við forystu- og stjórnunarhlutverk sem fylgja ákveðinni stöðu 

í formlegu valdakerfi stofnunar og forystumaður fær undirmenn sína til fylgis við sig í 

krafti þess. Stjórnunin byggir þá á að viðhalda stöðugleika og hefðbundnum 

samskiptum yfirmanns og undirmanna samkvæmt regluveldisstjórnkerfinu. Beiti 

forystumaður aðallega þessari aðferð má ljóst vera að forystan er veik og þá skapast 

sú hætta að fylgi starfsmanna byggist fremur á hagsmunum þeirra en skuldbindingu 

við sýnina. 

 Áhrifaforystan byggir aftur á móti á sameiginlegu gildismati, stefnumörkun og 

sýn; þá er leitast við að skapa þær aðstæður þar sem hugmyndir verða til, sammæli 

næst og frumkvæði einstaklinga og hópa er virkjað til að framkvæma þær. 

Áhrifaforysta framselur vald og ábyrgð til einstaklinga og hópa og krefur þá um leið 

reikningsskila og hinn formlegi stjórnandi starfar bæði sem forystumaður og óbreyttur 

liðsmaður, allt eftir verkefnum hverju sinni. Í stuttu máli; forysta sem byggir upp, 

tengir saman og skuldbindur (Sergiovanni, 1995). Eins og áður hefur verið rætt þá 

þarfnast umbætur í skólastarfi og skólaþróun traustrar undirstöðu ef takast á að festa 

slíkt starf í sessi í menningu skólans. Færa má rök fyrir því að stór hluti þeirrar 
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undirstöðu felist í forystuhlutverkinu. Samkvæmt Rúnari Sigþórssyni o.fl. (1999) þarf 

forystan ekki að einskorðast við skólastjórann, vel er hægt að fela öðrum 

forystuhlutverk í ákveðnum málum eða verkefnum og með markvissri dreifingu valds 

og ábyrgðar getur forystan þannig orðið virkt afl innan skólans. Forysta sem byggð er 

upp á þennan hátt tengist breyttum hugmyndum manna um eðli forystu (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 1999).  

 Með því að beita áhrifaforystu í skólastarfi fær forystumaðurinn aðra til að 

hrífast með í sameiginlegri sýn og skapar þannig vilja til að vinna að sameiginlegri 

stefnu. Þessi sýn og stefna eiga mikla möguleika á að festa rætur sem slitna ekki þrátt 

fyrir að skólastjórinn eða forystumaðurinn hætti í starfi. Þeir eiginleikar sem 

stjórnandi þarf að búa yfir til að geta beytt áhrifaforystu eru t.d. að sýna gott fordæmi, 

að vera sjálfum sér samkvæmur og að sýna lipurð í samskiptum. Goleman (1996) 

leggur þunga áherslu á þætti eins og að gefast ekki upp þó á móti blási, að ná settu 

marki, að hafa stjórn á hvötum sínum, að geta hugsað skýrt undir álagi, að geta fundið 

til með öðrum og að geta sett sig í spor annarra, og telur hann að þeir séu gríðarlega 

mikilvægir fyrir alla stjórnendur á breiðum grunni. Bell og Harrison (1998) telja að 

það sem standi uppúr í starfi skólastjóra sé að muna að þeir starfi með fólki og það sé 

númer eitt en ekki skriffinnskan. Vissulega þarf að vinna verkin og taka tillit til 

hagfræðilegra málefna en aldrei má gleyma því að það er fólkið sem skiptir mestu 

máli.  

 Forystuhlutverkið er hægt að greina í margvíslega þætti. Skólastjóri getur leyst 

sum hlutverkin betur af hendi en önnur og jafnvel nær hann aldrei að sinna öllum 

hlutverkunum enda bara mannlegur og liggur styrkur þeirra á misjöfnum sviðum. 

Sergiovanni (1995) hefur skipt hlutverkum forystumannsins í fimm eftirfarandi þætti; 

tveir þeir fyrri tengjast fremur valdaforystu og þrír þeir síðari einkum áhrifaforystu 

sem hefur verið hér til umfjöllunar. Forystumaður sem stjórnandi (skriffinnur) felur 

m.a. í sér skipulagningu, áætlanagerð og tímastjórnun. Þetta eru nauðsynlegir þættir í 

daglegri stjórnun skólans og skapar þá reglu og öryggi sem veldur því að starfsmenn 

geta einbeitt sér að því sem þeir eru að gera áhyggjulaust. Forystumaður sem 

starfsmannastjóri felur í sér stjórnun og nýtingu mannauðs, félagsleg og persónuleg 

samskipti, starfshvata og starfsánægju, stuðning og hvatningu, starfsþroska og 

starfsþróun, meðhöndlun árekstra og ágreinings. Ef þessu er ekki sinnt sem skyldi er 
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líklegt að það leiði til vandamála í öllu skólastarfi. Forystumaður sem 

menntafrömuður felur í sér að hafa sérþekkingu og ekki síst reynslu af námi og 

kennslu, veita faglega forystu, veita kennurum kennslufræðilega ráðgjöf og taka þátt í 

þróun námskrár, sjálfsmats skóla og þróun kennsluaðferða; í tengslum við 

meginhlutverk skólans að veita börnum gæðamenntun. Ef skólastjórinn hefur ekki 

rótfestu í kennslustarfinu er hætt við að hann fjarlægist og nái ekki að samsama sig 

starfsmönnum. Forystumaður sem sameiningartákn felur í sér hlutverk „hins vitra 

höfðingja“ sem er fordæmi og fyrirmynd annarra, sýnir með orðum og æði fyrir hvað 

forystumaðurinn stendur sem stjórnandi og fagmaður. Hann boðar, skýrir og skapar 

samstöðu um tilgang og innihald starfsins, m.ö.o. gildismat og sýn, og stuðlar að 

skuldbindingu allra starfsmanna við sýnina. Forystumaður sem boðberi 

menningargilda felur í sér hlutverk „æðsta prestsins“ sem skapar og festir í sessi 

menningu sem einkennir skólann, skapar samstöðu um tilgang og þau gildi 

skólastarfsins sem eiga að ráða för (Sergiovanni, 1995).  

 Sergiovanni telur að allir leiðtogar ættu að stefna ótrauðir að því að tileinka sér 

alla þættina sem verða æ verðmætari sem ofar dregur. Þó eru þeir allir nauðsynlegir 

og þegar best lætur fléttast þeir saman í samfelldan vef. Sergiovanni lítur á þetta sem 

vegferð og segir einnig að síðasttöldu atriðin öðlist menn ekki nema með reynslu og 

mikilli ígrundun en það viðhorf rímar einmitt vel við viðfangsefni ritgerðarinnar þar 

sem mikil áhersla er á sjálfsígrundun í rannsakandi samræðufélagi. Vel má staðsetja 

slíka samræðu í endurmenntunaráætlun skólans, en öllum skólum ber að setja sér og 

útfæra slíka áætlun. Sergiovanni (2009) greinir eimitt þrjú líkön sem lúta að 

endurmenntun kennara og því að efla starfsþroska þeirra (e. models of teacher 

development). Líkönin þrjú eru um margt eðlisólík; byggja á mjög ólíkum viðhorfum 

til eðlis kennslu og starfsþróunar kennara. Tæknilíkanið byggir á þjálfun, það næsta 

byggir á starfsþróun og hið þriðja byggir á endurnýjun. Í mikilli einföldun þá má 

segja að tæknilíkanið leggi áherslu á að þekkingin sé æðri kennaranum og að 

kennarinn nýti sér þekkinguna sem hann öðlast á vélrænan hátt. Skólastjórinn er 

sérfræðingurinn, skólanámskráin segir fyrir um hvað ber að gera og kennarinn er 

tæknimaðurinn. Aftur á móti er kennarinn æðri þekkingunni í starfsþróunarlíkaninu, 

þ.e. kennarinn stjórnast ekki af þekkingunni heldur er um einskonar víxlverkun að 

ræða. Þekkingin hefur áhrif á starfshætti og öfugt og kennarinn byggir upp 
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sérfræðiþekkingu með stuðningi skólastjórans. Síðasttalda líkanið, 

endurnýjunarlíkanið, grundvallast á því að þekkingin sé órjúfanlegur partur af 

kennaranum og er því persónuleg. Kennarinn er í góðum tengslum við sjálfan sig og 

aðra samverkamenn og skólastjórinn er jafningi. Megináhersla er lögð á persónulega, 

ígrundaða færni (Sergiovanni, 2009). Tvö síðasttöldu módelin, og einkum það síðasta, 

eiga einkar vel við það sjónarhorn sem ég hef valið að skoða í þessari ritgerð, þ.e. 

áhrif viðhorfa kennara á vinnubrögð í kennslustofunni.   

 Látum Sergiovanni (2009) eiga síðustu orðin í þessum kafla um skólastjórnun 

og forystu. Hann segir að stjórnun í víðri merkingu komist ekki hjá því að vera 

persónuleg, hún tekur til þriggja vídda sem hann nefnir hug, hjarta og hönd. Hugurinn 

stendur fyrir þann hæfileika að geta notað reynslu sína í starfi. Hjartað hefur að gera 

með skoðanir, gildi og sýn sem skólastjórinn leggur til grundvallar og höndin vísar til 

athafna og aðgerða stjórnandans. Framkoma skólastjórans hefur áhrif á öll samskipti 

og gefur tóninn um hvernig samskiptum og samstarfi er háttað innan skólans og er 

þarmeð mikill áhrifavaldur um endanlega útkomu. 
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   2.3 Hugmyndafræði þjónandi forystu 
 
Það er við hæfi að Sergiovanni brúi bilið frá kenningum um áhrifaforystu yfir í 

hugmyndafræði þjónandi forystu; en hann tekur svo til orða að líta megi á að 

skólastjóri sé þjónn vegna þess að hann ber ábyrgð á skólanum sínum og þarf að sjá til 

þess að þörfum allra sé sinnt. Hann þarf að hafa í heiðri gildi og markmið skólans og 

horfa til þarfa annarra (Sergiovanni, 2009). Slík orðanotkun er næsta fátíð í fræðum 

um skólastarf og skólastjórnun, þ.e. að tala um skólastjórann sem þjón, eða allt þar til 

kenning Robert K. Greenleaf (1904-1990) um þjónandi forystu og hinn þjónandi 

leiðtoga, sem hann setti fram í ritinu The servant as leader (kom út 1970), tók að 

ryðja sér til rúms nú á 21. öldinni. Það atvik sem kallaði fram þessa hugmyndafræði í 

kolli Greenleaf var þegar hann rakst á sögu skrifaða af Hermann Hesse, Journey to the 

East. Þetta er saga af hópi fólks sem var í leit að andlegri vakningu. Efni sögunnar, í 

stuttu máli verður þjónusta eins manns til þess að hann öðlast virðingu allra í hópnum 

og verður svo leiðtogi í krafti þjónustu sinnar, varð til þess að það rann upp fyrir 

Greenleaf að sannur leiðtogi er fyrst og fremst þjónn og það er miðpunktur 

leiðtogahæfileika hans. 

 Í riti sínu greinir Greenleaf (2008) á milli tvennskonar leiðtoga; þeir sem 

leggja aðaláherslu á leiðtogahlutverk sitt og svo hina sem leggja megináhreslu á 

þjónustuhlutverk sitt. Hinir síðarnefndu öðlast fylgilag með þjónandi hlutverki sínu og 

það leiðir þá svo áfram að leiðtogahlutverkinu. Áhugi sannra leiðtoga einkennist í 

upphafi af vilja þeirra til að efla aðra til þroska eins og Spears (2004) tekur til orða. 

Samkvæmt Greenleaf (2008) eru lykilþættir þjónandi forystu einmitt áherslan á vöxt 

og þroska, heilbrigði, visku, frelsi og sjálfstæði undirmanna leiðtogans. Sannir 

leiðtogar, samkvæmt Greenleaf, ættu að spyrja sig hvort undirmenn þeirra vaxi sem 

manneskjur sem verði líka viljugar til að þjóna meðbræðrum sínum. Þegar þessi 

hugsun er sett í samhengi við hlutverk handleiðara rannsakandi samræðu, sem ég 

fjalla um í næsta kafla, er ekki hægt annað en hrífast af hve margir þættir eru líkir með 

þessum annars ólíku hlutverkum, þ.e. ólík við fyrstu sýn. Ég heyrði í það minnsta 

bjöllur klingja þegar ég las um þessa, fyrir mér, nýju hugmyndafræði í námi mínu við 

Háskólann á Bifröst og hefur æ síðan verið mér hugleikið að para þetta tvennt saman.  

 Þjónandi forysta hefur það að markmiði að þjóna öðrum eins og áður sagði; 
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líta heildstætt á vinnustaðinn, skapa samfélag og deila töku ákvarðana með 

samverkamönnum sínum. Þessi sýn tekur mið af því að ferlið sé langtíma vegferð og í 

henni séu fólgnir vaxtarsprotar breytinga til batnaðar, ekki bara á afmörkuðum sviðum 

heldur smiti þetta yfir í samfélagið í heild (Spears, 2004). Þjónandi leiðtoginn er 

knúinn áfram af þörf til að þjóna og hafa alla með í ákvarðanatöku. Framkoma hans 

einkennist af siðferðilegum gildum og umhyggju fyrir fólki. Lesanda til glöggvunar er 

hér á eftir greint frá helstu líkönum um þau einkenni sem þjónandi leiðtogi þarf að 

búa yfir að mati nokkurra fræðimanna sem hafa skrifað mikið um hugmyndafræði 

þónandi forystu og nauðsynlega eiginleika hins þjónandi leiðtoga. Ég mun ræða betur 

tengingu þessara eiginleika við hlutverk handleiðara rannsakandi samræðufélags í 

umræðukafla síðar í ritgerðinni. 

 Laub (1999) var fyrstur fræðimanna til að ramma inn helstu þætti þjónandi 

forystu og byggði hann þá á niðurstöðum rannsókna sinna á þjónandi leiðtogum. Það 

sem ber hæst að hans mati er að þjónandi leiðtogi virðir manngildið og sýnir það í 

verki með því að trúa á og hlusta af víðsýni og umhyggju og bregst við þörfum þeirra 

fremur en eigin þörfum. Hann skapar lærdómstækifæri til handa samverkamönnum 

sínum með það að markmiði að efla vöxt, bæði með því að sýna fordæmi og einnig 

með hvatningu og stuðningi. Hann vinnur að því öllum árum að skapa heilbrigð 

samskipti innan hópsins og hafa samstarf með örðum í hávegum og gætir þess að 

virða að öll erum við ólík. Þjónandi leiðtogi sýnir ábyrgð og er hreinskilinn og opinn 

við aðra og er viljugur að læra af öðrum og sýnir þeim einlægni og traust. Hann hefur 

skýra framtíðarsýn, tekur frumkvæði og dregur saman og skýrir markmið. Hann 

auðveldar fólki að byggja upp sameiginlega sýn, deilir valdi og styður aðra áfram í að 

axla ábyrgð (Laub, 1999).  

 Spears (1995; 2002; 2004; 2010), fyrrum forseti Greenleaf miðstöðvarinnar (e. 

the Greenleaf Center), setti fram í ítarlegu máli þá þætti sem honum þótti 

mikilvægastir í fari hins þjónandi leiðtoga. Hér á eftir skýri ég í hvað þeim felst. 

Þjónandi leiðtogi hlustar af einlægni, bæði á það sem er sagt og ekki síður það sem er 

látið ósagt. Þetta hjálpar leiðtoganum að átta sig á þörfum bæði sín og  

samvekamanna sinna og gefur honum þannig færi á að uppfylla þær. Hlustun og 

ígrundun eru grunnur að vexti og velferð þjónandi leiðtogans. Hann reynir að öðlast 

skilning á öðrum og rækta þannig með sér samkennd. Hann lætur sig varða fólk eins 
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og það er og leggur rækt við að horfa á góðan ásetning þess og sýna því umhyggju 

jafnt þó sá hinn sami hafi gert eitthvað rangt. Þjónandi leiðtogi er græðari sem áttar 

sig á hvers hver og einn þarfnast til að ná andlegum þroska og verða heill, að honum 

sjálfum ógleymdum, og notar hvert tækifæri til að hjálpa þeim á því ferðalagi. Sá sem 

ræktar með sér vitund er miklum mun líklegri til að taka betur ígrundaðar ákvarðanir 

og áttar sig betur á gildi, siðferði og því valdi sem honum er falið. Hann verður færari 

í að greina aðstæður frá öllum hliðum og líta á þær í heildarsamhengi. Þjónandi 

leiðtogi beitir sannfæringu fremur en stöðuvaldi sínu til að öðlast fylgi 

samverkamanna sinna gagnstætt því að segja þeim fyrir verkum. Hann leitar eftir 

samhljómi innan hópsins fremur en að ætlast til hlýðni. Þjónandi leiðtoga dreymir 

stóra drauma. Það að líta á verkefni og viðfangsefni með hugmyndaaflinu hefur í för 

með sér að hann sér þau í mun víðara samhengi. Þannig á hann mun auðveldara með 

að horfa fram í tímann og setja sér langtímamarkmið. Þjónandi leiðtogi tileinkar sér 

framsýni sem byggir á reynslu og innsæi og gerir honum fært að læra af hinu liðna, 

skilja aðstæður þess raunveruleika sem er hér og nú og meta möguleg áhrif ákvarðana 

í framtíðinni. Hann hefur yfirsýn og stendur vörð um þá hluti sem honum er falið að 

gæta. Í þessu felst skuldbinding við nær- og fjærsamfélag og liggur megin þunginn á 

að þjóna vaxtarþörfum í víðu samhengi og koma fram af hreinskilni. Þjónandi leiðtogi 

er skuldbundinn vexti og þroska sín og annarra og axlar þá miklu ábyrgð sem í því 

felst. Hann stefnir í verki að því markmiði og gerir allt í sínu valdi til að styðja við 

þann vöxt og ber umhyggju fyrir öllum með það að leiðarljósi að allir hafi gildi óháð 

vinnuframlagi eða mistökum sem koma fyrir. Þjónandi leiðtogi leitast við að koma á 

umhyggjusömu samfélagi meðal samverkamanna sinna og er slíku samfélagi ætlað að 

halda utan um alla borgara sína (Spears, 2010). 

 Þó margir hafi fengist við að rannsaka þjónandi leiðtoga þá hefur ekki enn 

verið sett fram sú skilgreining sem sammæli hefur náðst um. Van Dierendonck (2011) 

telur þetta vera til þess fallið að valda ruglingi, bæði hvernig rannsóknum er háttað og 

hvernig lesið er úr niðurstöðunum og verður það að teljast þörf ábending. Í 

framhaldinu setur van Dierendonck fram eigið líkan í samvinnu við Nuijten og byggði 

það á viðamiklum rannsóknum þeirra stallbræðra (van Dierendonck og Nuijten, 

2011). Að hans mati þarf hinn þjónandi leiðtogi að bera kennsl á viðurkenna og virða 

hæfileika, einstaklingsþroska og gildi hvers og eins, vera hvetjandi í að fólk taki 



	

	36	

ákvarðanir í eigin málum og leggja sig fram við að hjálpa þeim á þroskabrautinni. 

Hann er fullur ástríðu og er sjálfsöruggur. Leiðtoginn leggur áherslu á skilvirkt 

upplýsingaflæði ásamt því að hann ýtir undir nýbreitni. Þjónandi leiðtogi ber ekki 

síður kennsl á takmarkanir sínar en hæfileika og metur framlag annarra að 

verðleikum. Hann horfir fyrst til hagsmuna annarra og veitir þeim stuðning ásamt því 

að axla ábyrgð á því sem honum er trúað fyrir. Hegðun hins þjónandi leiðtoga 

endurspeglar fyrst og fremst hver hann er í raun, hugsanir hans, skoðanir og siðferði. 

Hann er mannlegur og sýnilegur en ekki framlenging á formlegri stöðu sinni og 

faghlutverki. Þjónandi leiðtogi leitast við að skilja annað fólk og að horfa á 

veruleikann frá þeirra sjónarhorn. Hann reynir eftir megni að forðast langrækni og 

leggur áherslu á fyrirgefningu og að læra af mistökum, þ.e. að leyfilegt sé að gera 

mistök án þess að verða fyrir höfnun. Þjónandi leiðtogi kappkostar að vera öðrum 

fyrirmynd og efla samvinnu við að ná sameiginlegum markmiðum og stefna að 

sameiginlegum hagsmunum (van Dierendonck og Nuijten, 2011).   

 Mikilvægt er að sá sem tekur að sér leiðtogahlutverk þjónandi forystu sé 

ákveðinn í að axla ábyrgð á því sem hann leiðir og sé viðbúinn að þjóna öðrum fremur 

en að halda sjálfur í alla stjórntauma. Þjónandi leiðtogi leggur áherslu á að hver og 

einn taki ábyrgð á frammistöðu sinn og afrakstri verka sinna en sér jafnframt til þess 

að fólk viti til hvers er ætlast af þeim. Leiðtoginn sýnir hugrekki við að taka áhættu og 

leitar stöðugt að nýjum og árangursríkari leiðum. Hugrekki er lífsnauðsynlegt allri 

nýbreitni og nýsköpun (van Dierendonck og Nuijten, 2011). Hugrekki, svo ég taki það 

út fyrir sviga, er einmitt ein af grunnstoðum handleiðsluhlutverks 

heimspekisamræðunnar, aðrir þátttakendur verða einnig að sýna mikið hugrekki í 

samræðunni, eigi hún að gagnast og skila þeirri ígrundun sem hefur áhrif til lengri 

tíma.  

 Íslenskir fræðimenn hafa einnig lagt stund á rannsóknir á þjónandi leiðtogum á 

undanförnum árum og þriggja þátta líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011), sem hefur 

verið einna mikilvirkust í slíkum rannsóknum að öðrum ólöstuðum, er gott dæmi um. 

Sigrún setur fram, eins og fyrr segir, þrjár stoðir þjónandi forystu þar sem fyrst fer 

einlægur áhugi á öðrum og því sem þeir hafa til málanna að leggja og birtist þetta í 

einbeittri hlustun og athöfnum sem eru til þess fallnar að efla aðra og hvetja þá til að 

springa út, þ.e. ná sem mestum þroska. Í öðru lagi er sjálfsskilningur og vitund um 
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styrkleika sína sem og veikleika og birtist þetta í hógværð, sjálfsöryggi og hugrekki. Í 

þriðja lagi er framsýni og skörp sýn; m.a. að efna til samræðu um tilgang, markmið og 

ábyrgðarskyldu. Sigrún (2015) telur að fyrstu tvær undirstöðurnar myndi 

þjónustuhluta þjónandi forystu og þriðja undirstaðan myndar svo forystuhlutann. 

Áhersla Sigrúnar á hlustunarþáttinn og að leiðtoginn sýni hógværð, ásamt því að efna 

til samræðu um tilgang og ábyrgð rímar afar vel við meginþráð handleiðsluhlutverks 

samræðunnar sem ég fjalla um síðar í ritgerðinni. Því má með sanni tengja alla þrjá 

meginþætti hins þjónandi leiðtogahlutverks við handleiðsluhlutverk samræðunnar, 

með áherslu á víxlverkandi þroska allra. 

 Öll forysta er í hnotskurn það ferli sem inniber víxlverkandi samskipti 

leiðtogans og samverkamanna sem leiðir svo af sér gjörð (Hughes, Ginnett og 

Curphy, 2012). Mögulegt er samt að sýna forystu en leiða fólk sitt í ógöngur eða 

jafnvel kúga það til mikilla illvirkja svo ég taki t.d. Hitler sem dæmi. Engum blöðum 

er um það að fletta að hann bjó yfir miklum forystuhæfileikum og sannfæringarkrafti, 

sem segir okkur enn og aftur að þetta eitt og sér er alls ekki nægilegt. Ef siðfræðileg 

gildi og kærleikur er ekki til staðar þá getur voðinn verið vís. Einnig gefa nýlegar 

rannsóknir til kynna að stjórnendur sem beita valdi að ofan hafi ekki hafi erindi sem 

erfiði (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011; Spears, 2010). Það má vel draga þá ályktun að 

þjónandi forysta sé sú andstæða sem við þörfnumst við þá forystu sem leggur 

megináherslu á fyrirmæli, eftirlit og vald fárra, þó vissulega séu ýmsir þættir 

sameiginlegir. Það sem ber af við þjónandi forystu er að velferð og þátttaka starfsfólks 

er í fyrirrúmi með það að markmiði að mæta þörfum samstarfsmanna, foreldra og 

barna og bæta hag og gæði til frambúðar (Auður Eir Vilhjálmsdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2008).  Allt stefnir þetta að því að skapa gagnkvæma þjónustu 

jafningja og efla skyldur okkar gagnvart samfélaginu.  

 Af undanfarinni umfjöllun má ráða að líðan fólks í vinnu sé afar mikilvæg, og 

má segja í raun bráðnauðsynleg, og þá líka fyrir velferð stofnunar og er því 

forvitnilegt að skyggnast í rannsókn þeirra Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar 

Magnúsdóttur (2007) en þær gerðu rannsókn á starfsánægju íslenskara 

grunnskólakennara (Líðan kennara í starfi: Vinnugleði eða kulnun?), og byggði 

rannsóknin á sex þátta líkani sem Maslach og Leiter hönnuðu 1997 um 

vinnustaðaumhverfi. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að fimm af sex þáttum 
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í vinnuumhverfi starfsmanna sem þær rannsökuðu höfðu afgerandi áhrif á 

starfsánægju og líðan í starfi. Þessir þættir eru vinnuálag (þ.e. að álag sé hæfilegt og 

að geta haft um það að segja), umbun (endurgjöf, viðurkenning á vinnuframlagi bæði 

í orði sem og á borði, ásamt öryggi í víðu samhengi og tækifæri á að vinna sig upp), 

vinnusamfélag (félagslegt umhverfi á vinnustaðnum og að njóta viðurkenningar 

vinnufélaga og yfirmanna), óhlutdrægni (byggt á virðingu, einlægni og trausti, ásamt 

því að vinnureglur séu sanngjarnar og gangi jafnt yfir alla) og gildi (stefna og sýn 

stofnunar, samskiptahættir og hvernig leyst er úr árekstrum). Þessir þættir sýndu sig 

einnig í að hafa mikil áhrif á tilfinninga- og persónuþroska starfsmanna (Anna Þóra 

Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007). Segja má að þessar niðurstöður séu 

enn einn steinninn á vogarskálar hugmyndafræði og aðferða þjónandi forystu því afar 

margir þættir ríma hér saman og eru til vitnis um að vert er að gera þeim hátt undir 

höfði. Þessir sömu þættir eiga svo margir hverjir hlut í að skapa merginn í 

handleiðsluhlutverki hinnar rannsakandi samræðu. 

 Þjónandi forysta tengist marktækt bæði góðum árangri starfsmanns og 

stofnunar, ásamt bættri líðan í starfi samkvæmt van Dierendonck (2011) og einnig 

fjölmörgum fleiri rannsóknum, lítum hér á nokkrar þeirra. Þættir eins og að eiga 

uppbyggileg samtöl, veita stuðning, sýna auðmýkt en jafnframt hugrekki og síðast en 

ekki síst að koma fram af áreiðanleika í verki hafa sýnt sig að auka starfsánægju, efla 

innri starfshvöt, auka starfsgetu og draga úr kulnun í starfi (Sigrún Gunnarsdóttir, 

2011;  Jenkins og Stewart, 2010; Johns, 1999; van Dierendonck, 2011; Hakanen og 

van Dierendonck, 2012; van Dierendonck og Nuijten, 2011). Grein þeirra Hakanen og 

van Dierendonck (2012) fjallar í stuttu máli um neikvæða fylgni þjónandi forystu og 

kulnunar í starfi og það forvarnargildi sem felst í þjónandi forystu til að valdefla 

starfsmenn og styðja þá til þroska, en framangreindir þættir vinna gegn kulnun í starfi 

og falla einkar vel að niðurstöðum þeirra Önnu Þóru og Valgerðar um vinnugleði vs. 

kulnun hér að framan.  

 Líkt blasir við þegar niðurstöður rannsóknar Cerit (2009) um tengsl 

starfánægju og þjónandi forystu í grunnskóla eru skoðaðar, en hann studdist við 

svonefndan SOLA kvarða (e. Servant Organizational Leadership Assessment) sem 

Laub (1999) hannaði og ætlað er að mæla heilbrigði stofnana. Niðurstöðurnar voru að 

sterk jákvæð fylgni var milli þjónandi forystu skólastjóra og starfsánægju kennara 
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þeirra; skýra mátti starfsánægju kennaranna að ríflega 58 hundraðshlutum út frá 

hinum sex þáttum van Dierendonck um þjónandi forystu, og þjónandi forysta 

skólastjóra reyndist spá marktækt fyrir um starfsánægju kennara. Mikilvægi þjónandi 

forystu og að tileinka sér hana, liggur því nokkuð ljóst fyrir. 

 Crippen og Wallin (2008) benda einmitt á að einráðan stjórnanda, sem leggur 

ekki áherslu á að deila verkum og efna til skoðanaskipta við samverkamenn, skorti 

gagnrýnar ábendingar jafningja og hann fær ekki upplýsingar um stöðu mála. 

Einmanaleiki og það að erfitt er að taka ákvörðun einsamall ásamt því að axla einn 

ábyrgð hefur lamandi áhrif, bæði á starfsgetu og sköpunargáfu. Svo má nefna að of 

mikið vald hamlar notkun á sannfæringarvaldi. Áherslan ætti því ávallt að vera frekar 

á mentorsambandið en ekki valdboðið (Crippen, 2005; 2010; Crippen og Wallin, 

2008). Þessa þætti leggja einnig þær Auður Eir Vilhjálmsdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir (2008) til grundvallar því að velferð og þátttaka allra hagsmunaaðila sé 

höfð í fyrirrúmi með það að markmiði að mæta þörfum þeirra og bæta hag og gæði til 

frambúðar. Til að skapa slíkt mentorsamband er traust grundvallaratriði, annars vegar 

til að geta þjónað og hins vegar til að viðhalda sjálfræði og áhuga og hefur jafnframt 

uppbyggileg áhrif á að takist að skapa sameiginlega sýn og tilgang (Greenleaf, 2004; 

2009; van Dierendonck, 2011; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).  

 Greenleaf (1998) leggur einmitt áherslu á að skapa grundvöll fyrir skapandi og 

gagnrýna samræðu með samverkamönnum sem leiði til sameiginlegrar hugsjónar um 

markmið og tilgang starfsins. Í slíkri samræðu fæðast og þróast hugmyndir og þegar 

vel gengur þá næst sammæli um að hverju við stefnum. Slíkar hugmyndir geta allt 

eins verið með óformlegum hætti og þarf ekki endilega að skrásetja, mikilvægt er þó 

að þjónandi leiðtoginn leiði samræðuna og sjái til þess að hún fái svigrúm til að verða 

skapandi. Hlutverk hans er þá í hnotskurn að draga saman þræði og hjálpa til við að 

sundurgreina, ásamt því að greiða gagnrýnni hugsun veg. Starfsmenn eru hvattir til að 

rýna til gagns, endurmeta og ná sammæli um sameiginlega sýn sem allir stefna að 

(Greenleaf 1998). 

 Hér hef ég leitast við að sýna fram á að stjórnunarstíll sem byggir á þjónandi 

forystu hafi sýnt sig í að vera árangursríkur í að vekja með starfsmönnum valdeflingu 

og stuðla þar með að vinnustaðamenningu sem gefur öllum hlutaðeigandi færi á að 

blómstra. Þannig er starfsfólk stutt til að ná árangri og til að axla af öryggi þá ábyrgð 
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sem því er falið í starfi. Markmiðið er þó ekki einungis að skila heim sáttum og 

hamingjusömum starfsmönnum að lokinni vinnu, mikil áhersla er líka á að skila 

ábyrgum einstaklingum út í þjóðfélagið, starfsmönnum sem ná árangri í starfi og auka 

gæði þess sem framleitt er eða þjónustunnar sem er veitt. Mentorsamband byggt á 

trausti og sú áhersla sem Greenleaf (1998) leggur á skapandi samræðu um gildi og sýn 

rýmar einkar vel við hugmyndafræði hins rannsakandi samræðufélags en það er 

einmitt viðfangsefni næsta kafla.  
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   2.4 Heimspekisamræða með börnum og hið rannsakandi samræðufélag  
 
Eins og kemur fram hér að framan þá er þessari ritgerð ætlað að varpa ljósi á hvernig 

aðferðir heimspekisamræðu geta stutt við leiðtoga skólastarfs og auðveldað honum að 

skapa nokkurskonar ramma utan um rannsakandi samræðu í kennarahópi með áherslu 

á ígrundun viðhorfa og verklags og lagt þannig grunn að eflingu starfsþroska í anda 

þjónandi forystu, þá jafnt stjórnandans og samverkamanna. Margvíslegar aðferðir 

hafa verið iðkaðar af leiðtogum til að festa hönd á og tileinka sér helstu þætti 

árangsríkrar þjónandi forystu en hér á eftir skoða ég aðferðir heimspekisamræðu í 

þessum tilgangi. Heimspekisamræða hentar að mínu mati afar vel til að ígrunda 

siðfræðileg álitamál í faglegu samhengi við kennsluna auk skilgreiningar hugtaka. 

Hvað er t.d. umhyggja í skólastarfi? Hvað er nám? Hvernig læra börn? Nauðsynlegt er 

að afmarka slíkt viðfangsefni vel og halda því skýru og hentar því aðferðafræði og 

ögun heimspekisamræðu að mínu mati einkar vel til að halda utan um þennan þátt.  

 Lítum þá á hvar rætur þessarar aðferðar liggja. Heimspeki með börnum, oftast 

skammstafað P4C (e. Philosophy for Children) er hugtak sem nær yfir bæði 

hugmyndafræði og hreyfingu sem á rætur sínar að rekja til bandaríska 

heimspekingsins og kennarans Matthew Lipman (1923-2010) samkvæmt þeim 

Splitter og Sharp (1995) og verður hann að teljast faðir þessarar hugmyndafræði þó 

greina megi þræði sem liggja allt aftur til Sókratesar og samræðuhefðar sem kennd 

hefur verið við hann (Gregory, Haynes og Murris, 2016). Sókratísk samræða hefur 

þónokkuð verið stunduð til að ígrunda gildismat og viðhorf eins og m.a. má lesa um í 

riti danska heimspekingsins Finn Hansen, Den sokratiske dialoggruppe: Et værktöj til 

værdiafklaring (2009) og bandaríski heimspekingurinn Lou Marinoff lýsir sókratísku 

samræðunni sem góðu tóli að vinna með tilvistarspurningar í bókum sinum Plato not 

Prozac! (1999) og The big Questions (2003).  

 Aðferð Lipman eru gerð góð skil í nokkuð þekktri heimildamynd frá BBC;  

Socrates for Six Year Olds (1990) og fór Catherine McCall, nemandi og 

samstarfsmaður Lipman, þar með hlutverk handleiðarans. Myndin vakti athygli og átti 

örugglega þátt í að breiða út „boðskapinn“, líklega þó sérstaklega í Bretlandi og um 

Evrópu. Skilgetinn afleggjari heimspekisamræðu Lipman, og nokkuð útbreiddur í 

Englandi, er aðferð sem sniðin er að kennslu enskra grunnskólabarna og er fyrst og 
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fremst ætlað að styðja við svonefnda „Citizenship“ kennslu og „Caracter building“ 

(Sutcliffe, 2016). Þessi aðferð og kennsluefni var þróað af SAPERE (e. SAPERE 

Approach; Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in 

Education) og geri ég þessari aðferð ekki frekari skil í þessari umfjöllun. 

 Síðast en ekki síst ber að nefna Skoska grein þessarar hugmyndafræði, sem 

þróaðist einnig út frá fræðum Lipman og samhliða aðferð SAPERE, skammstafað 

CoPI (e. Community of Philosophical Inquiry) eða heimspeki-samræðufélagið eða hið 

rannsakandi samræðufélag (sem ég kýs að nota) sem hefur þróast að nokkru leyti á 

annan veg og geri ég grein fyrir þeim mun hér síðar í þessum kafla. Það er hin skoska 

Catherine McCall (2009), fyrrnefndur heimspekingur og lærisveinn Lipman, sem 

þróaði þessa nálgun við bandarísku heimspekiaðferðina. Aðferð hennar hefur fyrst og 

fremst fest rætur í Skotlandi þó áhrifa hennar gæti víðar um Evrópu. Ástæðan fyrir því 

að ég geri þessum afleggjara heimspekisamræðunnar hæst undir höfði í þessari 

umfjöllun er að þetta er sú aðferð sem ég tel hvað heillavænlegasta að beita í 

rannsakandi samræðufélagi fullorðinna, í þessu samhengi í skólum, sem er einmitt 

viðfangsefni mitt í þessari ritgerð.  

 Þau Splitter og Sharp (1995), auk McCall, voru nánir samstarfsmenn Lipman 

um árabil. Það sem vakti fyrir Lipman, að þeirra mati, var að efla gagnrýna hugsun og 

æfa börn í röksemdafærslu; sú hugsun hans liggur eins og rauður þráður að þarna sé 

lykilinn að því að börnin tileinki sér lýðræðislega hugsun (Splitter og Sharp, 1995). 

Lipman var mikilvirkur í að gefa út kennsluefni, og þá oft í samvinnu við samkennara 

sinn, Ann Margaret Sharp, þ.e. sögur til að nota sem kveikju í samræðunni og má þar 

m.a. nefna Lísu og Kíó og Gus. Lipman stofnaði rannsóknasetrið Institute for the 

Advancement of Philosophy for Children við Montclair háskólann í Bandaríkjunum 

(Montclair State University) árið 1974 og hefur það starfað með miklum blóma síðan. 

Háskólinn er einnig miðpunktur menntunar í heimspekisamræðu með börnum og hafa 

allmargir íslenskir heimspekingar og kennarar sótt þar nám í þessum fræðum, þar eru 

fremst meðal jafningja Hreinn Pálsson heimspekingur sem stofnaði og rak 

Heimspekiskólann í Reykjavík um árabil, Brynhildur Sigurðardóttir heimspekingur og 

kennari og Sigurður Björnsson heimspekingur. Það var einmitt í kennslustundum hjá 

þeim síðastnefnda við Fósturskóla Íslands sem ég kynntist þessari samræðuaðferð og 

fékk á henni óbilandi áhuga. 
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 Hugmyndir Lipman um uppeldisfræði, nám og námsefni eiga um margt rætur í 

„pragmatískum“ lýðræðiskenningum heimspekingsins og kennarans John Dewey 

(Lipman, 1976; 1980; 1995). Dewey var ósammála þeim greinarmun sem gerður var á 

hinum innri og ytri veruleika og þar af leiðandi þeim mun sem gerður var á 

heimspekilegri og vísindalegri þekkingu. Undir áhrifum frá Darwin, þróaði Dewey 

(1917) nokkurskonar þróunarlegt sjónarhorn á þekkingu; að þekking sé nokkurskonar 

aðlöguð svörun við umhverfinu með það að markmiði að hafa áhrif á það og knýja 

fram breytingar á því (Bleazby, 2013). Dewey (1966) lagði áherslu á að ekki væri 

hægt að öðlast hina endanlegu þekkingu þar sem þekking væri ekki í eðli sínu 

kyrrstæð. Við getum komist að litlum hluta þekkingar sem breytist svo í víxlverkun 

við umhverfið og hvernig við höfum áhrif á það. Þetta er órjúfanlegt hringferli og þess 

vegna getur þekkingin aldrei orðið kyrrstæð heldur tekur fyrrnefndum breytingum. 

Dewey nefndi kenningu sína um þekkingu og þekkingarleit „theory of inquiry“ og 

skilgreindi ákveðin þrep í rannsóknarferlinu. 

 Eins og áður segir þá byggir aðferð Lipman (2003; 2009) í grunninn á 

framangreindri kenningu Dewey, með það að markmiði að efla færni ungs fólks í 

rökfræði og fæddist aðferðin í heimspekikennslustundum hans á háskólastigi. Honum 

þótti ungmennin heldur lin við að hlusta hvert á annað og beita ígrundaðri hugsun og 

rökfræði og ályktaði því sem svo að það yrði að hefja heimspekikennslu miklu fyrr, 

þ.e. meðan börnin væru óhrædd að tjá sig og móttækileg fyrir ólíkum hugmyndum. 

Aðferðin, sem Lipman þróaði út frá reynslu sinni úr kennslustofunni, byggist í stórum 

dráttum á því að lesin er saga með heimspekilegu ívafi (eins og fyrr sagði samdi 

Lipman margar slíkar sögur) fyrir barnahópa á aldrinum 10-16 ára og söguþræðinum 

er ætlað að hvetja til spurninga og vangaveltna. Sögurnar byggja á heimspekilegum 

og siðfræðilegum viðfangsefnum sem er ætlað að vekja forvitni barnanna (Splitter og 

Sharp, 1995). Spurningar barnanna verða svo grunnur samræðunnar þar sem 

kennarinn er bæði þátttakandi og leiðir samræðuna. Börnin sitja í hring og skiptast á 

að tjá skoðanir, leggja til lausnir, setja fram rök og andmæla rökum og koma með 

dæmi og gagndæmi. Þegar vel gengur myndast samræðufélag þar sem börnin byggja á 

hugmyndum hvers annars. Áhrif slíkrar samræðu á námsárangur nemenda hafa verið 

rannsökuð nokkuð og hafa niðurstöður að flestu leyti sýnt fram á jákvæða fylgni þar á 

milli (Gorard o.fl., 2015; Williams, 1993). Gareth Matthews og heimspekingurinn 
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Ann Margaret Sharp, tveir af mest áberandi lærisveinum Lipman í Bandaríkjunum, 

voru einna öflugust í að vinna með ennþá yngri börnum úti á akrinum enda var 

Matthews barnakennari og Sharp var mjög áhugasöm að þróa aðferðina svo hún 

staðnaði ekki. Sharp (2007) tengdi einnig aðferðina við menntun tilfinninganna (e. 

education of emotions). Aðferð Matthews var m.a. að fá nemendur til að semja 

heimspekilega texta til að færa heimspekileg vandamál nær þeim (Matthews, 1980).  

 Kveikjan að samræðunni getur verið með ýmsu móti, þó Lipman hafi 

eingöngu stuðst við sérsaminn ritaðan texta. Aðferð bresku heimspekinganna, Karin 

Murris (University of Cape Town) og Joanna Heynes (Plymouth University), eru gott 

dæmi um það. Þær stöllur hafa mikið unnið með myndabækur og myndir sem kveikju 

að samræðu með góðum árangri, þær hafa einnig beint sjónum sínum að mikið yngri 

börnum en barnaskólaaldrinum, líkt og þau áðurnefndu Matthews og Sharp (Haynes, 

2001; Murris, 1992; 2008; 2016). Murris hefur einnig handleitt fullorðna, var um tíma 

með heimspekisamræðu í hópi kvenna sem voru fórnarlömb heimilisofbeldis (Murris, 

1992). 

 Víkjum þá að helsta muninum á heimspekigrunni P4C hans Lipman og CoPI 

hennar McCall en hann birtist helst í aðferðum handleiðara samræðunnar, þ.e. hvernig 

og hvort hann beitir sér í að kalla fram ákveðnar hliðar heimspekinnar. McCall hefur 

unnið mjög mikið með fullorðnum, þar á meðal eldri borgurum og föngum, auk vinnu 

með börnum, og greinir sig þar frá hinni hefðbundnu P4C nálgun, líkt og 

framangreind Murris. P4C og CoPI eiga þó afar margt sameiginlegt (McCall, 2009). 

Hér á eftir er CoPI aðferðinni lýst nánar og verður að mestu stuðst við skrif Catherine 

McCall um aðferðina en henni lýsir hún ítarlega í bók sinni Transforming Thinking: 

Philosophical Inquiry in the Primary and Secondary Classroom en hún kom út 2009. 

Ástæðan fyrir því að ég vel að taka CoPI hér sérstaklega út fyrir sviga er að ég hef 

valið að styðjast við aðferðir hennar í lokaviðfangsefni ritgerðarinnar. 

 Víkjum fyrst að hugmyndafræðinni að baki samræðunni (e. CoPI) og hvernig 

samræðan þróast. Áskoranir samræðunnar eru margar og margvíslegar, t.d. verður að 

tryggja það með einhverjum hætti að samræðan staðni ekki (eða jafnvel hefjist ekki) 

heldur nái að þróast og auðgast að gæðum. Spenna milli margvíslegra hugmynda og 

hugmyndakerfa þarf að skapast og þroski þátttakenda að aukast og fjalla ég ítarlega 

um þennan þátt í umræðukafla. Í samræðunni þarf einnig að gæta vel að því að 
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einhver þróun í heimspekilegum hugtökum eigi sér stað og ef það gerist ekki þá 

kemur það oftast í hlut handleiðarans að leiða samræðuna í þá átt og einnig aftur á 

rétta braut, hafi samræðan leiðst afvega.  

 Hvernig tekið er á framangreindum þáttum, þ.e. hlutverk handleiðara 

samræðunnar, skilur á milli P4C og CoPI eins og áður sagði. Í P4C er hlutverk 

handleiðarans mun hlutlausara, kosið er um viðfangsefni og reynt að stýra sem allra 

minnst, í raun má segja að handleiðarinn reyni að láta sig hverfa. Í CoPI er hlutverk 

handleiðarans mjög virkt, hann velur viðfangsefni sem hann telur best fallið til að 

kveikja heimspekilega ígrundun og tengist best því sem hann telur mikilvægt að skoða 

miðað við aðstæður þar og þá. Hann getur þannig beint samræðunni inn á ákveðna 

braut. Þetta getur átt sér stað ítrekað í samræðunni og krefst því handleiðsluhlutverkið 

í CoPI samræðunni að sumu leiti meiri grunnþekkingar í heimspekilegum 

viðfangsefnum. Handleiðarinn þarf að ná tökum á því að greina þær heimspekilegu 

forsendur sem liggja að baki hugmyndum sem þátttakendur varpa fram, og reyna að 

leiða það sem er undirliggjandi í ljós t.d. með því að finna viðeigandi spurningar. 

Þetta getur verið afar vandmeðfarið og mikilvægt er að halda sig við framlag 

þátttakenda en leiða ekki samræðuna afvega með því að stinga inn nýjum hugtökum 

og rökum. 

 Handleiðarinn þarf að finna heimspekilegan flöt á hugmyndum þátttakenda, 

komi hann ekki fram hjá þeim. Hann þarf semsé að smyrja samræðuna og halda henni 

saman; vera í senn smurningsolían og límið og getur reynst flókið að sameina þetta 

tvennt. Ramminn sem stuðst er við í samræðunni er nokkuð einfaldur við fyrstu sýn. 

Eftir að NN hefur riðið á vaðið og sett fram fullyrðingar eða hugmyndir sínar um 

eitthvert viðfangsefni (t.d. hvað nám er, hvernig börn læra) þá þarf sá næsti sem tekur 

til máls að byrja ræðu sína með orðunum „ég er sammála/ósammála því sem NN 

sagði vegna þess að“… og svo koll af kolli. Þessi tilhögun kallar bæði á nýja 

röksemdafærslu og tryggir einnig að rökstudd andstæð sjónarmið komi fram. 

Þátttakendur verða að hlusta gaumgæfilega hver á annan samtímis því sem þeir máta í 

huganum við sín eigin sjónarmið. Til að þetta geti átt sér stað þurfa þátttakendur að 

leitast við að skýra fyrir sér hugmyndir og röksemdafærslu annarra í stað þess að 

einbeita sér að því hvað þeir ætla að segja eins og oft vill verða raunin í almennu 

eldhúsborðsspjalli manna. Með þessu móti er búið að skapa grunninn til að menn geti 
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borið saman og mátað eigin hugmyndir við annarra og skýra hvernig þær falla hver að 

annarri eða hvernig þær stangast á í grundvallaratriðum. Handleiðarinn kallar svo eftir 

dæmum og gagndæmum ef þörf er á, til útskýringar hugmyndanna. 

 Síðast en ekki síst er svo lokaáskorun handleiðarans; það að tryggja að áhugi 

þátttakenda dofni ekki og að halda samræðunni lifandi, tryggja þróun hugmynda og 

rökfærslu, auk þess að vinna að því að samtvinna eða aðskilja hugmyndir. Þetta má 

kannski orða sem svo að skapa flæði í samræðunni. Þegar traust, hjálpsemi og virðing 

skapast innan hópsins (þegar „Community of Inquiry“ verður til)  þá eiga þátttakendur 

auðveldara með að virkja sköpunarkraftinn og að skipta um skoðun, þ.e. að „kaupa“ 

gagnstæða röksemdafærslu. Til gamans má taka dæmi af einlægni sem skapast í 

samræðu með börnum, en þau eiga það til að segja „ég er ósammála sjálfum mér!“ 

Mikilvægi þess áfanga þegar hugmyndakerfi manns tekur breytingum (sbr. Gestalt 

Shift; Nespor, 1987) er aldrei ofmetið en það er forsenda þess að þróa eða breyta 

viðhorfum sínum. Fullorðnum gengur hins vegar ekki alltaf eins vel og börnunum að 

opinbera fyrir félögum sínum að þeir hafi skipt um skoðun. Þarna koma eiginleikar 

hins þjónandi leiðtoga til hjálpar handleiðaranum til að skapa nauðsynlegt öryggi og 

traust, fyrst og fremst með því að sýna kærleika og umburðarlyndi og bera virðingu 

fyrir öðrum og skoðunum þeirra. 

 Þess má geta að í daglegu lífi skapast flest hópsamfélög meðal fólks með líkar 

skoðanir og lífsviðhorf, þau hafa sömu eða lík áhugamál. Í samræðufélaginu skiptir 

ekki máli hve ólíkir þátttakendur eru, það skapar oft á tíðum bara skemmtilegri og 

meira spennandi samræðu þar sem fleiri ólíkar hugmyndir koma fram. Þegar vel tekst 

til eykst umburðarlyndi þátttakenda og þol skapast andspænis ólíkum skoðunum og 

eykur ánægjuna af að takast á um viðfangsefnið. Þroskinn sem á sér stað, og ekki síst 

ánægjan sem skapast, á sér ekki síst rætur í að innan samræðunnar verður til urmull 

nýrra hugmynda og kenninga sem gaman er að kljást við að kryfja og sjá hvort 

standist skoðun. Nokkrar gryfjur þarf að varast. Tilgangur samræðunnar má t.d. aldrei 

vera að hnýsast í hugsunarhátt og viðhorf einstaklinganna innan hópsins, heldur þurfa 

þau að koma sjálfsprottið frá honum sjálfum. Slík hnýsni eða ágangur getur kallað á 

vantraust og samræðan verður geld, enginn þorir að tjá sig af hreinskilni.  

 Handleiðarinn og þátttakendurnir æfast í að nota þau tól hugunarinnar sem 

tiltæk eru til að öðlast dýpri skilning á heimspekilegum hugðarefnum sínum. Skapa 
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þarf vettvang þar sem þeim gefst færi á að ígrunda hugsun sína og setja fram rök um 

heimspekilegar hugmyndir og kenningar sem þeir grunda viðhorf sín í. CoPI 

samræðufélagið er ekki í leit að sannleika, heldur sviptir hulunni af hvað getur EKKI 

verið sannleikur, og leiðir það fyrst og fremst í ljós mögulegar villur í röksemdafærslu 

og skapar tækifæri til að leiðrétta þær, þ.e. ef tekst að skapa það viðhorf að ekki sé 

skipbrot að leyfa kenningunni sinni að deyja. Boltanum er kastað á milli bæði með 

víxlverkun og samvirkni þátttakenda, að umhyggju og virðingu ógleymdri, og verður 

þá um leið hvatning þátttakenda til að grafa dýpra eftir hugmynd sem stenst betur 

rýni.   

 Handleiðarinn, eins og áður hefur komið fram, leitast við að koma 

samræðunni þannig fyrir að undirliggjandi forsendur hugmynda og kenninga verði 

ljósar. Fæst höfum við ígrundað né erum við heldur meðvituð um þær grunn-

heimspekihugmyndir sem almennar skoðanir í samfélagi okkar eiga rætur í. Sama 

gildir um okkar eigin viðhorf, í samræðunni komumst við oft að því að hugmyndir 

okkar sem við töldum byggðar á traustum grunni halda ekki vatni þegar nánar er rýnt í 

þær. Þegar best lætur veldur þetta svo því að við endurskoðum hugmyndir okkar með 

gagnrýnum hætti og með dyggri hjálp samræðufélagsins. Samræðufélagið einkennist 

þannig af síbreitilegri þróun hugmynda sem eru í byrjun settar fram og rökstuddar. 

Svo tekur við rannsókn hópsins, t.d. með því að koma með gagndæmi sem verður þá 

kveikja heimspekilegra vangaveltna sem hafa það að markmiði að sýna fram á 

misræmi, mótsagnir og rökvillur í rökfærslunni. Þetta ferli leiðir til þess að 

þátttakendur gera sér grein fyrir og ígrunda með skipulögðum hætti hugsun sína og 

hugmyndir, skapa svo í framhaldinu nýjar kenningar sem eru svo lagðar á 

„gapastokkinn“ til rannsóknar hjá samræðufélaginu.  

 Lítum á hvaða lögmálum samræðan þarf að lúta til að geta talist heimspekileg. 

Catherine Mc Call setur fram fimm grundvallarþætti heimspekilegrar samræðu sem 

skilur hana frá venjulegu eldhúsborðsspjalli (eða kannski frekar kaffistofuspjalli). 

Samræðan verður þannig að hafa heimspekilegt innihald, þ.e. viðfangsefnið verður að 

vera af heimspekilegum toga, tvær eða fleiri ólíkar heimspekilegar hugmyndir þurfa 

að koma fram og andstæð heimspekileg viðfangsefni þurfa að skapast (e. „clash of 

ideas“), greinagóð röksemdafærsla þarf að fylgja hugmyndunum og síðast en ekki síst 

þarf lifandi þróun hugmynda og rökfærslu að eiga sér stað. Handleiðari samræðunnar 
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þarf að halda öllum þessum þráðum í hendi sér og getur það reynt mjög á og krefst 

einnig ákveðinnar grunnþekkingar í heimspeki og rökfræði eins og áður sagði. 

Handleiðarinn, eins og áður hefur komið fram, leitast við að koma samræðunni þannig 

fyrir að undirliggjandi forsendur hugmynda og kenninga verði ljósar.  

 Í faglegu samhengi getur rannsakandi heimspekisamræða þannig haft mikið 

gildi fyrir einstaklingana og starfskenningu þeirra, þar sem þeim gefst tækifæri á að 

ígrunda markmið sín og reynslu tengda vinnunni, í þessu tilfelli umönnun og kennslu, 

og ekki hvað síst til að skapa samstöðu hópsins um skuldbindingu við stefnu og sýn 

skólans eftir slíka ígrundun. Slík ígrundun hefur gildi fyrir starfið, þar sem stefnan er 

þá skilgreind og rædd í smáatriðum, og fyrir þróun faglegrar samvinnu. Í þessu 

samhengi er vert að draga saman hvað handleiðari hins rannsakandi samræðufélags 

þarf að hafa til að bera, skv. umfjölluninni hér á undan, og máta eiginleika hins 

þjónandi leiðtoga við þetta hlutverk og er það einmitt viðfangsefni næsta kafla. 
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3. Ályktanir og umræða 
 

Rétt er að rifja hér upp rannsóknarspurninguna sem ég setti fram í byrjun: Hvernig 

geta hugmyndafræði þjónandi forystu og aðferðir heimspekisamræðu með börnum og 

hins rannsakandi samræðufélags sameiginlega nýst leiðtoga til eflingar eigin 

starfsþroska og í að leiða samkennara sína til ígrundunar eigin viðhorfa til barna og 

námstækifæra þeirra í leikskóla, öllum hagsmunaaðilum til hagsbóta? Í hnotskurn er 

kenningin sem ég hef sett fram sem svar við rannsóknarspurningunni, og mun 

rökstyðja hér á eftir, sú að hinn þjónandi leiðtogi hafi flest það til brunns að bera sem 

auðveldar honum að handleiða rannsakandi samræðufélag á kærleiksríkan hátt og geri 

honum því kleift að nálgst það verkefni af ábyrgð, umhyggju, alúð og virðingu sem er 

slíkri sjálfsíhugun svo nauðsynleg. Ég held einnig fram, og styð rökum, að aðferð hins 

rannsakandi samræðufélags sé árangursrík leið til að ígrunda eigin viðhorf og stuðli 

þannig að auknum þroska á vaxtarbraut bæði kennaranna og hins þjónandi leiðtoga. 

 Í þessum kafla er því viðfangsefnið að greina snertifleti rannsakandi 

heimspekisamræðu og þess aðila sem greiðir henni veg, (hér á eftir nefnd samræða og 

handleiðari til styttingar), við eiginleika hins þjónandi leiðtoga (hér á eftir nefndur 

leiðtogi). Ég valdi að fjalla um þessa þætti hvern fyrir sig þó allir fléttist þeir saman í 

eina heild og eru í raun nauðsynleg forsenda hver fyrir annan, eigi samræðan að 

þróast. Sé hins vegar skortur á einhverjum þeirra er reyndar ekki einu sinni víst að 

raunveruleg samræða hefjist eins og ég mun sýna fram á hér á eftir.  

 Þríþætt hlutverk hins þjónandi leiðtoga skipar hér ákveðinn sess. Rifjum upp 

þriggja þátta líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011; 2015) en hún talar um þrjár stoðir 

þjónandi forystu þar sem fyrst fer einlægur áhugi á öðrum og því sem þeir hafa til 

málanna að leggja og birtist þetta m.a. í einbeittri hlustun og athöfnum sem eru til 

þess fallnar að efla aðra og hvetja þá til að springa út, þ.e. ná sem mestum þroska. Í 

öðru lagi er sjálfsskilningur og vitund um styrkleika sína sem og veikleika og birtist 

þetta m.a. í hógværð, sjálfsöryggi og hugrekki. Í þriðja lagi er framsýni og skörp sýn; 

m.a. að efna til samræðu um tilgang, ábyrgðarskyldu og hvert við stefnum. Sigrún 

(2011; 2015) telur að fyrstu tvær stoðirnar myndi þjónustuhluta þjónandi forystu og 
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þriðja stoðin myndar svo forystuhlutann. Áhersla Sigrúnar á hlustunarþáttinn og að 

leiðtoginn sýni hógværð, ásamt því að efna til samræðu um tilgang, framtíðarsýn og 

ábyrgð rímar afar vel við meginþráð handleiðsluhlutverks samræðunnar sem ég fjalla 

um hér á eftir. Því má með sanni tengja allar þrjár meginstoðir hins þjónandi 

leiðtogahlutverks við þátttöku í samræðunni, og þá sérstaklega að takast á hendur 

handleiðsluhlutverkið, með áherslu á víxlverkandi þroska allra þátttakenda og að 

leiðtoginn megi einnig þroska með sér meginstoðir þjónandi forystu. Allir þessir 

þættir tvinnast saman og njóta sín í handleiðsluhlutverki samræðunnar. 

 Vissulega þarf að rækta marga og um margt ólíka þætti samræðunnar, þ. á m. 

að gæta að rökfræðiþættinum og eins að efni samræðunnar nái að verða heimspekilegt 

eða með heimspekilegum þræði. Mín reynsla af samræðufélagi er sú að sé einblýnt 

um of á þennan rökræna þátt í byrjun kviknar ekki frjó og lifandi samræða og 

samræðufélagið getur átt erfitt uppdráttar og nær jafnvel aldrei að myndast. Flest 

erum við ekki vön að flíka eða opinbera innstu viðhorf okkar fyrir öðrum og leggja 

þar með í dóm, því þarf talsvert hugrekki til en það hugrekki veltur á hvort við 

treystum hvort öðru og að umhyggja ríki fremur en dómharka. Flestir ef ekki allir þeir 

þættir sem lögð er áhersla á hér á eftir tengjast mjög virðingu fyrir mannlega 

þættinum, umhyggju og stuðningi en það eru einmitt mjög áríðandi eiginlekar hins 

þjónandi leiðtoga. Allt miðar þetta að því að ná að skapa hið rannsakandi 

samræðufélag (e. Community of Inquiry), með þeim rökum að ella verður engin 

ígrundandi samræða til. 

 Ég byggi umfjöllunina bæði á reynslu minni sem stjórnandi í leikskóla, 

kennari og handleiðari heimspeki með börnum, svo og á þeim kenningum sem ég hef 

greint frá hér að framan – eðlilega þó, eins og ég hef rökstutt hér fyrr, fyrst og fremst 

á kenningum Greenleaf (2008) um þjónandi forystu og Catherine McCall (2009) um 

hið rannsakandi samræðufélag (e. CoPI). Ég nálgast verkið á þann veg að fyrst tíni ég 

til og greini þá þætti í fari hins þjónandi leiðtoga sem eru að mínu mati algjör nauðsyn 

að handleiðarinn tileinki sér og að því loknu máta ég þá einn af öðrum við það sem 

kenningar og reynsla hafa kennt mér um að þurfi að vera til staðar og komi 

samræðunni og handleiðslu hennar hvað best og leitast við að greina og rökstyðja 

hvernig þetta fléttast allt saman. Þættirnir, eða þeir eiginlekar þjónandi leiðtoga sem 
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ég stilli upp, eru eftirfarandi og fjalla ég um þá í þessari röð þar sem hver þáttur 

byggir á og tekur við af öðrum í röklegu samhengi. 

 

-Áhugi, fróðleiksfýsn, forvitni 

-Hlusta af auðmýkt, einlægni og ígrundun 

-Hugrekki 

-Umburðarlyndi, virðing 

-Umhyggja, kærleikur, samkennd 

-Biðlund, þolinmæði og seigla 

-Næring, efling, stuðningur, hvatning 

 

   3.1 Áhugi, fróðleiksfýsn og forvitni 
 
Þekking verður varla til nema til komi forvitni og fróðleiksfýsn. Þekkingarleit á hvaða 

sviði mannlífsins sem er er knúin áfram af löngun til að öðlast reynslu, hvort heldur 

sem er af eigin raun eða með því að kynnast reynslu annarra. Landafundir, vísindi og 

öll svið menntunar eru því grundvölluð á þessari tæru þekkingarþrá sem má rekja allt 

til Evu í aldingarðinum forðum. Það er á þessari forsendu sem ég set þennan þátt í 

forgrunn hinnar rannsakandi samræðu og þátttakenda hennar. Sjálfsþekking jafnt og 

þekking á umhverfi og samfélagi eru af sama toga; með ígrundun opnast gluggi bæði 

útávið sem innávið og tel ég þetta helsta kost samræðufélagsins, þ.e. ef hægt er að 

draga ávinning samræðunnar saman í nokkur orð.  

 Í hugmyndafræði þjónandi forystu samkvæmt Greenleaf (2008; 2004; 2009) 

og sporgöngumönnum hans (van Dierendonck, 2011; Laub, 1999; Spears, 1995; 

2004; 2010; Cerit, 2009; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011; 2015), eins og greint er frá hér 

að framan, er einmitt lögð áhersla á að til þess að ná þroska sem manneskja þá þarf 

leiðtoginn að tileinka sér einlægan áhuga á hugmyndum og hagsmunum annarra og 

vera óhræddur við að verða snortinn og láta það í ljós. Þegar vel tekst til við 

handleiðsluna þá smitar áhugi hans við lausnaleit og leit að samræmi út til 

samræðufélaganna og verður þeim hvatning í að hrífast með. Að verða snortinn opnar 

oft, bæði hinum þjónandi leiðtoga og samverkamönnum hans, glugga eða leið að nýrri 
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þekkingu og er því ein af forsendum þess að hnika okkur úr sporunum til aukins 

þroska.  

 McCall (2009) leggur einmitt áherslu á að eitt mikilvægast hlutverk 

handleiðarans í samræðunni sé að styðja við og ekki síst viðhalda lifandi áhuga og 

forvitni. Hann verður sífellt að vera vakandi fyrir því hlutverki sínu að kveikja þessa 

þekkingarþrá. Þetta er áskorun því skólasamfélagið er hugsanlega vant annars konar 

aðferðum við að afla sér þekkingar, samræðan fer fram með töluvert öðrum hætti en 

fólk er vant. Þarna er ekki um að ræða þekkingu sem fá má af bókum eða með því að 

fara út á vettvang, heldur er verkfærið hugsun okkar sem tökum þátt. Að festa hendur 

á rökhugsun sem ekki byggir á ákveðnum, lærðum kenningagrunni getur veist 

mörgum erfið svona fyrsta kastið en það er með hugsunina eins og annað, hún krefst 

þjálfunar og þar með virkrar þátttöku. Þátttaka knúin af forvitni og áhuga fleytir okkur 

langt til að byrja með. 

 

   3.2 Hlusta af auðmýkt, einlægni og ígrundun 

 

Eins og ég tek fram hér á undan þá fleytir forvitnin okkur fram, en það er margt sem 

við eigum ólært til að geta átt í vekjandi samræðu við aðra. Kappræður, þar sem 

megináherslan er að kveða andstæðinginn í kútinn með mælskulist (sbr. alþekkta 

Morfís; mælsku- og rökræðukeppni framhaldsskóla á Íslandi), er oft á tíðum ríkjandi 

menning og getur verið erfitt að koma sér upp úr þeim hjólförum. Það að loka á sér 

„þverrifunni“ meðan aðrir tala getur reynst ansi erfitt því okkur finnst svo mikilvægt, 

jafnvel mikilvægast, að koma eigin skoðunum á framfæri og sannfæra andmælandann 

um að hann hafi rangt fyrir sér. Það getur tekið tíma að breyta gömlum vana og er því 

afar mikilvægt að handleiðarinn fylgi eftir þeirri reglu að þegar „ég“ á orðið þá geti ég 

treyst því að ekki sé gripið fram í, og fylgist einnig vel með hverjir og í hvaða röð 

biðja um orðið.  

 Samkvæmt kenningu Greenleaf (2008) um þjónandi leiðtoga er nauðsynleg 

forsenda þjónandi hlutverksins og þess að skilja aðra, það að hlusta og er þessum 

þætti gert mjög hátt undir höfði í hugmyndafræðinni og hjá þeim sem skrifa um 

þjónandi leiðtogann. Hlusta af athygli og hluttekningu á yrt og óyrt skilaboð, átta sig á 



	

	53	

sinni innri rödd og í raun að efla vitund sína á sjálfum sér og öðrum með því að hlusta 

af alúð. Þjónandi leiðtoginn slær því tvær flugur í einu höggi með því að taka að sér 

að handleiða rannsakandi samræðufélag, hann þróar bæði eigin innsæi og ígrundun 

sem og annarra þátttakenda. Til að samræða þróist er líka grundvallaratriði að hlusta, 

hlusta hver á annan og líka á sjálfan sig en því erum við oft allskostar óvön. Að hlusta 

krefst þjálfunar og oft lendum við í því að skauta framhjá því sem aðrir hafa til 

málanna að leggja og þá ríður á að handleiðarinn leiði samræðuna með lagni í 

gagnlegri átt. Samkvæmt McCall (2009), og flestum öðrum heimspekigúrúum 

(Lipman, 1976; 1995; Matthews, 1980; Sharp, 2007; Splitter og Sharp, 1995; Murris, 

1992; 2008; 2016; Sutcliffe, 2016; Hansen, 2000; Haynes, 2001) sem ég fjalla um hér 

fyrr í ritgerðinni þá þarf, og er í raun algjört lykilatriði, að hlusta af ígrundun til að 

geta tekið staðhæfingar samræðufélaga rökrænu taki, annars skautum við framhjá 

kjarnanum í máli hans, og til að geta sýnt honum virðingu þarf að hlusta af einlægni 

og umburðarlyndi. Jafnframt þarf að hafa hugrekki að takast á við erfið eða viðkvæm 

viðgangsefni og það tekst ég á við í kaflanum hér á eftir. 

 

   3.3 Hugrekki 

 

Eins og ég tek fram hér á undan þá fleytir forvitnin okkur af stað, hlustunin fleytir 

hugsun og ígrundun fram en til að taka virkan þátt í orðræðu rannsakandi 

samræðufélags þá þarf einnig töluvert hugrekki til. Flest erum við óvön að taka þátt í 

slíkri samræðu og erum hrædd um að hlegið verði að okkur ef við orðum hlutina 

heimskulega – og hér kemur hugrekkið til. Að láta vaða og steypa sér í djúpu laugina. 

Hræðslan um að verða sér til skammar, segja eitthvað heimskulegt og lenda í rökþroti 

getur verið mikill dragbýtur og það tekur tíma að tileinka sér þá hugsun að ekkert er 

heimskulegt í heimspekisamræðu. Allt er hægt að ræða út frá mörgum hliðum og 

spurning sem virkar fávísleg í byrjun getur leitt til frjórrar samræðu sem skilar okkur 

nýju sjónarhorni og getur þannig fengið okkur til að líta gagnrýnum augum á viðhorf 

okkar.  

 Þjónandi leiðtoginn þarf að geta sýna hugrekki við að taka áhættusamar 

ákvarðanir og leitar stöðugt að nýjum og árangursríkari leiðum. Hugrekki er því 
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lífsnauðsynlegt allri nýbreitni og nýsköpun sbr. skilning van Dierendonck (2011) og 

fleiri fræðimanna (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011; 2015) sem fjalla um þjónandi forystu 

og er m.a. fólgið í einni af þrem grunnstoðum þjónandi leiðsagnar, nánar til tekið 

forystuhlutverkinu. Hugrekki er einnig ein af grunnstoðunum sem handleiðari 

rannsakandi samræðu þarf á að halda því það getur verið mjög krefjandi viðfangsefni 

að handleiða samræðuna á þann hátt að aðrir þátttakendur verði fúsari að sýna 

hugrekki í samræðunni, þ.e. að taka til máls. Hann þarf m.a. að tryggja að sá sem 

hefur orðið í það og það sinnið „eigi orðið“ í orðsins fyllstu merkingu.  

 Að geta treyst því að enginn grípi fram í áður en manni tekst að móta skoðun 

sína fyllilega í orð er til mikillar hjálpar þeim sem efast um að honum takist að koma 

skoðunum sínum til skila. Handleiðari þarf að vera vel vakandi um að takist manni 

ekki að koma hugsun sinni frá sér á skiljanlegan hátt, sem oftar en ekki er reyndin í 

byrjun, að gefa manni tækifæri til að leiðrétta ef misskilningur verður. Sé þessa gætt 

þá stuðlar það að því að auðveldara verður fyrir samræðufélaga að þora að stíga fram. 

Einnig þarf hugrekki til að bera kennsl á og viðurkenna veikleika í eigin 

röksemdafærslu að ég tali nú ekki um að skipta um skoðun. Það krefst mikils 

hugrekkis að „kaupa“ gagnstæða röksemdafærslu án þess að finnast maður hafi tapað. 

Mikilvægi þess áfanga, sem einkennist af hugdirfsku, þegar hugmyndakerfi manns 

tekur breytingum eða jafnvel stökk sbr. Gestalt shift  (Nespor, 1987) er aldrei ofmetið 

en það er forsenda þess að þróa eða breyta viðhorfum sínum. Afar mikilvægt er því að 

handleiðari nái að skapa andrúmsloft umburðarlyndis og víðsýni en um það er fjallað í 

næsta kafla. 

  

   3.4 Umburðarlyndi og virðing fyrir skoðunum annarra 

 

Hugrekki, eins og ég ræddi í kaflanum hér á undan getur verið erfitt að höndla, og má 

segja að það að vera með fólki sem við sjáum á hverjum degi geti gert þetta erfiðara. 

Það að tjá sig í hópi ókunnugra getur þannig skapað minni streitu því þú sérð það fólk 

ekki morguninn eftir og mætir þá ekki dómhörku, augnagotum og hlátri á bak eins og 

stundum gerist þegar maður hefur framkvæmt eða sagt eitthvað heimskulegt, a.m.k. 

að eigin mati. Við erum ströngustu dómararnir í eign sök svo þetta er ákaflega 
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mannlegt. Oft heyrist sagt í þessu samhengi og er jafnvel óskrifuð lög, að ýmis 

umræðuefni séu bönnuð t.d. á kaffistofunni; það má t.d. alls ekki ræða pólitík, trúmál 

né fordóma. Hvað má þá eiginlega ræða gæti maður spurt sig.  

 Umburðarlyndi, sem hér er notað sem andstæðan við dómhörku, verður ekki 

til í tómarúmi, það þarf að æfa rétt eins og aðra þætti sem snúa að samræðunni. Að 

sýna öðrum umburðarlyndi og bera virðingu fyrir skoðunum þeirra gæti margur talið 

að stæði þróun samræðunnar fyrir þrifum (sbr. kappræðuna, kennda við Morfís) en 

reyndin er allt önnur. Það vekur manni einstaklega góða tilfinningu þegar maður 

upplifir að aðrir hlusta af alúð og ræða svo af alvöru um það sem maður sagði en toga 

það ekki í sundur í háði og spéi. Það er virðing að taka skoðanir og viðhorf 

samræðufélaganna til greiningar, það ber þess vott að maður sé tekinn alvarlega og 

virkar valdeflandi. Þetta er svo ólíkt því sem gerist í títtnefndri kappræðu þar sem í 

raun er keppst um að kveða andstæðinginn í kútinn og gera það sem hann heldur fram 

og hann sjálfan hlægilegan.  

 Þess vegna er þetta atriði að temja okkur umburðarlyndi og virðingu oft 

krefjandi verkefni og krefst þess að við leggjum okkur virkilega fram og hlustum af 

ígrundun eins og komið er að hér að framan. Það er ríkt í hugmyndafræði um þjónandi 

forystu að leiðtoginn beri virðingu fyrir manneskjunni sem slíkri, þ.e. að meta 

manngildið framar t.d. vinnuframlagi og stuðla þannig að vinnustaðamenningu sem 

einkennist af virðingu og fer ekki í manngreinarálit. Hinn þjónandi leiðtogi leggur sig 

fram um að gleyma ósætti, fyrirgefa mistök og misgjörðir og leitast við að finna 

samhljóm innan hópsins, þar reynir á forystuhlutann sbr. þriggja þátta líkan Sigrúnar 

Gunnarsdóttur (2011; 2015). Mikilvægt er að leiðtoginn gangi á undan með góðu 

fordæmi því virðing og umburðarlyndi lærist afar vel á því að „verða fyrir því“ ef svo 

má segja. 

 McCall (2009) bendir á að í samræðufélaginu skipti einmitt ekki máli hve 

ólíkir þátttakendur eru, það skapi oft á tíðum bara skemmtilegri og meira spennandi 

samræðu þar sem fleiri ólíkar hugmyndir koma fram. Þegar vel tekst til eykst 

umburðarlyndi þátttakenda og þol skapast andspænis ólíkum skoðunum og eykur 

ánægjuna af að takast á um viðfangsefnið. Hún bendir einnig á að mikilvægt sé að 

handleiðarinn skapi samræðunni ramma sem veiti öryggi og þar sem áherslan er enn 

og aftur á virðingu og umburðarlyndi. Við erum svo ólík, einn steypir sér út í 
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samræðuna en annar fjarlægir sig frá aðstæðum, í yfirfærðri merkingu. Sviptir sínu 

venjubundna öryggi geta samræðufélagarnir fundið fyrir vanmætti og óöryggi, jafnvel 

kvíða og tengist þetta mjög þeirri menningu sem ríkir á vinnustaðnum. 

 Hér er við hæfi að enda á orðum Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) en hún 

segir eitthvað á þá leið að öll eigum við rétt á að njóta umhyggju og kærleika en ekki 

sé sjálfgefið að við berum umhyggju fyrir öðrum þó við sýnum þeim virðingu, fleira 

þurfi að koma til. Því má ekki draga úr mikilvægi þess að tileinka sér viðhorf sem 

einkennist ekki bara af kurteislegri virðingu heldur einnig af kærleika og samkennd en 

það er viðfangsefni næsta kafla. 

 

   3.5 Umhyggja, kærleikur og samkennd 

 

Með umhyggju og kærleika á ég við að við látum okkur hvert annað varða, ekki bara 

með yfirborðslegu tali heldur þarf hjartað að koma til líka, það er grunnurinn til að 

okkur takist að rækta með okkur samkennd og meðlíðan í hópnum. Við þurfum að 

gæta orða okkar, þ.e. hvernig við orðum hlutina – orð geta meitt og sá sem verður 

skotspónn orða getur hæglega lokast og tekur þá jafnvel langan tíma að efla með sér 

kjark til að taka til máls aftur. Því er aldrei nægilegt að rökhugsun sé vönduð, þó það 

sé vissulega nauðsynlegt, ef við vöndum ekki framsetninguna. Þetta er sérstaklega 

brýnt í byrjun, á meðan við erum að læra að treysta hvert öðru og að skoðanir sem við 

látum uppi séu ekki notaðar gegn okkur á öðrum vettvangi. Sú hugsun að allir séu jafn 

mikilvægir og að allir hafi eitthvað til málanna að leggja þarf því nauðsynlega að svífa 

yfir vötnum. Einhverjum kann að finnast að hér sé um óþarfa meðvirkni að ræða en 

svo er alls ekki, markmiðið er aldrei að gera hluti fyrir einstaklingana heldur að efla 

þá sjálfa til verka. 

 Valdefling er einmitt ein af aðasmerkjum þjónandi forystu, það að efla 

samverkamenn sína, mæta þeim þar sem þeir eru staddir og finna leiðir til aukins 

þroska og ábyrgðar í félagi við þá. Með fyrrgreindu lagi getur leiðtoginn handleitt 

samræðuna á þann hátt að traust skapist. Hjálpsemi, umhyggja og samkennd ráði 

ríkjum innan hópsins og hið eiginlega samræðufélag verði til (e. Community of 

Inquiry). Eitt af mikilvægustu hlutverkum þjónandi leiðtoga er að græða sjálfan sig og 
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aðra, þ.e. sárindi og jafnvel kulnun í starfi. Þetta gerir hann af umhyggju og trú á hið 

góða í manninum og vekur með fordæmi sínu líkur á að samverkamenn tileinki sér 

þetta einnig. Einnig er hann skuldbundinn að þjóna þörfum annarra, þannig birtist 

þjónustuhlutverkið í sinni tærustu mynd. Samkvæmt þriðju stoðinni; forystustoðinni 

skv. Sigrúnu Gunnarsdóttur (2015) þarf leiðtoginn að geta axlað ábyrgð jafnt út á við 

sem inn á við og að handleiða samræðuna er dæmi um það síðarnefnda, því aðgát skal 

höfð í nærveru sálar og mikilvægt að handleiðarinn geti sett sig í spor samræðufélaga. 

Síðast en ekki síst þarf handleiðari að gæta þess að fólk geti treyst því að það sem sagt 

er í samræðunni hafi ekki afleiðingar og samræmist það einkar vel kenningum um 

eiginleika hins þjónandi leiðtoga. 

 

   3.6 Biðlund, þolinmæði og seigla 

 

Biðlund er nauðsynleg í samræðunni, ekkert síður en færni í rökfærslu, mörgum vefst 

tunga um tönn og sérstaklega ef þeim finnst að aðrir séu farnir að iða í skinninu eftir 

að taka til máls. Ekki er nokkur leið að taka skoðun eða fullyrðingu til rannsóknar ef 

sá sem setur hana fram hættir rökstuðningi í miðju kafi vegna þess að hann upplifir 

óþolinmæði í hópnum. Þá reynir á handleiðarann að beina máli aftur að viðkomandi 

til að geta rökstutt betur og skýrt það sem hann var að halda fram. Hinn þjónandi 

leiðtogi hefur skyldum að gegna við að efla og þroska bæði sig og samverkamenn 

sína, eins og oftsinnis hefur komið fram. Tækifæri til þessa eru ómæld í 

handleiðsluhlutverkinu og er þetta leið sem getur gagnast leiðtoganum mjög vel við 

að kynnast vel sínu fólki, styrkleikum þess sem veikleikum.  

 Samræðan getur verið mjög viðkvæmt ferli og getur reynt mikið á 

handleiðarann, bæði rökhugsun og ekki síst innsæi hans. Samræðan þarfnast ákveðins 

frjálsræðis til að dafna þó svo ákveðinn rammi og öguð vinnubrögð séu henni líka 

nauðsynleg. Ef sá rammi er hins vegar of ósveigjanlegur þá er hætta á að samræðan 

missi marks eða nái ekki flugi og þátttakendur upplifa pressu. Það er mjög brýnt 

verkefni handleiðara að gæta þess að fara nægilega hægt, þ.e. að sýna biðlund. Þetta á 

bæði við um að hafa þolinmæði þegar þátttakendur eru að tala og gefa þeim nægan 



	

	58	

tíma. Einnig þarf að varast að keyra framvindu samræðunnar áfram, þá týnum við 

stórum hluta ígrundunarinnar og allir fara að keppast við að komast að niðurstöðu.  

 Eins og áður hefur komið fram er okkur að jafnaði ekki tamt að leggja viðhorf 

okkar og skoðanir á borð fyrir náungann og getur það verið mikill þröskuldur, 

sérstaklega ef maður er fámáll og feiminn að eðlisfari. Því er mikilvægt að 

handleiðarinn geri ekki athugasemd né sýni óþolinmæði þó einhver eða einhverjir tjái 

sig ekkert, hver og einn verður að finna sinn tíma. Þetta kostar biðlund og getur orðið 

til þess að sumir tjái sig alls ekkert en það er ekki þar með sagt að ekki fari heilmikið 

fram i hugsun þeirra og með tímanum brjóta þeir ísinn, sérstaklega þegar tekst að 

byggja upp umhyggjusamt andrúmsloft. Það sem er mest um vert í þessu sambandi er 

að gildi samræðunnar, sbr. McCall (2009), felst í ferlinu, þ.e. útkoma eða niðustaða er 

í aftursætinu. Skilningur á heildarsamhengi er í forgrunni og oft reynir á þolinmæði og 

ekki síður seiglu þátttakenda á þeirri leið. Skilningur á heildarsamhengi er einmitt 

mikilvægur þáttur í forystuhluta þjónandi forystu skv. þríhliða líkani Sigrúar 

Gunnarsdóttur (2011; 2015), svo ekki sé einungis blýnt á þjónustuhlutann. 

 

   3.7 Næring, efling, stuðningur, hvatning 

 

Til að viðhalda áhuga og forvitni þátttakenda í samræðunni (þar erum við komin aftur 

að upphafinu) þarf að hlúa vel að henni, að efla samræðufélaga í að sýna kjark og bera 

virðingu fyrir hver öðrum. Að sýna umburðarlyndi og umhyggju er nauðsynlegt eins 

og ég hef komið að hér að framan, en ekki nægjanlegt eitt og sér til að viðhalda 

samræðunni og svo þarf einnig að gæta þess um leið að hún þróist og við sitjum ekki 

bara föst í sömu sporum. Það er því afar mikilvægt að handleiðarinn taki eftir 

vaxtarbroddum nýrra hugmynda og fylgi þeim eftir ef það gerist ekki sjálfkrafa. Eins 

er það í höndum handleiðarans að sjá til þess að samræðan staðni ekki, koma í veg 

fyrir karp og draga saman heimspekilega fleti sem fram hafa komið.  

 Í hugmyndafræði þjónandi forystu m.a. skv. Greenleaf (2004; 2008; 2009) og 

þriggja þátta líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011; 2015) er einmitt lögð áhersla á það 

stóra hlutverk leiðtogans að verða laginn við að koma auga á vaxtarsprota, vinna 

stöðugt að uppbyggingu samfélags á vinnustaðnum, ýta undir nýbreytni og efla 



	

	59	

næmni sína í að skynja hvar og hverjum þarf að veita stuðning. Hann á að efla vinnu 

að sameiginlegum hagsmunum og hvetja samverkamennina. Hann á enn fremur að 

leggja rækt við framfarir og þroska hvers og eins og styðja einstaklingsþroska og 

framfarir hvers og eins. Hann á að hvetja samstarfsmenn til þátttöku í ákvarðanatöku 

auk þess að hvetja þá til frumkvæðis og sjálfstæðis. Hann á í stuttu máli að leita eftir 

framlagi annarra og styðja þá til að það megi verða. Þetta viðamikla verkefni 

samrýmist bæði þjónandi- og forystuhluta hins þjónandi leiðtoga vel, auk þess að 

samrýmast handleiðsluhlutverki samræðufélagsins einkar vel. 

 Hlutverk handleiðarans er margþætt og ekki hvað síst þegar komið er að því 

að „næra“ samræðuna, sérstaklega ef hún verður geld, sem vissulega á það til að 

gerast. Í samræðunni þarf að gæta vel að því að einhver þróun í heimspekilegum 

hugtökum eigi sér stað og ef það gerist ekki þá kemur það í hlut handleiðarans að 

leiða samræðuna í þá átt. Til einföldunar þá þarf handleiðarinn að sjá til þess að 

samræðufélagið sammælist um að gera skýran greinarmun á að hugleiða með 

rökrænum hætti um eitthvert hugtak eða fyrirbæri og að hafa bara skoðun á því. Þegar 

þátttakendur í samræðunni eru orðnir færir í að greina þarna á milli þá geta þeir notað 

hugsun sína til að rýna til gagns í skoðanir sínar og viðhorf. Þeir eru þó ekki krafðir 

um að greina frá eigin viðhorfum frekar en þeir vilja, hins vegar eru þeir krafðir um 

að orða hugsanir sínar tengdar álitamálinu og rökstyðja þær. Þar kemur til hvatning, 

stuðningur og framsýni handleiðarans. Afar áríðandi er að handleiðarinn leggi 

traustan grunn að byggja á í samræðuhópnum og þarf því að kynnast eða þekkja 

þátttakendur vel. Slík gaumgæfni þjálfar handleiðarann og gefur honum dýpri skilning 

á samræðufélögunum. Ef hann nær svo að jarðtengja viðfangsefni á þann hátt að þeir 

sjái tengsl við starf sitt, þá er mikið unnið. Mikilvægt er því að taka fyrir efni sem á 

sér rætur í kennarahópnum og samræðufélagar hafa áhuga á að ræða, í þessu 

samhengi t.d. kennsluaðferðir og nám. Þarna kemur til kasta forystuhlutverks 

þjónandi leiðtogans, ekki síður en þjónandi hlutverksins, ekki síst að skerpa línur um 

hlutverk, stefnu og sýn. 
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Lokaorð 
 

Eins og ég greini frá í upphafi ritgerðarinnar þá hefur lengi brunnið á mér á starfsferli 

mínum sem leikskólakennari að skoða tengsl viðhorfa við starfskenningu og val á 

kennsluaðferðum og skoða svo hvernig leiðtoginn geti hjálpað samkennurum sínum 

að ígrunda viðhorf sín. Rannsaka hvað er í bakpokanum með það að markmiði að geta 

losað sig við óskilvirkar hugmyndir um börn og bernsku, nám og námsumhverfi, og 

efla þar með um leið skilvirkari hugsunarhátt, vinnubrögð og kennsluaðferðir. 

 Verkefnið tókst ég á við í þessari ritgerð og þó mér ynnist hægt á stundum þá 

gekk allt upp að lokum. Í hnotskurn er kenningin sem ég hef sett fram og rökstutt hér 

að framan sú að hinn þjónandi leiðtogi hafi flest það til brunns að bera sem auðveldar 

honum að handleiða rannsakandi samræðufélag á kærleiksríkan hátt og geri honum 

því kleift að nálgst það verkefni af ábyrgð, umhyggju, alúð og virðingu sem er slíkri 

sjálfsíhugun svo nauðsynleg. Ég held einnig fram, og styð rökum, að aðferð hins 

rannsakandi samræðufélags sé árangursrík leið til að ígrunda eigin viðhorf og stuðli 

þannig að auknum þroska á vaxtarbraut bæði kennaranna og hins þjónandi leiðtoga. 

 Samspil handleiðara (sem oft hefur verið líkt við hljómsveitarstjóra) og 

samræðufélaga (sem eru þá hljóðfæraleikararnir) getur verið margslungið, gæta þarf 

að mannlega þættinum og þess að við erum svo óskaplega mismunandi og höfum svo 

ólíkt nesti í bakpokanum. Mér er að vísu ekki kunnugt um hvert þjónshlutverk 

hljómsveitarstjóra er, mig grunar að þjónustuþáttinn mætti í það minnsta oft bæta þó 

ekki hafi ég heimildir til að styðja það. Hins vegar er þetta hlutverk þjónandi 

leiðtoganum í blóð borið ef svo má segja, a.m.k. ef hann ber nafn með rentu, og því er 

hann sérlega vel fallinn til að handleiða rannsakandi samræðufélag. 

 Það er von mín að verkið geti vakið áhuga með skólafólki og geti á þann hátt 

gagnast þeim við að tileinka sér aðferðir samræðunnar ásamt því að efla með sér 

eiginleika hins þjónandi leiðtoga á leið sinni til aukins starfsþroska – skólastarfinu, 

skólasamfélaginu og ekki síst börnunum okkar til farsældar. 
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