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Útdráttur 

Teymi eru góð til að fást við flókin verkefni sem margir koma að og eru þau almennt litin 

jákvæðum augum í stjórnunarfræðum. Til þess að teymi séu skilvirk þarf að veita teymum 

forystu. Teymi, forysta og teymisforysta eru allt atriði sem krefjast þekkingar og hæfni hjá 

öllum er taka þátt en sérstaklega hjá þeim sem veita forystu. Þetta skiptir meira máli nú 

en áður á tímum hraðrar þróunar og krefjandi breytinga. Stjórnendur íslenskra 

framhaldsskóla standa frammi fyrir því að þurfa að takast á við krefjandi verkefni svo sem 

nýja tækni, breytta kennsluhætti og aukinn fjölbreytileika.  

Framkvæmd var rannsókn þar sem skoðuð var verkaskipting stjórnenda í 

framhaldsskólum og teymisvinna þeirra. Rannsóknin leiddi í ljós að teymisvinna er nokkuð 

algeng við lausn verkefna. Fram kemur einnig að stjórnendur hafa mikinn áhuga á velferð 

og sjónarmiðum samstarfsfólks og það skipti þá meira máli að skólastarf sé heildrænt 

heldur en að ná mælanlegum markmiðum. Viðhorf þeirra til breytinga í framhaldsskólum 

síðustu ára skiptast í tvö horn en starfsheiti og stærð skóla skýra að nokkru þann mun. 

Það er hins vegar ljóst að eining ríkir um að margar áskoranir séu framundan í starfi 

íslenskra framhaldsskóla. 
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Abstract 

Teams are efficient when dealing with complex tasks and generally viewed positively in 

most management theories. For teams to be effective they need leadership. Teamwork, 

leadership and team leadership needs knowledge and competence, especially by those 

who provide the leadership. Administrators of the Icelandic upper secondary school 

systems face demanding visions of the future and ever changing expectations and 

projects such as new technology, different teaching methods and increased diversity.  

This study reveals how managers of the upper secondary schools in Iceland divide 

their tasks and and how common teamwork is in working on those projects. The study 

also reveals that administrators have a strong interest in the welfare and opinion of their 

staff and that it matters more that schooling is inclusive rather than reaching measurable 

goals. Attitude towards the changes that have taken place in the last few years are almost 

equally divided into two categories, somewhat depending on school size and job titles. 

However, most leaders agree that there are challenges ahead.  
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Formáli  

Ritgerðin er lokaverkefni í Opinberri stjórnsýslu, MPA, í stjórnmálafræðideild við Háskóla 

Íslands á haustmisseri 2019. Ritgerðin er 30 ECTS. Leiðbeinandi er Margrét Sigrún 

Björnsdóttir, Stjórnmálafræðideild HÍ. Heimildir eru skráðar samkvæmt APA kerfi.  

Ritgerðin fjallar um samstarf skólastjórnenda í íslenskum framhaldsskólum. Hún 

fjallar um teymi, forystuhlutverk, stjórnun breytinga og framhaldsskólastigið almennt. 

Hún fjallar um hlutverk stjórnenda á breytingatímum, forystuhlutverk og hvernig 

teymisvinnu þeirra er háttað. Það skiptir höfund miklu máli að rannsóknarniðurstöður 

hafi merkingu og notagildi fyrir þá sem skoða niðurstöðurnar.  

Undirtitill ritgerðarinnar er sóttur í svar við spurningunni hvaða breytingar síðustu ára 

tóku mest á þig eða stjórnendahópinn. Svarið skar sig nokkuð úr öðrum svörum, ekkert, 

hópurinn er afar hæfur til að vinna sig í gegnum breytingar, svar sem undirstrikar 

mikilvægi góðrar samvinnu og teymisvinnu. 

Ég fæ Margréti S. Björnsdóttur seint fullþakkað fyrir framúrskarandi góð ráð og 

ábendingar en hún ásamt Elvu Ellertsdóttur deildarstjóra stjórnmálafræðideildar fá 

sérstakar þakkir fyrir að gefast ekki upp á eilífum vandræðagangi höfundar. Bestu þakkir 

til Skólameistarafélags Íslands, Félags stjórnenda í framhaldsskólum og 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands fyrir veitta aðstoð.  

Ég hef starfað í framhaldsskóla í ríflega aldarfjórðung og þar af sem stjórnandi í um 

helming þess tíma. Ég skrifa þessa ritgerð til að stækka garðinn minn og fjölga þar 

tegundum og það er einlæg von mín að hún stækki garð allra þeirra sem hana lesa.  

Ég þakka þeim sem svöruðu spurningum mínum í könnun meðal skólastjórnenda eða 

aðstoðuðu mig á annan hátt, en umfram allt Friðnýju og fjölskyldunni því árin líða og 

maður byggir lönd…. 
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Inngangur 

Á Íslandi starfa á fjórða tug skóla á framhaldsskólastigi sem sýsla með um þrjátíu milljarða 

króna af almannafé og sinna vel ríflega tuttugu þúsund nemendum. Skólarnir eru mjög ólíkir 

innbyrðis með tilliti til fjárframlaga, nemenda og námsframboðs. Skólarnir starfa eftir ramma 

sem lög og reglur setja um framhaldsskóla, nemendur og starfsfólk.  

Undanfarinn áratug hafa umtalsverðar breytingar átt sér stað á framhaldsskólastiginu. Má 

þar nefna breytingu námstíma, styttingu náms til stúdentsprófs, miðstýrð námskrá aflögð og 

gerð námskráa alfarið flutt til skóla auk annarra krafna sem lög frá 2008 og aðalnámskrá frá 

2011 kveða á um, svo sem um grunnþætti menntunar. Til viðbótar má nefna ýmsar aðrar 

kröfur á opinberar stofnanir svo sem breytingar á persónuverndarmálum og jafnlaunavottun 

auk ýmissa áætlana og stefna. Að síðustu er það svo nútíminn sem á hverjum tíma bankar á 

dyrnar en þykir nú banka fastar en áður með netlausnum, snjalltækjum og upplýsingagnótt.  

Þetta hefur fært framhaldsskólunum fjölmörg verkefni eða fært fjölmörg verkefni inn í 

framhaldsskólann eftir því hver horfir á silfrið. Verkefnin kalla á önnur vinnubrögð en áður. Ein 

leiðin er að fólk vinni saman skipulega að lausn mála í teymum þar sem nýta má ólíka 

sérfræðiþekkingu. Þá er líka mikilvægt að unnið sé skipulega að breytingum með aðferðum 

sem reynst hafa vel en ekki með tilviljanakenndum hætti. Þetta tvennt ásamt samtíðinni og 

kröfum samfélagsins kallar á forystu sem er tilbúin til að leiða, forystu sem finnur tækifæri í 

ógnunum og sóar ekki hæfileikum eða tíma fólks.   

Í ritgerðinni er því fjallað um teymi, forystu og stjórnun breytinga auk teymisforystu. Það 

er gerð grein fyrir íslenskum framhaldsskóla og farið yfir helstu breytingar síðustu ára. Þá er 

reynt að svara því hvernig verkaskipting æðstu stjórnenda íslenskra framhaldsskóla er, hvernig 

teymisvinnu sé háttað og forystu stjórnenda á breytingatímum. Skoðað var hvort munur sé á 

svörum stjórnenda í könnun sem gerð var, eftir skólagerð, stærð skóla eða starfsheiti 

stjórnenda og loks hvaða áhrif breytingar síðustu ára hafa haft á störf stjórnenda.  

Það er að minnsta kosti ljóst að hvert sem förinni er heitið þá eru breytingar í farvatninu.  
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1 Rammi ritgerðar 

1.1  Rannsóknarspurningar 

Leitast var við að svara eftirfarandi spurningum eftir því sem fyrirliggjandi gögn og 

spurningakönnun meðal skólastjórnenda leyfðu: 

• Hvernig er samsetning stjórnendahóps íslenskra framhaldsskóla? 

• Hver er verkaskipting stjórnenda íslenskra framhaldsskóla? 

• Hvaða verkefni vinna stjórnendur að í teymum? 

• Hvernig speglast valdar forystukenningar í viðhorfum stjórnenda? 

• Hvaða breytingar síðustu ára tóku mest á stjórnendur íslenskra framhaldskóla? 

• Hvað telja stjórnendur íslenskra framhaldsskóla vera helstu áskoranir og breytingar 

á skólastarfinu á næstu árum? 

1.2 Réttmæti og áhættumat 

Mikilvægt að nefna strax hvað rannsóknin er ekki, hún er ekki rannsókn á starfsánægju 

nemenda eða kennara, hún fjallar ekki um laun, ekki um áhrif kjarasamninga, hún fjallar ekki 

um fjárveitingar eða beint um önnur stjórntæki eða beint um breytingu á námstíma til 

stúdentsprófs og afleiðingar þess.  

Mikilvægt er að rannsóknin sé sett upp á þann hátt að hægt sé að endurtaka hana því 

áreiðanleiki hennar veltur mikið á því. Réttmæti snýr meira að því að rannsaka það sem ætlað 

er að rannsaka og að niðurstöður hafi yfirfærslugildi. Einnig þarf að huga að breytum og að 

ekki sé verið að mæla sýndarsamband. Réttmætar upplýsingar eru upplýsingar sem ávarpa 

rannsóknarspurningu (Wang & Park, 2016). 

Þátttaka í könnunum verður að vera óþvinguð og allir þátttakendur þurfa að vera upplýstir 

um eðli rannsóknarinnar, trúnað og að nöfn eða persónugreinanleg svör verða ekki birt og 

hafa þarf í huga mögulegan skaða af birtingu svara eða þátttöku (Wang & Park, 2016). 

Með því að nota opinber gögn og kannanir er reynt að svara rannsóknarspurningunum. 

Mikilvægt er að höfundur haldi faglegri fjarlægð og hlutleysi á öllum stigum. Við vinnuna verða 

vísindasiðareglur H.Í. hafðar sem viðmið um góða starfshætti. Fullur trúnaður verður við 

svarendur í könnuninni. 
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Höfundur hóf störf í framhaldsskóla árið 1989 og hefur því ríflega aldarfjórðungs 

starfsreynslu innan framhaldsskólans sem kennari í efnafræði, raungreinum og 

viðskiptagreinum. Auk þess hefur höfundur verið stjórnandi yfir 60% starfstímans þar af áratug 

í fullu starfi sem áfangastjóri, aðstoðarskólameistari og settur skólameistari. Auk þess hefur 

höfundur verið í stjórnum og sinnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir Félag stjórnenda í 

framhaldsskólum (FS) og Skólameistarafélag Íslands - Vettvang framhaldsskólanna og 

stjórnenda þeirra (SMÍ). Höfundur hefur einnig tekið saman upplýsingar fyrir skóla m.a. um 

tengsl námsárangurs í grunnskóla við námsárangur í Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA) 

auk kjarakannana fyrir FS. 

Þessi bakgrunnur hefur bæði kosti og galla þegar kemur að rannsókn á þessu sviði. Gallar 

kunna að vera að höfundur nái ekki nægilegri fjarlægð og hafi að einhverju leyti ákveðnar 

hugmyndir um hvernig málum er háttað. Fyrri störf höfundar gætu líka haft áhrif á svarendur 

og/eða viðmælendur og höfundur kann að taka upplýsingar sem lesanda eru ekki ljósar, sem 

morgunljósar. Á sama tíma er þessi þekking kostur þar sem auðveldara kann að vera að afla 

upplýsinga, spyrja spurninga, kafa betur og rýna í upplýsingar um skólana. 

Hvað varðar fyrri ritgerðir um stjórnun í framhaldsskólum, þá skrifaði Inga Hrund 

Gunnarsdóttir MA ritgerð árið 2009 um Innsýn í starf skólameistara í framhaldsskólum og 

Anton Orri Dagsson skrifaði MA ritgerð árið 2017 um viðhorf kennara til aðferða skólameistara 

við að efla starfsánægju. Þorbjörg Ragnarsdóttir skrifaði M.Ed. ritgerð árið 2014 um 

millistjórnendur í framhaldsskólum og mikilvæga þætti í starfi þeirra, Berglind Axelsdóttir 

skrifaði M.Ed. ritgerð árið 2014 um reynslu stjórnenda af innleiðingu framhaldsskólalaga frá 

2008 og Sandra Borg Gunnarsdóttir skrifaði MPA ritgerð árið 2017 um þjónandi forystu og 

starfsánægju í framhaldsskólum. Þetta eru nokkur helstu íslensk lokaverkefni á meistarastigi 

er tengjast viðfangsefni þessarar rannsóknar. Því ætti sjónarhorn þessarar rannsóknar að veita 

að einhverju leyti nýjar upplýsingar og veita upplýsingar um atriði sem ekki hafa verið skoðuð.   

1.3 Aðferðir og gagnasöfnun 

Um er að ræða tilviksrannsókn á íslenskum framhaldsskólum með sérstakri áherslu á 

stjórnendur þeirra. Fyrst er lýsandi greining á íslenskum framhaldsskólum eftir stærð, gerð og 

staðsetningu auk greininga á starfsheitum stjórnenda og fjölda þeirra. Því næst tekur við 

lýsandi tölfræðigreining á niðurstöðum könnunar sem byggð er á spurningalista sem lagður 

var fyrir alla stjórnendur íslenskra framhaldsskóla með tölvupósti í forritinu Surveygizmo.  



13 

Kosturinn við könnun með tölvupósti er að hægt er að afla umtalsverðra upplýsinga á 

tiltölulega stuttum tíma en gallinn er að hún hentar ekki til þess að fá dýpt í niðurstöðurnar 

(Wang & Park, 2016). 

Breyturnar eru þrjár, a) starfsheiti svaranda – fjórir flokkar, b) stærð skóla - hvort skólinn 

sé stór eða lítill og c) gerð skóla – hvort skólinn sé bóknámsskóli eða starfsnámsskóli. Þessar 

breytur má svo bera saman við m.a. samstarfsform, verkaskiptingu og viðhorf til breytinga.  

Ekki er um að ræða úrtak heldur er sendur spurningalisti á alla skólameistara og 

félagsmenn Félags stjórnenda í framhaldsskólum, þ.e. þá sem hafa stjórnun að aðalstarfi. Það 

eru t.d. aðstoðarskólameistarar, áfangastjórar og aðra stjórnendur sem hafa ólík starfsheiti 

eins og kennslustjóri, skólastjóri, sviðsstjóri, fjármálastjóri og svo framvegis. Miðað var við að 

framhaldsskólinn væri á fjárlögum 2019 og að stjórnendur sem fengu könnunina væru 

starfandi á vorönn 2019.  

Fyrirliggjandi gögn og upplýsingar um íslenska framhaldsskóla má m.a. finna hjá Alþingi, 

Stjórnarráðinu, Hagstofu Íslands og Menntamálastofnun. Á heimasíðum skólanna eru 

margvíslegar upplýsingar þ.m.t. um starfsfólk skólanna og skólanámskrár. Á vefnum má finna 

ytri úttektir Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, lög og aðalnámskrá svo nokkuð sé 

nefnt.  

Til að afla netfanga var leitað til Félags stjórnenda í framhaldsskólum og 

Skólameistarafélags Íslands en báðir aðilar voru svo vinsamlegir að láta af hendi upplýsingar 

um netföng og um starfsheiti. Fjöldi viðtakanda var tæplega 120 einstaklingar. 

Spurningakönnun var send með tölvupósti í ágúst. 

Auk verkaskiptingar var spurt um teymisvinnu, forystu og breytingar. 

  



14 

2 Framhaldsskólastigið – stjórnun og breytingar 

2.1 Skólar og fagskrifræði – mögulegar hindranir breytinga 

Ágætt er að hafa í huga að íslenskur framhaldsskóli fellur líklega best að þeim flokki sem Henry 

Mintzberg kallar fagskrifræði (e. professional bureaucracy). Þar er átt við skipulagsheildir sem 

eru stöðugar, fyrirsjáanlegar, þar er skrifræði með lítilli miðstýringu en umtalsverðri stöðlun á 

hæfni, þjálfun og innrætingu. Kennarar eru sérfræðingar sem ráða miklu um eigið starf, eru 

sjálfstæðir en vinna náið með nemendum. Hollusta kann að vera fyrst og fremst við fagið eða 

starfið en ekki við stofnunina. Fyrir stjórnanda þýðir það að umtalsverður tími fer í 

starfsmannamál en stjórnandinn annast líka landamæragæslu milli stofnunar og sérfræðinga 

annars vegar og svo milli stofnunar og hagsmunaaðila eins og stjórnvalda eða nemenda, hins 

vegar. Stjórnendur geta ekki þvingað áformum sínum inn á sérfræðingana heldur verður 

stjórnandinn að treysta á óformlegt vald og beita því af kænsku þar sem hann veit að 

sérfræðingarnir vilja helst fá að vera í friði. Því þarf stjórnandi að nota mörg lítil skref og þannig 

breyta með tímanum því sem, í þessu tilfelli, kennarar hefðu neitað strax ef allar breytingarnar 

hefðu verið boðaðar í einu lagi. Erfitt er að hafa eftirlit og erfitt er að laga það sem 

sérfræðingarnir kjósa að líta framhjá eða fást við þá einstaklinga sem eru ekki samviskusamir 

eða óhæfir (Mintzberg, H., 1983, bls. 189-213).   

Rannsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur (2018) á viðbrögðum framhaldsskólans við kröfum 

menntayfirvalda um breytingar bendir í átt að fagskrifræði í íslenskum framhaldsskólum. Þar 

kemur fram að kennarar leitist við að styrkja stöðu sína í gegnum þá námsgrein sem þeir kenni 

og hafi tilhneigingu til að verja þá námsgrein. Því lengri sem starfsaldurinn var því meira var 

viðnám við breytingum á íslenskum framhaldsskóla. Almennt vildu skólastjórnendur komast 

lengra í breytingum en þeir komust og að þeir komust ekki lengra í breytingum en ráðandi 

menning leyfði.  

Jón Torfi Jónasson (2016) bendir á að margskonar ný hæfni kunni að skipta máli fyrir 

framtíðina en það séu margar hindranir í breytingaferlinu, bæði skynsamlegar og 

óskynsamlegar. Flokka megi þessa tregðu til breytinga, sérstaklega þegar rætt er um innihald 

menntunar, í níu flokka. Flokkarnir eru almenn íhaldssemi, stöðugleiki kerfisins, staðlar, 

óskýrleiki nýrra hugmynda, styrkur eldri hugmynda, kennaramenntun, hagsmunir, skortur á 

rými og hvatningu til að taka frumkvæði og loks skortur á afleiðingum ef ekki verður af 

breytingum.  
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Jón Torfi Jónasson (2016) nefnir líka að hefðir, hefðbundin gildi og miklir hagsmunir haldi 

menntun innilokaðri í fortíðinni. Auk þess séu margir sérfræðingar vitsmunalega og 

menningarlega tengdir grein sinni og finnist það vera nánast helgispjöll ef minnka á hlut 

greinarinnar í kerfinu. Breytingar á námskrá valda breytingum á efni eða vægi námsgreina og 

ógna um leið starfsöryggi. Skiljanlega munu því margir standa gegn öllum breytingum sem 

munu valda samdrætti í greininni, samdrætti sem gæti þýtt að einstaklingar þurfi jafnvel 

algerlega að endurnýja sig og endurmennta eða missa starf sitt ella.  

Allt þetta þarf að hafa í huga við breytingar á framhaldsskólanum. 

2.2 Menntastefna og grunnþættir menntunar 

Uppskriftin að góðu skólakerfi er einföld, spyrjið ykkur alltaf að því hvort stefnan eða 

umbæturnar sem þið hyggist innleiða geti orðið börnum og kennurum til góðs. Ef þið hikið við 

svarið skuluð þið falla frá áformum ykkar (Sahlberg, P. 2015. bls. 4). 

Evrópusambandið lagði fram lykilhæfniþætti fyrir ævilanga menntun (e. lifelong learning) 

árið 2006 sem byggjast á þörfum einstaklingsins til persónulegrar þróunar og lífsfyllingar, 

félagslegrar þátttöku, til atvinnu og því að vera virkur borgari (European Union, 

Recommendation of the European Parliament and of the Council, 2006). Hér er sleginn tónn 

er byggir á lykilhæfni, snýr að menntun alla ævi, persónulegri þróun og því að vera virkur 

borgari. Einhverskonar framfarir eða framvinda. Á Íslandi er á svipuðum tíma farið að tala um 

hæfni og lykilhæfni.  

Skólastigin þrjú, leikskóli, grunnskóli og framhaldsskóli starfa eftir lögum frá 2008, nr. 90, 

91 og 92. Með lögunum voru gerðar ýmsar breytingar á íslenska skólakerfinu og ýmislegt 

samræmt. Með aðalnámskrám sem á lögunum byggja og komu út árið 2011 verður til nokkuð 

heildstæð mynd af skólastigunum og segja má að rauðir þræðir gangi í gegnum skólastigin 

þrjú. Helst ber þar að nefna lykilhæfni og grunnþætti menntunar.  

Grunnþættirnir sex eru:  Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir skulu endurspeglast í öllu starfi skólans en lykilhæfni 

tengir þá við kröfu um hæfni nemans. Grunnþættirnir snúast um framtíðarsýn og getu og vilja 

til að hafa áhrif - og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla - almennur hluti, 2011. bls. 14-31).  
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Menntastefnan byggir á þessum sex grunnþáttum menntunar. Grunnþættirnir eiga að 

fléttast inn í allt skólastarf. Þeir eru samfélagsmiðaðir þar sem þeim er ætlað að stuðla að 

auknu jafnrétti og lýðræði og að vinna að því að samfélagið fái vel menntað og heilbrigt fólk, 

bæði til þátttöku í að breyta samfélaginu til betri vegar og til þeirra starfa sem unnin eru í 

samtímanum. Þá er tekið fram að vinnubrögð þeirra sem í skólum starfa eigi að mótast af 

grunnþáttunum þannig að stuðlað sé að sjálfstæði, frumkvæði og þróun í skólastarfi 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla - almennur hluti, 2011. bls. 14-15). Þeim er því ætlað að vera 

einskonar leiðarstjörnur í forystuverkefnum við að breyta til betri vegar.  

2.3 Stjórnun framhaldsskóla - lagarammi 

Íslenskt skólakerfi er að langstærstum hluta á vegum hins opinbera. Um hið opinbera og 

einkageirann gilda að vissu leyti ólíkar leikreglur. Þótt margir telji að stjórnendur hjá hinu 

opinbera veiti stjórnun og forystu of litla athygli þá benda gögn til hins gagnstæða. Það er því 

erfitt að benda á hið opinbera eða opinberar stofnanir sem einhverskonar óæðri 

skipulagsheildir eða undirmáls (Rainey, 2014, bls. 369). 

Skólameistari er samkvæmt 23. grein laga um opinbera starfsmenn, embættismaður, sem 

skal skipaður tímabundið, til fimm ára í senn, nema annað sé tekið fram í lögum (Lög nr. 

70/1996) en að öðru leyti gilda lögin bæði um embættismenn sem og aðra opinbera 

starfsmenn. Í lögunum er að finna ramma um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna 

almennt en langflestir íslenskra framhaldsskóla eru ríkisstofnanir og starfsfólk þeirra fellur 

undir lög þessi.  

Í lögum um  framhaldsskóla nr. 92 (2008) segir að skólameistari veiti framhaldsskóla 

forstöðu, stjórnar daglegum rekstri og starfi og gætir þess að skólastarf sé í samræmi við lög 

og önnur fyrirmæli á hverjum tíma. Hann ber ábyrgð á fjárhagsáætlun og hefur frumkvæði að 

umbótastarfi. Skólameistari ræður stjórnendur og aðra starfsmenn. Hann ræður staðgengil 

sinn til allt að fimm ára í senn. Kennari, sem ráðinn er staðgengill skólameistara, skal eftir 

atvikum fá leyfi frá kennarastarfi sínu þann tíma sem hann gegnir staðgöngu. 

Í reglugerð um starfslið og skipulag framhaldsskóla nr. 1100 (2007) er kveðið nánar á um 

störf skólameistara. Þar segir einnig að skólameistari ráði aðstoðarskólameistara að höfðu 

samráði við skólanefnd til allt að fimm ára í senn að undangenginni opinberri auglýsingu. 

Aðstoðarskólameistari skal vera staðgengill skólameistara og vinna með honum við daglega 
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stjórn skólans og rekstur og kveða má nánar um starfsskyldur hans í erindisbréfi sem 

skólameistari setur.  

Í reglugerðinni segir einnig að skólameistara sé heimilt að ráða áfangastjóra að höfðu 

samráði við skólanefnd til allt að fjögurra ára í senn úr hópi framhaldsskólakennara við skólann 

eftir að starfið hefur verið auglýst innan skólans. Áfangastjóri skal m.a. hafa umsjón með 

rekstri áfangakerfis við skólann, en að öðru leyti má kveða nánar á um starfsskyldur hans í 

erindisbréfi sem skólameistari setur (Reglugerð nr. 1100/2007). 

Í reglugerðinni er fjallað um skyldur og ábyrgð kennara en líka um aðra stjórnendur svo 

sem að heimilt sé að ráða fjármálastjóra og yfirmann bókasafns í samráði við skólanefnd. Að 

lokum er heimilt að fela kennara önnur fagleg störf eða stjórnun með sérstöku samkomulagi 

við kennara. Slík störf skulu varða faglegt starf kennara á grundvelli kennslugreina, 

námsbrauta, deilda eða annarra heildstæðra eininga eða tengjast með öðrum hætti starfsemi 

skólans, þjónustu hans og samskiptum við nemendur (Reglugerð nr. 1100/2007). Reglugerðin 

er sett árið 2007 með tilvísun í eldri framhaldsskólalög en núverandi lög um framhaldsskóla 

eru frá 2008.  

Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87 (2008) segja að allir þeir sem starfa við kennslu í framhaldsskólum skulu 

hafa leyfi til þess að nota starfsheitið framhaldsskólakennari og kenni þær greinar sem 

menntun viðkomandi nær til. Við ráðningu í stjórnunarstörf við framhaldsskóla skal 

umsækjandi hafa starfsheitið framhaldsskólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða 

kennslureynslu á framhaldsskólastigi.  

2.4 Hæfniskröfur nýrra laga, teymisvinna og forysta 

Á vordögum 2019 voru samþykkt á Alþingi frumvarp til laga (2019) um menntun, hæfni og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Áberandi í 

umræðu um þessi lög var það nýmæli í lögunum að hafa sama leyfisbréf fyrir kennara óháð 

skólastigi. Hvað varðar stjórnendur þá segir í 5. grein að skólastjórnandi í leik-, grunn- og 

framhaldsskóla býr, auk almennrar hæfni, yfir sérhæfðri hæfni sem snýr að skólaþróun, 

stjórnun, rekstri og stjórnsýslu. Almenn hæfni er tilgreind í fjórðu grein laganna í sjö liðum. Í 

kjölfarið munu þá lög nr. 87 frá 2008 falla úr gildi.  
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Ef litið er nánar á þá almennu hæfni sem nýsamþykkt lög um menntun, hæfni og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (2019) tilgreina í 

fjórðu grein, þá eru þar nokkur hæfniatriði er m.a. tengjast teymum og forystu. Það er m.a. 

tilgreind hæfni til að skapa hvetjandi námsumhverfi, hæfni til að hafa velferð og menntun 

nemenda að leiðarljósi og koma fram við þá af virðingu og fagmennsku sem byggist á lýðræði 

og jafnrétti. Hæfni til að stuðla að samfélagslegri ábyrgð nemenda og hæfni til að vera faglegur 

leiðtogi sem leggur sig fram um að skapa umbótamiðað lærdómssamfélag. 

Lýðræði og jafnrétti eru hornsteinar samfélags. Lærdómssamfélagið byggir á 

teymishugmynd, að fólk deili sameiginlegri sýn, vinni saman og styðji hvert annað til þess að 

bæta árangur. Forysta birtist m.a. faglegum leiðtogum, að skapa námsumhverfi, stuðla að 

samfélagslegri ábyrgð og hafa velferð að leiðarljósi. Að virkja, axla ábyrgð og taka þátt. Hér má 

finna samhljóm með ýmsum stefnum og kenningum, þ.á.m. stjórnendastefnu íslenska ríkisins 

(2019) um fagtengda forystu og ábyrgð en nánar verður fjallað um stefnuna síðar í kafla um 

fræðikenningar og hugtök.  

2.5 Breytingar síðustu ára 

Lögin um framhaldsskóla frá 2008 fólu í sér umtalsverðar breytingar á skólastarfi. Breytingar 

sem skólameistara ásamt öðrum stjórnendum og kennurum var ætlað leiða. Öll vinna 

nemenda í framhaldsskóla skyldi metin í stöðluðum námseiningum og að baki hverri einingu 

átti að liggja því sem næst jafnt vinnuframlag nemanda. Eitt námsár, sem mælir alla ársvinnu 

nemanda með fullnaðarárangri, veitir 60 einingar. Er þá miðað við að árlegur fjöldi vinnudaga 

nemenda sé að lágmarki 180 dagar (Lög nr. 92/2008).  

Lögin færðu framhaldsskólum mikið frelsi og var gerð námsbrauta, markmiða og 

námsbrautalýsinga færð yfir á forræði einstakra skóla en háð samþykki ráðuneytis. 

Skólanámskrá einstakra skóla fékk stóraukið vægi þar sem öllum skólum var skylt að semja 

skólanámskrá. Skólanámskráin er í tvennu lagi, annars vegar er þar almennur hluti sem tekur 

til starfsemi skólans, helstu áherslna og stefnumörkunar, stjórnskipunar, námsframboðs og 

skipulags náms. Þar er kennsluháttum lýst, ásamt námsmati, stuðningi, ráðgjöf og þjónustu 

við nemendur. Þar eru réttindi og skyldur nemenda, foreldrasamstarf og samstarf við 

utanaðkomandi aðila, sjálfsmat og gæðastjórnun. Hins vegar eru námsbrautalýsingar í 

skólanámskrá (Lög nr. 92/2008).  
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Í samhengi við eldri lög og námskrá eru þetta umtalsverðar breytingar. Breytingar sem 

þarf að finna farveg og fást við. Breytingar sem kalla á samstarf og þar af leiðandi teymisvinnu. 

Áður voru allar áfangalýsingar framhaldsskólans miðlægar, gefnar út af ráðuneyti með 

áfangalýsingum og þekkingarmarkmiðum. Nú skyldi hver skóli smíða eigin áfanga með eigin 

skammstöfunum, eigin áfangalýsingum og eigin markmiðum út frá þekkingar-, leikni- og hæfni 

viðmiðum.  

Allir áfangar skyldu vera á ákveðnu hæfniþrepi en hæfniþrep framhaldsskólans eru fjögur 

og skarast annars vegar við grunnskóla og hins vegar við háskóla. Þrepin lýsa stigvaxandi kröfu 

um þekkingu, leikni og hæfni auk fagmennsku. Iðnnám og stúdentspróf eru dæmi um námslok 

á hæfniþrepi þrjú. Þá þarf samsetning eininga á hæfniþrepum að vera í ákveðnum hlutföllum 

á námsbraut. Flestir skólar bjuggu til eigin útgáfur af námsbrautum sem áður voru miðlægar á 

landsvísu.  

Skólanámskrá varð miklu ítarlegri og einkennandi fyrir skólann. Námseiningin sem áður 

hafði verið mælikvarði á kenndar mínútur og mælikvarði á vinnu kennara samkvæmt 

kjarasamningum, verður að vinnuframlagi nemanda. Að lokum kom svo til stytting á námstíma 

til stúdentsprófs og að það skuli miðast við 200 nýjar einingar en ekki 3x60 einingar eins og 

ársvinna nemenda í þrjú ár. Samkvæmt Hvítbók um umbætur í menntun (2014) skal ein 

aðgerðin vera að skipulag stúdentsnámsbrauta miðist við þriggja ára námstíma að jafnaði. Um 

leið verði unnið að styttingu starfsnáms.  

2.6 Skólaþróun eða breytingar á skólastarfi 

Eins og komið fram kom hér á undan hefur mjög margt breyst síðasta áratug þótt hrunið sé 

ekki nefnt. Til viðbótar má nefna ýmis önnur opinber fyrirmæli og kröfur frá umhverfinu sem 

heimasíður skólanna endurspegla eins og heilsueflandi framhaldsskóli, öryggismál, 

áhættumat, persónuvernd, jafnlaunavottun, gæðastjórnun, upplýsingaöryggi, kröfur um 

stefnur m.a. í forvörnum, gegn vá, jafnréttismálum, umhverfismálum, áföllum, gegn einelti, 

öryggis- og móttökuáætlanir og þannig mætti áfram telja. 

Hvernig til hefur tekist við þessar breytingar allar er erfitt að meta. Stytting námstíma er 

gengin í gegn í bóknámi. Allir skólar eru með skólanámskrá í nýjum einingum, flestir með eigin 

námsbrautir skráðar í miðlægan grunn ásamt áföngum með þekkingar-, leikni- og 

hæfnimarkmiðum. Að hvaða marki innra starf skólanna hefur tekið breytingum er erfiðara að 

meta en líklegt að ekki sé búið að festa allar breytingar í sessi ef marka má viðmælendur úr 
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hópi kennara í rannsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur (2018) sem lýstu eins konar afskiptaleysi 

gagnvart fyrrgreindum grunnþáttum menntunar með beinum eða óbeinum hætti. Margir 

þeirra sögðu grunnþættina ekki eiga erindi inn í þeirra námsgrein. 

Af framansögðu má ljóst vera að miklar kröfur hafi verið gerðar til skólastjórnenda og 

kennara um hæfni til aðlögunar og breytinga. Það voru breytingar á öllum stigum sem kallaði 

á samvinnu fólks á ferðalagi til óþekkts veruleika og forystu til að leiða.  

Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 46) segir að til þess að hægt sé að þróa og breyta 

skólastarfi þarf traust – og það þurfi að vera sæmileg sátt um ákveðin grunngildi og 

vinnubrögð. Þess utan þurfa kennarar að hafa sjálfstraust til að takast á við breytingar, vinna 

með samstarfsfólki að breytingum og geta veitt hvert öðru stuðning. Því kennari tekur ákveðna 

áhættu ef hann ákveður að tileinka sér nýjar aðferðir og breyta kennsluháttum. Forsendan er 

því að treysta samstarfsfólki sínu og stjórnendum, treysta á stuðning þeirra við að innleiða 

nýjungar og að staðið verði við bakið á kennaranum ef illa tekst til. Traust og virðing er líka 

forsenda þess að fólk þori að segja skoðun sína og geti tekið þátt í gagnrýninni umræðu. 

Ólafur H. Jóhannsson (2013, bls. 164) segir að til viðbótar þurfi stjórnendur eða 

stjórnunarteymið að ráða yfir þekkingu á rekstri, fjármálum og almennum lögfræðilegum 

þáttum ásamt því að móta framtíðarsýn og leiða breytingar, vera leiðtogar. Stjórnendur þurfi 

líka að hafa hæfileikann til að lesa í aðstæður, greina þær og leggja á þær mat. Það má kalla 

félagslegt læsi. Þessa hæfni þurfi allir sem að skólaþróun starfa að þjálfa með sér.  

Á sama tíma verða stjórnendur og kennarar að vera á varðbergi gagnvart tímasóun og vera 

á verði gagnvart yfirborðskenndri, tímafrekri samvinnu - og samvinnu sem að síðustu má setja 

spurningamerki við, samvinnu sem er ópraktísk eða óverjanleg yfirleitt (Fullan & Hargreaves, 

1996, bls. 75).  

Þeir sem leiða breytingar í skólastarfi lenda í sömu vandræðum og þeir sem leiða 

breytingar í fyrirtækjum og skipulagsheildum yfirleitt. Í hverjum skóla er vinnustaðamenning 

sem jafnan hefur myndast á mörgum árum og í styrkleikum hennar felast möguleikar sem 

hægt er að nýta til breytinga en ekki má gleyma að maðurinn er í eðli sínu íhaldssamur og 

ekkert hrifinn af breytingum. Því meiri breytingar, því meiri andstaða. Andstaðan getur átt sér 

mismunandi rætur. Rótin getur verið vanþekking, að önnur lausn er talin betri, vantrú, ótti við 

að missa eitthvað eða geta ekki tekist á við breytingarnar, þær ógni óformlegri stöðu eða grafi 

undan valdi, leiði af sér vantraust, bælingu eða firringu (Eccles, T., 1994, bls. 67).  
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Einnig má bæta við óöryggi og tortryggni gagnvart nýjungum, ótti við að lækka í launum 

eða missa vinnu, almenn óþægindi sem felast í því að læra eitthvað nýtt, áhyggjur vegna óvissu 

og hræðsla við að missa eitthvað táknrænt eins og merkt bílastæði eða stöðuheiti. Loks má 

nefna ótta við að missa tengsl við núverandi samstarfsfólk (Armstrong, 2017, bls. 675-676). 

Jón Torfi Jónasson (2016) nefnir tvö atriði sem gera það að verkum að breytingar á 

núverandi námsgreinum, eða það að draga úr vægi þeirra, sé svo erfitt. Þau snúist um 

mismunandi skoðanir á því hvað nemandinn „verður“ að læra og hvað sé „nauðsynlegur 

grunnur í fagi“.  

Skólastjórnendur lýsa, í rannsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur (2018), íhaldssemi 

kennarastéttar framhaldsskólans gagnvart breytingum. Viðhorf skólastjórnenda og kennara 

voru þau sömu þegar kom að áhrifum aldurs og starfsreynslu á viðhorf til breytinga, því eldri 

og reyndari, því meiri er andstaða við breytingar. Skólastjórnendur sem þátt tóku í 

rannsókninni sáu sig yfirleitt í fremstu víglínu innleiðingarinnar og beittu ólíkum aðferðum til 

að mæta mismunandi öflum innan skólans. Stærstur hluti kennara í rannsókninni hafnaði þeim 

nýju hugmyndum sem byggðu á lögunum frá 2008. Það virtist þó ekki vera tilfellið í skólum 

með stutta sögu og sem eru byggðir upp í kringum ákveðna hugmyndafræði.  

Teymi eða teymisvinna sem útgangspunktur í skólastarfi tengist rannsókn Birnu Maríu B. 

Svanbjörnsdóttur (2019) sem sneri að innleiðingu og þróun faglegs lærdómssamfélags í nýjum 

grunnskóla. Í nýja skólanum skyldi byggja upp og þróa lærdómssamfélag með áherslu á 

teymisvinnu og forystu til náms. Starfshættir skyldu einkennast af virðingu, víðsýni og 

samstarfi til að mæta mismunandi þörfum einstaklinga og áhersla var lögð á nám allra í 

skólanum, bæði nemenda og starfsfólks. Gengið var út frá því að teymi væru grunneining í 

lærdómssamfélagi og gengdi því hlutverki að rækta samvinnu, faglega samstöðu, traust og 

skuldbindingu. 

Stjórnendur segja í rannsókn Birnu Maríu að kennarar séu meðvitaðir um að þeir hafi 

umboð til að taka forystu eins og það er orðað, en að kennarar telji sig ekki hafa svigrúm eða 

tíma til þess vegna vinnutímaramma. Niðurstöður matstækis um lærdómssamfélag eru að 

sameiginleg gildi og sýn séu helsti styrkleiki skólans og að áhersla væri lögð á heildstæða sýn 

á nám nemenda. Litið er á teymi sem burðarstólpa í skólastarfinu. Ein helsta áskorunin sem 

þessi rannsókn gefur til kynna er að efla þurfi forystu almennt og formgera flæði milli teyma 
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ásamt því að stjórnendur fari markvisst inn í kennslu og veiti kennurum endurgjöf (Birna María 

B. Svanbjörnsdóttir, 2019). 

Breytingar og áskoranir í menntakerfinu krefjast gríðarlegrar orku, sýnar og skilnings. Að 

fást í sífellu við nýjar hugmyndir, nýjan þankagang um menntun og að fást við ýmiskonar 

tregðu gegn breytingum er óárennilegt verk, jafnvel þótt löngun til breytinga sé til staðar (Jón 

Torfi Jónasson, 2016).  

Í ljósi þeirra víðtæku breytinga á framhaldsskólastiginu sem hér hefur verið lýst má fullyrða 

að mikið hefur verið lagt á allt starfsfólk framhaldsskólans, bæði almennra kennara og 

stjórnendur.  
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3 Fræðikenningar og helstu hugtök 

Í þessum kafla er farið yfir þær fræðikenningar og hugtök sem störf framhaldsskólakennara 

eru skoðuð út frá. Teymi og mikilvægi þeirra, um forystu og stjórnun og árangursríkar aðferðir 

á breytingaferlum.  

3.1 Skilgreining á teymi – mikilvægi teymisvinnu 

Hvers vegna ættu menn að velta fyrir sér teymum yfirleitt? Rainey H.G. (2014, bls. 384) segir 

að nýir straumar í átt að teymisvinnu (e. team-based) í stofnunum og hjá stjórnendum hafi 

flætt um fyrirtæki og stofnanir. Rannsóknir sýni að skipulagsheildir sem sýni afburða 

frammistöðu leggja mikla áherslu á teymi og mikilvægi sífelldra samskipta. 

Teymi er frekar nýlegt orð í íslensku og er stundum notað í sömu merkingu og orðin hópur 

eða lið en hér hefur teymi afmarkaðri merkingu en hópur.   

Öll teymi eru hópar en allir hópar eru ekki teymi. Það er hægt að setja saman hóp fólks en 

hópurinn verður aldrei sjálfkrafa teymi. Teymi er skilgreint sem eining einstaklinga er bæta 

hvern annan upp (e.complementary), eru háðir innbyrðis og helgaðir sameiginlegum tilgangi, 

markmiðum og væntingum sem þeir axla ábyrgð á (Achua & Lussier, 2010, bls. 243).  

Smith o.fl. (2012, bls. 79) skilgreina teymi (e. team) sem hóp fólks sem hefur sameiginleg 

starfstengd markmið og vinna saman, í lengri eða skemmri tíma, að því að ná þessum 

markmiðum með þeim hætti að sérhver meðlimur teymisins leggi til einstakt framlag. 

Lykilatriðin eru því samvinna, sameiginleg markmið, að leggja sitt af mörkum og takmarkaður 

fjöldi einstaklinga. 

Teymisvinna er farvegur fyrir þverfaglega þekkingu og hæfni til þess að fást við sífellt 

flóknari verkefni með sífellt þrengri tímaramma. Teymi eru almennt vinsæl í skipulagsheildum 

og þau litin jákvæðum augum af starfsmönnum, stjórnendum og samfélaginu almennt. 

Ástæður þessa virðist vera trú fólks á að þau auki afköst, gæði, sveigjanleika, þátttöku 

starfsmanna og nýsköpun. Þá eru þau talin minnka framleiðslukostnað (Huczynski and 

Buchanan, 2013, bls. 425). 

Rannsóknir sýna að fyrirtæki sem nota teymi ná almennt betri árangri þ.e. meiri 

framleiðni, sveigjanleika og gæðum og að starfsmenn þeirra eru almennt ánægðari þ.e. meiri 

starfsánægja, hvatning og skuldbinding og þar af leiðir minni starfsmannavelta. Rannsóknir 
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sýna einnig að fyrirtæki sem horfa á gæði frekar en kostnað njóta ávaxta teymisvinnu enn 

frekar (Huczynski and Buchanan, 2013, bls. 425).  

Af framansögðu er ljóst að teymi og teymisvinna hafa ýmsa kosti sem vert er að skoða 

betur og verður það gert í þessum kafla. 

3.1.1 Hvað einkennir skilvirk teymi? 

Hugmyndin um að „saman séum við stærri“, er megin hugsunin á bak við það sem teymi 

gengur út á. Það sem einkennir árangursrík teymi eru skýr og sameiginleg markmið og opin 

samskipti milli einstaklinga. Það er samstaða um hvernig á að vinna, samvinna og stuðningur í 

stað samkeppni og loks árangursrík hlustun. Fundir eru til að fylgja eftir framförum og leiðrétta 

kúrs. Rík meðvitund er um lokaskil og að verkefnum sé skilað á réttum tíma. Loks er í 

árangursríkum teymum áhugi og hvatning, niðurstöður eru metnar og aðferðum er breytt til 

að fást við framtíðarverkefni teymisins. Á mynd 1 má sjá hvernig þessir atriði styrkja hvert 

annað og mynda hring sem lýsir árangursríkri teymisvinnu (Smith o.fl., 2012, bls. 87). 

 

Mynd 1. Hringrás árangursríkrar teymisvinnu (Smith o.fl., 2012, bls. 87) 

Það sem ennfremur einkennir árangursrík teymi eru ákveðnar vinnuvenjur, starfshættir eða 

norm. Þegar teymi eru að myndast eða eru búin til, þróast og verða til ákveðin norm sem geta 

síðar orðið afar þýðingarmikil á starfstíma teymisins. Leiðtogi teymis hefur mikið að segja um 

þróun þessara norma, svo teymisvinnan heppnist vel og skuldbinding eintaklinga sé mikil. 

Normin stjórna samskiptaháttum og framkomu. Sameiginlegur skilningur ríkir um normin hjá 

öllum í teyminu (Achua & Lussier, 2010, bls. 248). 

Susan E. K. Hill (2010, bls. 252-255) rekur átta einkenni árangursríkra teyma, byggt á 

rannsóknum, en einkennin má alltaf tengja við ágæti (e. excellence) teyma: 

1. Þar eru skýr og krefjandi markmið.  
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2. Í þeim er árangursdrifin uppbygging.  

3. Þar eru hæfir einstaklingar sem ekki hafa eingöngu fagþekkingu heldur hæfni til að 

starfa með öðrum, eru opnir, jákvæðir og styðjandi.  

4. Það er sameiginleg skuldbinding sem einkennir teymi en ekki hópa, teymi falla ekki af 

himnum ofan þau eru vandlega hönnuð og þróuð.  

5. Þar er andrúmsloft samstarfs þar sem einstaklingar hlusta og skilja hvern annan. 

Samstarf byggir á heiðarleika, trausti og virðingu.  

6. Þar eru gæða- og frammistöðustaðlar sem allir vinna eftir og skila afbragðs vinnu.  

7. Það er ríkur ytri stuðningur og virðing. Án bjarga svo sem fjármagns eða búnaðar gerist 

lítið. Virðing snýr bæði að því að teyminu sé sýnd virðing og einnig sæmd að loknu 

verki. 

8. Skilvirk stjórnun teymis er nauðsynlegur þáttur skilvirkra teyma. Frammistaða teyma 

veltur mikið á forystu er getur veitt innblástur, hvatningu og vísað veginn með visku. 

Kjartan Maack og Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2011) leituðu svara við spurningunni hvað 

einkennir árangursrík lið. Hugtakið lið má með góðu móti skipta út fyrir hugtakið teymi en 

skilgreining á liði í rannsókninni var á þá leið að lið væri lítill hópur einstaklinga sem bæta hvern 

annan upp með færni sinni og þekkingu og sameinast um tilgang, árangur og venjur, sem allir 

bera sameiginlega ábyrgð á. Liðin sem voru rannsökuð höfðu hlotið viðurkenningu og náð 

framúrskarandi árangri á Íslandi og/eða utan þess. Tengdust liðin atvinnulífinu, íþróttum eða 

leiklist. Stutt samantekt á helstu einkennum framúrskarandi liða voru samkvæmt niðurstöðum 

greiningarinnar eftirfarandi:  

1. Skýr og mikilvægur tilgangur. Sveigjanleg stefna.  

2. Háleit, mælanleg og skýr árangurs- og vinnumarkmið.  

3. Hugarfar liðsmanna er á þeirra eigin ábyrgð og vegur þungt við val í lið.  

4. Þekking og hugmyndir flæða frjálst milli liðsmanna.  

5. Samvinna einkennist af innbyrðis stuðningi. Vandlega skilgreindur árangur er mældur 

reglulega.  

6. Frumkvæði er til að bæta vinnuaðferðir og styrkja færni liðsmanna.  

7. Liðsmenn þekkja styrkleika hvers annars.  
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8. Miklar kröfur gerðar til liðsmanna. Liðsumhverfið gerir ráð fyrir mistökum.  

9. Uppbyggileg endurgjöf með áherslu á sérstöðu og styrkleika hvers liðsmanns.  

10. Ágreiningi er stjórnað (Kjartan Maack og Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2011). 

3.1.2 Sýndarteymi 

Hefðbundnar teymishugmyndir gera ráð fyrir að fólk vinni saman á sama stað en með 

nútímatækni verða samskipti sífellt auðveldari og verða því til sífellt fleiri 

samstarfsmöguleikar. Það verða til teymi þar sem einstaklingar starfa ekki á sama staðnum. 

Einstaklingar teymis geta verið á mismunandi stöðum innanlands, í ólíkum löndum eða 

heimsálfum. Slík teymi verða sífellt algengari.  

Teymin nota þá nútíma stafræn samskipti en einstaklingar hittast sjaldan, jafnvel aldrei í 

eigin persónu. Slík teymi eru oft kölluð sýndarteymi (e. virtual teams). Vaxandi fjöldi stofnana 

nýtir sér sýndarteymi til að afla sér nauðsynlegs mannauðs, til nýsköpunar, til þess að vera 

sífellt til staðar til að veita þjónustu og loks til að flýta verklokum (Achua & Lussier, 2010, bls. 

248). 

Sahlberg (2015, bls 209-224) segir um framtíð finnskrar menntunar að það verði minni 

kennsla í kennslustofum og meira einstaklingsmiðað nám. Það verði aukin áhersla á félagslega 

færni, samkennd og leiðtogafærni og loks að tilgangur náms sé að nemendur uppgötvi 

hæfileika sína. Nemendur framtíðar þurfi að þróa með sér betri færni í félagslegum 

samskiptum, bæði í sýndarveruleika og í raunheimum, til að spjara sig í félagslegum 

tengslanetum og til að vinna með fólki sem er afar ólíkt þeim sjálfum. Að leysa verkefni með 

öðru fólki, hópi fjölbreyttra einstaklinga.  

Það má því leiða rök að því að sú kynslóð sem nú vex úr grasi muni starfa í teymum með 

öðrum hætti en nú, þ.e. í einhverskonar sýndarveröld. Sýndarteymi er yfirheiti yfir 

samstarfsform af þessu tagi. Það bendir ýmislegt bendir til þess að þau verði algengari og 

samsetning fjölbreyttari en áður. Nánar er fjallað um sýndarteymi og það að veita þeim forystu 

í kafla 3.3.2. 

3.1.3 Sjálfleiðandi teymi 

Oftast er gert ráð fyrir að teymi hafi einn leiðtoga sem veiti forystu. Það á þó ekki alltaf við og 

í seinni tíð eru algengari teymi sem stjórna sér sjálf eða leiða sig sjálf ef svo má að orði komast 
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(e. Self-Managed Team), hér skammstöfuð SMT. Í SMT hafa einstaklingar umtalsvert vald við 

töku ákvarðana, vald til þess að skipuleggja starfið sjálf og hvernig tekið er á vandamálum.  

Samkvæmt Achua & Lussier (2010, bls. 267-274) deila einstaklingar með sér að veita 

forystu eða forystuhlutverkið róterar eða færist milli einstaklinga í teyminu sem einskonar 

dreifð forysta (e. distributed leadership). SMT einkennist af gagnkvæmri ábyrgð og 

sveigjanleika. Þeir sem veljast í slík teymi þurfa að hafa þróað með sér hæfileika til að: 

1. leysa ágreining,  skapa traust og leysa vandamál  

2. taka nýjum hugmyndum opnum huga  

3. axla persónulega ábyrgð á starfi  

4. hafa tilfinningalegan stöðugleika og sjálfsstjórn 

Helstu kostir SMT eru, samkvæmt rannsóknum, aukin starfsánægja, meiri skuldbinding, aukin 

framleiðni, hraðari vöruþróun, styttri stjórnunarspönn auk minni fjarveru og 

starfsmannaveltu. Þetta eru teymi sem þrífast á innri hvatningu og það sem samþykkt er af 

teyminu er unnið af heilindum. Um SMT gildir það sama og skrifað er hér að framan um 

árangursrík teymi, að þau hafi skýr og vel skilgreind markmið, þau séu árangursdrifin, að 

liðsmenn þeirra þekki styrkleika hvers annars, þar ríki andrúmsloft samstarfs o.s.fv.. 

Achua & Lussier (2010, bls. 270-276) taka fram að með SMT sé eins og með venjuleg teymi 

eða annað form samstarfs í vinnu, að það þarf eitt og annað að vera til staðar til að allt gangi 

vel. Það er ekki alltaf raunin og ekki eru alltaf allir tilbúnir að taka þátt, hvorki starfsmenn né 

stjórnendur. Sumir vilja ekki skipta yfir í teymisvinnu og kjósa frekar afmörkuð starfssvið og 

skýr fyrirmæli en sumir stjórnendur óttast líka að missa völd.  

Þannig gæti stærsta áskorunin verið fólgin í að setja ný viðmið og nýjar væntingar um 

hegðun í fjarveru hefðbundins leiðtoga og tilkomu nýrra réttinda og ábyrgðar starfsmanna - 

og að allir framfylgi þeim.  

3.1.4 Fjöldi í teymum 

Fjöldi einstaklinga er ein af þeim breytum sem bætast við þegar rætt er um teymi ásamt gerð 

þeirra, samsetningu, forystu og öðrum þáttum. Í sjálfu sér geta teymi, hópar eða lið, verið mjög 

stór en stórum teymum er oft skipt niður í minni sérhæfðari undirteymi eða nokkur starfandi 

teymi t.d. í vaktavinnu. Einnig má horfa til íþróttaliða, t.d. eru íshokkílið sett saman úr nokkrum 
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spilandi teymum, knattspyrnulið eru með vörn, miðju og sókn, handboltalið eru yfirleitt með 

tvo einstaklinga fyrir hverja spilaða stöðu. Að bæta við mannskap bætir ekki endilega árangur.  

Hackman (2002, bls. 116-7) segir hámarksafköst hópa vera þegar hópurinn telur fjóra 

einstaklinga sbr. mynd 2. 

 

Mynd 2. Tengsl milli fjölda einstaklinga í hóp og framleiðni. Byggt á Hackman (2002, bls. 117). 

Því fleiri einstaklingar sem eru í teymi, því fleiri boð- eða samskiptamöguleikar eru milli 

einstaklinganna. Tveir einstaklingar geta aðeins rætt hvor við annan, þrír geta rætt innbyrðis 

á þrjá vegu en ef fjöldi í hóp eru fjórir verða möguleikarnir sex, o.s.fv. og ef sjö eru í hópnum 

verða möguleikar til samskipta milli einstaklinga 21. Það segir sig nokkuð sjálft að flækjustigið 

eykst eftir því sem hópar stækka. Mynd 3 sýnir nánar sambandið á milli fjölda í hóp og fjölda 

mögulegra samskiptaleiða innbyrðis (e. communication channels) á milli einstaklinga í teymi.  

 

Mynd 3. Samband fjölda einstaklinga í teymi og möguleika einstaklinga á samskiptum innbyrðis í 
teyminu. Byggt á Rakjumar, S. (2010) 
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Í rannsókn Hackman og Vidmar (Hackman, 2002, bls. 119) voru hópar með tveimur til sjö 

meðlimum beðnir um að meta áhrif hópastærðar á ferli og afköst við mismunandi verkefni. 

Að loknu hópastarfi voru lagðar tvær fullyrðingar fyrir einstaklinga hópanna, með fimm 

svarmöguleikum frá mjög ósammála til mjög sammála. Fullyrðingarnar tvær voru: Þessi hópur 

var of lítill til að ná hámarksárangri í verkefninu sem verið var að vinna og Þessi hópur var of 

stór til að ná hámarksárangri í verkefninu sem verið var að vinna. Niðurstöður rannsóknarinnar 

um ánægju með hópastærð má sjá á mynd 4 þar sem ánægja einstaklinga er sýnd, fjöldi í hóp 

er á lárétta ásnum en staðlað ánægjuskor á lóðrétta ásnum. Samkvæmt þessari rannsókn er 

besta hópastærðin 4.6 – eða eðli málsins samkvæmt, fjórir til fimm einstaklingar. 

 

Mynd 4. Ánægja einstaklinga með árangur út frá hópastærð. Byggt á Hackman (2002, bls. 119). 

Hér að framan eru teknar saman nokkrar kenningar um teymi, hvað einkenni skilvirk teymi og 

reynt að finna bestu stærð teymis. Tekin eru dæmi um tvær gerðir teyma sem líklegt er að 

ryðji sér frekar til rúms á næstu árum. Ekki er ljóst að hve miklu leyti stjórnendur íslenskra 

framhaldsskóla vinni saman í teymum né hvaða verkefni eru leyst með teymisvinnu en reynt 

verður að svara því í rannsókninni með framangreindar kenningar til hliðsjónar.  

Það má leiða líkum að því að með teymisvinnu skapist ákveðið öryggi, þ.e. líkur aukist á að 

ákveðnir starfshættir varðveitist og að verkefnum ljúki þrátt fyrir veikindi eða aðra fjarveru 

starfsmanna eða stjórnanda teymis. Teymi þarf að leiða og veita forystu. Forystu er hægt að 

veita alls staðar og á öllum stigum mannlegrar tilvistar. Hér á eftir verða því kynntar valdar 

kenningar og skilgreiningar á forystu áður en teymisforysta er skoðuð frekar.   
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3.2 Forysta 

Til er mikill fjöldi forystukenninga og forystuskilgreininga. Fram kemur í Bass (1990, bls. 11) að 

skilgreiningar á forystu séu næstum jafnmargar og þeir sem hafa reynt að skilgreina hugtakið. 

Sameiginlegt er þó með þeim að þeir greina forystu sem árangur í átt að tilteknum markmiðum 

og líta svo á að forysta sé samstarfs- og samskiptaferli þar sem einstaklingar, einn eða fleiri, 

reyna að hafa áhrif á hugmyndir og hegðun annarra. Að forysta sé í félagslegu samhengi sem 

einskonar stigveldi forystu og samverkafólks.  

Það er því af nokkru að taka en hér verða nokkrar þeirra nefndar til sögunnar. Þær eru 

valdar með það að markmiði að þær kunni að nýtast til að byggja upp og leiða teymi til 

árangurs. Þær eru einnig valdar með tilliti til þess að þekkingarstofnanir, þ.e. framhaldsskólar 

eru til skoðunar og þær eru að mati höfundar í anda samtímans.  

Sögur af forystu í sögulegu samhengi eru mýmargar. Má þar nefna allskonar sögur af 

afrekum manna af misjafnri gerð sem stundum falla undir forystu. Einnig má nefna sagnir af 

forystu Jesús Krists sem hefur mótað hugsunarhátt Vesturlanda síðastliðin 2000 ár eða svo. 

Sagnir og leiðbeiningar um forystu má líka finna í Austurlöndum fjær eins og í ritinu Ferlið og 

dyggðin, sem er grunnrit taóisma. Northouse (2010, bls. 386-7) segir að í Evrópu megi rekja 

fimm grunngildi siðferðilegrar forystu aftur til hins forna Grikklands, en gildin eru: Virðing, 

þjónusta, réttlæti, heiðarleiki og samfélag. 

Forysta er fornt orð í íslensku máli og er nú jafnan notað sem þýðing á enska orðinu 

leadership. Merking orðsins samkvæmt íslenskri orðabók er leiðsögn, frumkvæði eða að vera 

foringi (Íslensk orðabók, 2002, bls. 374). Í daglegu máli er forysta ýmist notuð sér og þá í 

sambandi við að vera fremstur í flokki, að veita forystu eða hafa forystu um eitthvað í foringja,- 

leiðsagnar- eða frumkvæðissamhengi. Þá er orðið forysta einnig notað í samsettum orðum 

eins og forystusauður, forystugrein eða forystusveit. 

3.2.1 Að stjórna eða veita forystu 

Denhardt o.fl. (2016) telja í sjöunda kafla bókar sinnar að forysta (e. leadership) sé það hugtak 

sem einna mest sé rætt í fræðilegri umfjöllun um einka- og opinberar skipulagsheildir en um 

leið sé skilningur á hugtakinu takmarkaður eða óskýr þ.e. í hverju forysta felist, hvaðan hún 

kemur eða hvernig hún þróast. Hugtakið sé sífellt meira notað um ferli í skipulagsheildum en 

ekki um stöðu í skipuriti.  
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Árið 2019 gaf Stjórnarráð Íslands, Fjármála- og efnahagsráðuneytið, út stjórnendastefnu 

ríkisins. Stjórnendastefnan er liður í því að efla stjórnendur hjá ríkinu. Í stefnunni er kveðið á 

um hvaða hæfni, þekkingu og eiginleika stjórnendur þurfa að hafa til að bera til að geta sinnt 

skyldum sínum og hvernig ríkið ætlar að styðja þá til að ná árangri. Markmiðið er að öll 

starfsemi ríkisins miði að bættum lífskjörum á Íslandi.  

Á mynd 5 má sjá kjörmynd stjórnenda þar sem hæfni, þekking og eiginleikar eru tilgreindir 

á þremur meginsviðum sem svo skiptast niður í tólf þætti, fjóra á hverju meginsviði.  

 

Mynd 5. Kjörmynd stjórnenda. Úr stjórnendastefnu ríkisins (2019). 

Í stjórnendastefnu íslenska ríkisins er eitt af þremur stóru meginsviðunum áhersla á 

leiðtogahæfni og eru þar talin til ábyrgð, framsýni og það að takast á við framtíðarverkefni í 

síbreytilegu umhverfi og að móta metnaðarfulla framtíðarsýn (Stjórnendastefna ríkisins, 

2019). 

Forysta er ein af tólf þáttum í kjörmynd stjórnenda en um forystu segir í stefnunni að 

stjórnandinn sé í fararbroddi á sínu fagsviði, sýni frumkvæði og hafi lag á að fá samstarfsfólk 

til liðs við sig sem og aðra samstarfsaðila (Stjórnendastefna ríkisins, 2019).  

Heilinda er sérstaklega getið í stjórnendastefnunni. Að stjórnandi hafi hag samfélagsins 

ávallt að leiðarljósi. Stjórnandi ávinni sér traust, sé háttvís, framtakssamur og fylgi verkefnum 

eftir til enda (Stjórnendastefna ríkisins, 2019). 
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Í seinni tíð hafa forystuverkefni iðulega verið greind frá stjórnunarverkefnum í þeirri 

merkingu að stjórnun sé dagleg umsýsla sem heldur flóknu kerfi gangandi svo sem 

áætlanagerð, fjármál, skipulag, mönnun, eftirlit og lausn vandamála. Til forystuverkefna teljist 

að stofna skipulagsheildir eða aðlaga þær að verulega breyttu umhverfi, skilgreina framtíð, 

skapa sýn, fylla starfsmenn eldmóði og yfirstíga með þeim hindranir (Kotter, 1996, bls. 25).  

Verkefni þess sem fer með vald er bæði að stjórna og leiða. Margir aðrir hafa sett fram 

texta um muninn á þessu tvennu og er framsetning um margt svipuð og sú sem Bennis setur 

hér fram. Bennis (2009, bls. 43) segir mismuninn á stjórnanda og leiðtoga sé sá að leiðtogi nái 

tökum á samhenginu (e. context) en stjórnandi gefist upp fyrir samhenginu. Fleira skilur að 

stjórnanda og leiðtoga, þættir sem eru gríðarlega mikilvægir og tafla 1 sýnir muninn á því sem 

stjórnandi fæst við vinstra megin og hvað leiðtogi fæst við hægra megin.  

Tafla 1. Munurinn á stjórnanda og leiðtoga. Byggt á W. Bennis (2009, bls. 43) 

Stjórnandi (manager) Leiðtogi (leader) 

Stjórnar - er eftirmynd Kemur með nýjungar - er frummynd 

Viðheldur - treystir á eftirlit Þróar - hvetur til trausts 

Einblínir á skipulag - hvernig og hvenær? Einblínir á fólk - hvað og hvers vegna? 

Hefur sýn til skamms tíma Hefur sýn til langs tíma 

Lítur á kjarna málsins - líkir eftir Horfir á sjóndeildarhringinn - býr til   

Samþykkir óbreytt ástand  Skorar á hólm óbreytt ástand 

Er sígildur hermaður - gerir hlutina rétt Er hann sjálfur - gerir réttu hlutina 

 

John W. Gardner (1990, bls. 11-22) telur að helstu verkefni leiðtoga séu að skapa sameiginlega 

sýn, staðfesta og endurnýja gildi. Að hvetja og stjórna, skapa vinnufrið og traust. Að útskýra 

og vera tákn þess sem hópurinn telur sig standa fyrir, vera talsmaður og standa fyrir 

endurnýjun og breytingum. 

Ekki eru allir fræðimenn sammála um að reginmunur sé á stjórnun og forystu. Má þar 

nefna Henry Mintzberg (2011) sem telur forystu aðeins vera eitt af hlutverkum stjórnenda (e. 

managers). Hann gagnrýnir orðræðu samstímans og segir m.a. að því gagnteknari sem við 
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erum af forystu því minna virðumst við fá og bætir við að stjórnendur. Mintzberg (2011) gerir 

því ekki þennan greinarmun á stjórnun og forystu. Í þriðja kafla bókar sinnar Managing fjallar 

hann um hlutverk stjórnenda í stjórnunarlíkani sem hér er stytt og einfaldað í töflu 2. Vert er 

að vekja athygli á því að það að veita forystu er aðeins eitt af hlutverkum stjórnenda.  

Tafla 2. Stjórnunarlíkan  –  hlutverk stjóranda. Byggt á Mintzberg (2011)  

 Inn á við Út á við 

Upplýsingaplanið Samskipti: 

Vöktun. „Taugamiðstöð“ 

Samskipti: 

Talsmaður. Taugamiðstöð. Dreifa 

 Stjórna: 

Dreifa verkum. Hönnun. Álit og mat ... 

 

Manneskjuplanið Veita forystu: 

Byggja upp teymi. Virkja og þróa 
einstaklinga. Styrkja menningu  

Tengja: 

Tengslamyndun. Kynningamál. Dreifa. 
Sannfæra. Stuðpúði 

Aðgerðaplanið Framkvæma: 

Stjórna verkefnum. Meðhöndla 
truflanir 

Fást við:  

Búa til bandalög. Virkja stuðning 

Fremund Malik (2006, bls. 42-43) telur umræðuna um leiðtoga vera að hluta til of einfalda og 

allt að því blekkjandi. Í fyrsta lagi sé bein þýðing enska orðsins leader yfir á þýsku, Fürhrer, en 

sú þýðing er augljóslega verulegum takmörkunum háð í sögulegu samhengi fasisma og 

alræðishyggju fyrir tugmilljónir Evrópubúa. Í öðru lagi er umræðan um leiðtoga villandi þar 

sem meiri áhersla er þar lögð á einkenni eða eiginleika einstaklings en ekki aðgerðir og 

starfshætti, þ.e. hvað einstaklingurinn er en ekki hvað hann gerir.  

Í þriðja lagi er það umræðan um stjórnun og forystu. Þar virðist allt sem er óæðra eða 

óviðunandi tilheyra stjórnun en allt sem er talið æðra eða ákjósanlegt tilheyri forystu. Þetta 

segir Malik (2006) ótækt og vera samanburð á slæmri stjórnun og góðri forystu. Bera verði 

slæma stjórnun saman við slæma forystu og góða stjórnun saman við góða forystu. Því þurfi 

að skilgreina gott og slæmt. Þá fyrst sé hægt að taka umræðu um að forysta fari fram úr góðri 

stjórnun.   

3.2.2 Raunveruleg forysta 

Í heiminum verða breytingar sífellt hraðari, upplýsingamagn eykst og tölvustýrðar vélar eða 

veflausnir taka við fleiri og fleiri verkefnum. Þekkingarstörfum fjölgar og bætt almenn 

menntun breytir því hvernig ná má árangri og viðhalda. Við þessar aðstæður skiptir bæði 

stjórnun og forysta miklu máli. Dean Williams (2005) er einn þeirra fræðimanna á sviði forystu 

sem hér er stuðst við. Williams fjallar um forystu í bók sinni Real Leadership og í upphafskafla 
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hennar greinir hann á milli raunverulegrar forystu og falskrar forystu. Hann segir að fölsk 

forysta snúist um að fá fólk til að fylgja sér, viðhalda yfirráðum, vera innan eigin 

þægindaramma og að forystufólk þekki eitt veginn til framtíðar. Fölsk forysta er ekki endilega 

blekkjandi eða svikul heldur felist í henni sóun á mannlegri getu og hæfileikum.  

Williams (2005) segir að raunveruleg forysta snúist hins vegar um að fá fólk til að horfast í 

augu við raunveruleikann, aðstæður, ógnanir og tækifæri – virkja fólk til að axla ábyrgð, takast 

á við og horfast í augu við aðlögunaráskoranir. Velgengni snúist ekki bara um að ná 

mælanlegum markmiðum heldur einnig um að starfsemi sé heildræn (e. inclusive), siðferðisleg 

(e. moral), uppbyggileg (e. constructive) og í þeim skilningi raunveruleg (e. substantive). Þetta 

kallar Williams aðlögunarforystu (e. adoptive leadership) en það er það hugtak sem þessi 

forystukenningaskóli er kenndur við. Í forystu felist vilji til að vera ábyrgur og forysta krefjist 

vísdóms eða dýpra innsæis í hvernig og hvers vegna kerfi virka og ganga frá degi til dags.   

Raunveruleg forysta felist í að taka ábyrgð á sjálfum sér sem valdatæki (e. instrument of 

power) en í því felst að fá starfsfélaga sína til að benda á það sem fram hjá þér fer og þú sérð 

ekki sem leiðtogi. Hún felst í að greina hvenær þú ert í krossferð, hvenær þú ert að veita forystu 

og hvenær starfsmenn hamla aðlögunarverkefnum. Að vera jarðtengdur og ræða við fólk og 

hlusta - og vita hvenær er tímabært að stíga til hliðar (Williams. 2005. Bls. 267). 

Svipaðan tón má finna í kenningum um Þjónandi forystu sem Robert Greenleaf setti fram. 

Að sá sem veiti forystu þjóni, þjónusta sé grundvallaratriði og þjónusta sé gagnkvæm. Það þurfi 

auðmýkt, sjálfsþekkingu, persónulegan styrk og hógværð til að veita þjónandi forystu en allir 

þessir þættir byggja á innri hvötum. Að veita forystu m.a. með því að hlusta, sýna virðingu og 

meðtaka. Þrír þættir eru einkennandi fyrir hinn þjónandi leiðtoga þ.e. einlægur áhugi á velferð 

og sjónarmiðum annarra, innri styrkur og sjálfsþekking ásamt hugsjónum og hæfileika til að 

sjá til framtíðar (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013, bls. 419-420). 

Leiðtogar geta verið ólíkir en allir virðast þeir eiga sameiginlegt að deila flestum ef ekki 

öllum eftirfarandi eiginleikum (Bennis, 2009, bls. 33-35):  

1. hafa leiðandi sýn og njóta trausts,  

2. hafa ástríðu fyrir starfinu og tilverunni,  

3. vera forvitnir og áræðnir - vera heiðarlegir og einlægir,  

4. hafa þroska og sjálfsþekkingu. 
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3.2.3 Forysta er kerfi 

Rosabeth Moss Kanter (2003) telur að mikilvægustu eiginleikar forystufólks þegar leiða þarf 

breytingar séu ímyndunarafl, sannfæringarkraftur, ástríða og að treysta öðrum. Þú breytir ekki 

einn, aðrir þurfa að trúa á breytingarnar til að þær verði að veruleika. Gerðu því árangur 

sýnilegan og minnisstæðan og notaðu tengsl til að afla bjarga og styrks. Myndaðu bandalög, 

lágmarkaðu óvissu og hlustaðu, veldu takt sem hentar stöðunni og áheyrendum. Þrautseigja 

borgar sig og að hafa það í huga að virðing og þakklæti afla þér vina.  

Forysta er því ekki bundin við einn einstakling, leiðtogann, heldur er forysta veitt víðar og 

af fleirum hvort sem þeir hafi til þess formlega stöðu eða ekki, en vissulega fer forysta iðulega 

saman við formlegar stöður. Barbara Kellerman (2016, bls. 90) segir að forysta sé kerfi en ekki 

einstaklingur og rökstyður það með því að alltaf séu þrjár breytur í forystuferli, þ.e. leiðtogi, 

samstarfsfólk og samhengi hluta eða atburða. Hún flokkar samstarfsfólk eða fylgjendur í fimm 

meginflokka eftir því hversu skuldbundnir þeir eru verkefninu. Hún nefnir flokkana: 

einangraðir (e. isolates), áhorfendur (e. bystanders), þátttakendur (e. participants), 

aðgerðasinnar (e. activists) og helgaðir (e. diehards). Mikilvægt sé fyrir forystu að greina 

þennan mun í forystuferli því hann hefur áhrif á það hvernig samvinnan tekst. Hún ítrekar að 

ekki sé hægt að setja alla samstarfsmenn í sama flokkinn og alls ekki víst að einstaklingur sé 

alltaf, allan tímann, í sama flokknum heldur geti flust á milli flokka eftir aðstæðum og 

málefnum.  

Það sé því óhugsandi að hugsa um forystu án þess að huga að samverkafólki og samhengi. 

3.2.4 Forysta og fjölbreytileiki 

Miklar breytingar á viðskiptum og samskiptum hafa orðið það sem af er þessari öld. Mörg 

fyrirtæki hafa á að skipa fjölþjóðlegu vinnuafli og sum fyrirtæki eru fjölþjóðleg. Á sama tíma 

veitir internetið fyrirtækjum sem nýta það aðgang að miklu stærri markaði en áður. Það þýðir 

að einsleitni starfsmanna minnkar og fjölbreytileiki eykst hvort sem er á Íslandi eða annars 

staðar. Þeir sem veita forystu þurfa því að vera meðvitaðir um hugtakið ethnocentrism sem 

nefna má þjóðhverfan hugsunarhátt eða þjóðhverf sjónarmið, en það merkir tilhneigingu 

einstaklinga til að setja þann hóp sem þeir tilheyra (menningarlega, kynþátt eða þjóðerni) sem 

forsendu við mat á öðrum. Algengt er að fólk meti eigin gildi, viðhorf og menningu sem æðri, 

betri eða eðlilegri en annars fólks af ólíkum uppruna. Þjóðhverfur hugsunarháttur er alþjóðleg 

tilhneiging og hafa allir þjóðhverf sjónarmið upp að vissu marki (Northouse, 2010, bls. 335-7). 
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Því þjóðhverfari sem hugsunarháttur er, því lokaðri og óumburðarlyndari er hann gagnvart 

venjum og siðum annarra. Slíkt getur haft veruleg áhrif á hæfni einstaklinga til að vinna með 

öðrum eða vinna með einstaklingum af annarri menningu, t.d. einstaklingum sem bera mikla 

virðingu fyrir formlegu valdi. Þjóðhverfur hugsunarháttur getur því verið veruleg hindrun fyrir 

skilvirka forystu þar sem hann kemur í veg fyrir skilning og virðingu fyrir sjónarmiðum annarra. 

Mikilvægt er að leiðtogar viðurkenni eigin hugsunarhátt og skilji og að vissu marki þoli 

þjóðhverfan hugsunarhátt annarra (Northouse, 2010, bls. 337). 

Þá er mjög líklegt að leiðtogar líkt og aðrir rekist á fordóma. Fordómar eru jafnan 

neikvæðir og snúa oft að þáttum eins og þjóðerni, litarhætti, kyni, aldri eða kynhneigð. 

Leiðtogar þurfa að fást við eigin fordóma en einnig fordóma samstarfsfólks gagnvart 

leiðtoganum eða innbyrðis milli starfsmanna eða hópa starfsmanna af ólíkum uppruna. Hæfur 

leiðtogi þarf að finna leiðir til þess að semja við starfsfólk af ólíkum uppruna (Northouse, 2010, 

bls. 337).  

Á Íslandi voru árið 2018 um 11% af mannfjölda erlendir ríkisborgarar samkvæmt Hagstofu 

Íslands (2019). Umtalsvert hlutfall eru íbúar frá austurhluta Evrópu sem hafa hér búsetu og 

voru 2018, samkvæmt Hagstofunni, um sautján þúsund Pólverjar, ríflega þrjú þúsund Litháar 

og á annað þúsund af hverri þjóð, Lettar, Rúmenar, Eistar og Þjóðverjar. Hluti þessara 

einstaklinga á börn eða mun eiga börn sem fara í skóla á Íslandi.  

Þrátt fyrir að Íslendingar hafi verið einsleitur hópur fyrir um fimmtíu árum þá er það ekki 

tilfellið í dag. Þar af má leiða að með auknum fjölbreytileika verði hugmyndir eða væntingar 

um forystu fjölbreytilegri, líka hjá hinu opinbera. Northouse (2010, bls. 342-348) fjallar um 

rannsóknir á samhengi menningu og forystu. Þar er heiminum skipt í menningarsvæði þ.á.m. 

norrænt, engilsaxneskt, þýskumælandi og austur evrópskt. Einkenni hvers svæðis var skoðað 

auk þess sem rannsakað var hvað einkenndi forystu eða hvernig fyrirmyndarleiðtogi liti út á 

hverju svæði fyrir sig.  

Í ljósi íslensks fjölbreytileika er fróðlegt að skoða stuttlega greininguna í Northouse á 

leiðtogasniði austur Evrópu og svo Norðurlandanna. Fyrirmyndarleiðtogi í eystri hluta Evrópu 

væri einstaklingur sem væri mjög sjálfstæður en um leið mjög umhugað um formlega stöðu 

sína sem leiðtogi. Leiðtoginn myndi vera miðlungs karismatískur, samúðarfullur og miðlungi 

hrifinn af teymisvinnu. Hann myndi vera mjög ólíklegur til að leyfa öðrum að koma að 

ákvarðanatöku (Northouse, 2010, bls. 349). 
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Fyrirmyndarleiðtogi á Norðurlöndunum væri hugsjónarmaður sem ekki er ráðríkur og 

leyfir öðrum að koma að ákvarðanatöku. Að nokkru leyti sjálfstæður og nærgætinn 

einstaklingur. Leiðtoginn myndi hvetja til dáða og leyfa örðum þátttöku í ákvörðunum. Fólk 

býst almennt ekki við að leiðtoginn sé sérlega samúðarfullur eða mjög upptekinn af stöðu sinni 

eða öðrum sjálfmiðuðum atriðum (Northouse, 2010, bls. 352).  

Af þessu má ljóst vera, eins og Kellerman bendir á hér að framan að bæði forystufólk og 

samstarfsmenn þurfa að huga vel að þessu samhengi þ.e. tileinka sér menningarlæsi.  

3.3 Teymi og forysta 

Að framan hefur verið gerð grein fyrir skilgreiningum nokkurra fræðimanna á hugtakinu teymi, 

teymisvinnu og hvað einkenni árangursrík teymi. Einnig var farið yfir nokkrar forystukenningar 

m.a. kenningu um að forysta leiði til framfara (e. adaptive leadership), að forysta sé kerfi og 

loks vikið aðeins að fjölbreytileikanum. Kaflinn hér á eftir fjallar um hvernig þessir tveir þættir 

koma saman, þ.e. teymi og forysta, auk þeirra ákvarðana og áskorana sem því fylgja. 

Forysta felur í sér að færa kerfi frá þeim stað sem það er á núna til annars, betri staðar. 

Forysta er þess vegna notuð hér sem gildishlaðið orð. Aðalhlutverk leiðtoga í teymi er að sjá 

til þess að þau skilyrði sem fóstra góða teymisvinnu og árangursrík teymi séu til staðar. Þar 

koma til nokkrir persónulegir eiginleikar sem skilgreina árangursríka forystu í teymum. 

Forystan eða leiðtoginn veit ákveðna hluti, veit hvernig á að gera ákveðna hluti, hefur líka 

ákveðinn tilfinningalegan þroska og dágóðan skammt af persónulegu hugrekki (Hackman, J.R., 

2002, bls. 223-231). 

Að leiðtogi þurfi að hafa ákveðna þekkingu á verkefnum og hvernig ná má árangri með 

fólk segir sig kannski sjálft. Leiðtoginn þarf líka að hafa ákveðna hæfni, hæfni til að móta sýn 

með samstarfsfólki og deila henni auk þess að vera frjór og lipur í samningum. Hann þarf að 

geta tekið ákvarðanir, miðlað og kennt, hlustað, talað og horfst í augu við fólk og hafa hæfni 

til að koma hlutum í verk. Hvað varðar tilfinningalegan þroska þá reynir forysta verulega á 

vitsmunalega getu og innsæi. Að veita forystu tekur á, sérstaklega þegar fást þarf við ótta og 

kvíða, eigin og annarra. Tilfinningalegur þroski dregur úr hvatvísi og eykur hæfni til að taka á 

málum. Það þarf hugrekki til að taka ákvarðanir og standa við þær (Hackman, J.R., 2002, bls. 

223-231).  

Í stjórnendastefnu íslenska ríkisins er ekki sérstaklega minnst á teymi en þar er talað um 

að taka eftir hæfileikum og veita þeim einstaklingum umboð til athafna, veita góðri 
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frammistöðu athygli en taka á slakri frammistöðu. Stjórnandinn hvetur, skapar jákvæða 

menningu, er góð fyrirmynd og tryggir góð samskipti (Stjórnendastefna ríkisins, 2019). 

3.3.1 Að veita teymum forystu 

Þegar teymi er sett saman þurfa þeir sem það gera, kannski sú/sá sem leiðir teymið, að velta 

fyrir sér samsetningu þess og fara yfir styrkleika og veikleika hvers einstaklings, þarfir, viðhorf, 

sjónarmið hans og óskir. Það þarf að skoða hvaða aðferðir eru bestar til að hvetja teymið. Það 

þarf að athuga hvort það sé nægur sveigjanleiki hjá einstaklingum til að þróast, hver staðan sé 

á innri hvatningu og hversu vel hver og einn getur stjórnað frammistöðu og þróun. Það þarf 

að skoða hvort þróa þurfi nýja hæfni hjá teyminu, hvernig veita megi stuðning og leiðsögn til 

að bæta árangur. Loks er spurningin hvernig má nota markþjálfun (e. coaching) og 

lærimeistara (e. mentor) til að bæta árangur (Armstrong, 2017, bls. 686-7). 

 

Mynd 6. Líkan Hill’s um forystu í teymum (Hill, Susan E. K., 2010, bls. 244) 

Mynd 6 lýsir líkani Hill’s um forystu í teymum. Efsta boxið á myndinni lýsir forystuákvörðunum 

í teymi þ.e. þeim ákvörðunum sem leiðtogi þarf að taka þegar meta þarf hvort og hvernig eigi 

að grípa inn í eða bæta virkni teymis. Fyrst er það hvort eigi að halda áfram að fylgjast með 
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eða hvort ástæða sé til aðgerða. Næst er það hvort teymið þurfi hjálp við verkefnið eða hvort 

það þurfi aðstoð við samskipti innan teymis. Loks er það ákvörðunin um hvort eigi að grípa inn 

í með innri forystuaðgerðum (innan teymis) eða með ytri forystuaðgerðum (í umhverfi) sjá 

næstu tvö boxin fyrir neðan efsta boxið (Hill, Susan E. K., 2010, bls. 244-247). 

Innri forystuaðgerðir eru tvennskonar, annars vegar ákvarðanir sem snúa að verkefni (e. 

task) teymisins og hins vegar ákvarðanir sem snúa að tengslum (e. relationship) og samskiptum 

innan teymisins. Sjá má línur úr innri forystuaðgerðum niður í verkefni og tengsl á mynd 6.  

Ákvarðanir sem snúa að verkefnunum eru í boxinu lengst t.v. af þremur á miðri mynd 6. 

Þær ákvarðanir geta falið í sér að auka marksækni, skýra markmið eða ná samkomulagi.  Byggja 

upp fyrir betri árangur með skipulagningu, áætlanagerð, skapa sýn, skýra hlutverk og dreifa 

verkefnum. Auðvelda ákvarðanir með því að upplýsa, hafa eftirlit og miðla. Þjálfa og bæta 

hæfni meðlima teymis með námskeiðum, starfsþróun og sérhæfðri menntun. Viðhalda 

stöðlum og vera til fyrirmyndar, meta frammistöðu og taka á ófullnægjandi frammistöðu (Hill, 

Susan E. K., 2010, bls. 249-250). 

Ákvarðanir sem snúa að innri tengslum, sjá miðboxið á mynd 6, geta falið í sér markþjálfun 

eða að bæta samskiptahæfni teymisins. Bæta samvinnu og þátttöku. Þær snúa að því að 

stjórna ágreiningi og átökum um völd innan teymis, byggja upp skuldbindingu, verðlauna, 

viðurkenna, blanda geði við og deila sýninni. Þær snúa að því að uppfylla einstaklingsþarfir eins 

og að styðja, uppfylla þarfir eða jafnvel hugga. Loks er að sníða meginreglur er snúa að siðfræði 

og gildum teymis t.d. að vera réttlátur, fylgja ákveðnu normi, vera sanngjarn og samkvæmur 

sjálfum sér (Hill, Susan E. K., 2010, bls. 250). 

Ytri forystuaðgerðir og þær ákvarðanir sem snúa að ytra umhverfi, boxið lengst t.h. af 

þremur á miðri mynd 6, lúta að tengslaneti, hvort finna þurfi bandamenn, mynda bandalög, 

safna upplýsingum eða auka áhrif út á við. Aðgerðirnar snúa að því að kynna teymið út á við 

og vera talsmaður þess. Semja um nauðsynlegar bjargir, stuðning, fjármagn og viðurkenningu 

á teyminu. Vera stuðpúði milli meðlima teymis og ytra áreitis. Meta umhverfisvísa er gætu 

gefið vísbendingar um árangur teymis eða frammistöðu svo sem kannanir eða annað ytra mat. 

Loks að deila með teyminu nauðsynlegum upplýsingum frá umhverfinu (Hill, Susan E. K., 2010, 

bls. 251). 

Að lokum kemur saman í skilvirkni teymis (e. team effectiveness) það sem á undan fer eða 

væntanlegur afraksturs teymisvinnunnar, sem finna má í neðsta boxinu á mynd 6. 
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Lykilhugtökin eru frammistaða og þróun. Frammistaðan er heildarmælikvarði á gæði 

ákvarðana, að koma ákvörðunum í framkvæmd, lausn vandamála, verklokum og 

forystugæðum teymis. Þróun teymis er samheldni þess og geta hópsins til að uppfylla eigin 

þarfir um leið og sérhver vinnur með öðrum einstaklingum í hópnum á árangursríkan hátt (Hill, 

Susan E. K., 2010, bls. 252). 

Myndin sýnir hvernig forystuákvarðanir í teymi og skilvirkni teymis tengjast. Ennfremur 

hver helstu verkefnin eru á þeirri vegferð. Að auki þarf að huga að samsetningu teymis og 

hæfni til að veita því forystu á leið að settu marki. 

3.3.2 Forysta í sýndarteymum 

Rétt er að fjalla sérstaklega um þann nýja veruleika sem mörg teymi þurfa að horfast í augu 

við með breyttri samskiptatækni. Notkun á forliðnum sýndar er líklega best þekkt í þessu 

sambandi í sýndarveruleika (e. virtual reality). Í sýndarteymum, eða virtual teams, þá orkar 

sýndar-  sem forliður, tvímælis. Sýndar getur þýtt málamynda eða óraunverulegt en það er 

ekki merkingin í sýndarteymum. Sýndar er hins vegar gott orð í merkingunni að það þurfi 

umtalsvert átak og fyrirhöfn til að ná raunverulegri teymisvinnu í sýndarteymi. Þetta gerir enn 

frekari kröfur á leiðtoga sýndarteymis og hér á eftir eru tilgreindar tíu meginreglur eða 

ráðleggingar til þeirra sem veita forystu í sýndarteymum. Sýndarteymum á eftir að fjölga og 

leiðtogar þurfa að auka eigin leikni og færni til að leiða úr fjarlægð – í sýnd (Hughes o.fl., 2009, 

bls. 472-3). 

1. Beittu fyrirbyggjandi aðgerðum. Sýndarteymi geta verið einsleit en líka afar misleit. 

Með því að átta sig á helstu áskorunum sem upp kunna að koma og bregðast við 

þeim fyrirfram má auka sjálfstraust teymis. Traust og tiltrú eru hornsteinar 

sýndarteyma.    

2. Horfðu á tengsl fyrst en verkefnin svo. Einstakir meðlimir þurfa viðurkenningu á 

því hverjir þeir eru en ekki hvað þeir gera. Þeir þurfa að vera tengdir og traust þarf 

að ríkja. Það kann að vera erfitt að viðhalda trausti og velvilja en helgun og velvilji 

leysa flest vandamál, einangrun býr hins vegar til vandamál. Það þarf því fyrst að 

mynda tengsl áður en samvinnan hefst. 

3. Skýrleiki og einbeiting frá byrjun.  Tilgangur og ábyrgð séu skýr. Það er nógu erfitt 

að vinna yfir stórar vegalengdir þótt ekki komi til ruglingur og margræðni. 
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4. Skapaðu sameiginlegan skilning á reglum og fyrirsjáanleika. Óvissa skapar kvíða og 

fólk dregur sig í hlé sem aftur dregur úr afköstum. Deildu væntingum þínum sem 

leiðtogi. Notaðu eyðublöð og verkfæri og settu fasta tíma fyrir fundi. 

5. Vertu sá ískaldi og hlutlægi sem leysir málin. Vandamálin virðast stærri þegar þau 

koma upp í sýndarteymum. Vertu rólegur og raunsær og fáðu teymið til að hugsa 

um lausn sem virkar og eiga samskipti oftar. Skelfing er veira sem smitast hratt á 

þöglum og afskekktum skrifstofum.  

6. Þróaðu sameiginlegar vinnureglur og starfshætti - og gættu þess að allir fari eftir 

þeim.  

7. Veittu einstökum meðlimum persónulega athygli eins og þú værir í teymi á 

staðnum. Ræddu þarfir þeirra og langanir og hvernig þeim líður gagnvart 

verkefninu eða einstökum hlutum þess. Að hlusta, veita athygli og samúð kostar 

ekkert en er allra hagur.  

8. Berðu virðingu fyrir þeim áskorunum sem umhverfi sýndarteyma fela í sér á 

svipaðan hátt og þú berð virðingu fyrir veðri og færð að vetri.  

9. Viðurkenndu takmörk tækninnar. Sum verkefni eru svo flókin að heimsins besta 

tækni er varla nóg. Þá er gott að hittast og vinna saman í nokkra daga. Það er ekki 

sjálfgefið að sýndarteymi virki. Tæknin er tæki sem er góð til sumra verka en ekki 

allra.  

10. Einbeittu þér að fólki. Fólk er fólk, líka í sýndarteymum. Einstaklingar hafa þörf fyrir 

að tilheyra hópi, hafa tilgang, öðlast viðurkenningu og afreka eitthvað. Þeir hafa 

líka tilfinningar, verða pirraðir, reiðir og leiðir. Reyndu að gera sýndar-

vinnuumhverfið manneskjulegt - eins og allir væru á staðnum. 

Teymi þykja henta vel til að leysa flókin verkefni og teymisvinna gæti því hentað vel til að fást 

við þær breytingar og þau margvíslegu verkefni sem flutt hafa verið til framhaldsskólanna 

undanfarin ár. Fullan og Hargreaves (1996) vara samt við tímasóun og að stjórnendur þurfi að 

varðbergi gagnvart gagnvart yfirborðskenndri og tímafrekri samvinnu. Öflug forysta í teymum 

geti dregið út kostnaði og aukið skilvirkni teymanna og þá um leið stutt þau í að komast á 

áfangastað hvort sem teymin eru í raunheimum eða sýndarheimum.   



42 

3.4 Að bregðast við og leiða breytingar 

Eins og fram hefur komið er eitt af viðfangsefnum ritgerðarinnar að greina hvernig þær 

breytingar sem orðið hafa í starfi framhaldsskóla á síðastliðnum árum birtast í stjórnarháttum 

þeirra og viðhorfum stjórnenda. Hér verður fjallað um nokkra þætti sem eru mikilvægir í 

breytingaferlinu.  

Í hvert skipti sem teymi er sett saman á sér stað breyting hjá þeim sem í því starfar og í 

hvert sinn sem teymi lýkur verkefni hefur það áhrif og breytir því sem áður var. Það fylgir 

forystu að leiða verkefni eða fólk áfram, taka ákvarðanir og ná markmiðum. Að komast á betri 

stað eða ná árangri getur kallast framvinda, framför, þróun, breyting eða jafnvel umskipti eða 

stakkaskipti ef árangurinn er mikill eða umhverfið breytist mjög.  

Það orð yfir framangreint ferli sem notað verður hér að mestu er orðið breytingar en vera 

kann að orðið þróun eigi betur við á stundum. Það er ástæða til að skoða hvernig leiða má 

breytingar og ekki síður möguleg viðbrögð fólks við yfirvofandi breytingum.  

3.4.1 Viðbrögð við breytingum 

Hvar sem litið er má sjá þróun eða breytingar, hvað augljósastar eru þær er kemur að tækni 

og raunvísindum en einnig í samfélögum og skólum. Þróunin er örari nú og hraði breytinga 

verður sennilega meiri á komandi árum sem mun aftur reyna á alla sem þurfa að horfast í augu 

við breytingarnar og þróunina. Að stýra breytingum er krefjandi verkefni.  

Í stjórnendastefnu íslenska ríkisins segir að stjórnendur þurfi að búa yfir hæfni og þekkingu 

til að geta brugðist við breytingum í samfélaginu og sífellt flóknara starfsumhverfi 

(Stjórnendastefna ríkisins, 2019).  

Það er við ýmsu að búast í breytingaferli. Einn fræðimanna á þessu sviði skiptir 

umbreytingaferli í þrjá fasa: Að sleppa og yfirgefa það gamla, að fara yfir hlutlausa svæðið sem 

tekur svo við, þar sem breytingar mótast og venjast og svo loks hið nýja upphaf eða þangað 

sem förinni er heitið (Bridges, 2009, bls. 4-5). Áður en þú byrjar eitthvað nýtt þarftu að segja 

skilið við það sem var. Áður en þú getur lært að framkvæma verk á nýjan hátt þarftu að 

„aflæra” gamla háttinn. Upphafið veltur á áfangastaðnum, því að segja skilið við verkefni og 

vinnubrögð, en vandamálið er að fólk á erfitt með slíkt. (Bridges, 2009, bls. 23). 

Viðbrögð starfsmanna við að segja skilið við veröld sem var, eru margvísleg, flókin og 

iðulega mjög sterk. Það má oft finna gleði og hamingju en oftar einkennast viðbrögðin af 
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afneitun, reiði, depurð, ótta, þunglyndi og ringulreið. Allt saman þekkt sorgarviðbrögð. 

Afneitun er náttúrulegt fyrsta stig sorgarferlisins en mikilvægt er fyrir leiðtoga að taka 

viðbrögðunum ekki persónulega en um leið ávarpa og viðurkenna tilfinningar. Nokkrar 

tilfinningar við breytingaferli, birtingarmyndir þeirra og æskileg viðbrögð stjórnenda við þeim 

eru samkvæmt Bridges (2009, bls. 29-30): 

1. Reiði – Allt frá óánægju til ofsabræði. Reiði getur leitt til mistaka eða jafnvel spellvirkja. 

Hlustaðu en taktu henni ekki persónulega. Greindu á milli eðlilegra tilfinninga og 

óásættanlegrar hegðunar. 

2. Samkomulag - Reynt að komast að samkomulagi, breyta einhverju öðru t.d. tvöfalda 

afköstin ef aðeins verður hætt við breytingarnar. Greindu milli þessa og hefðbundinna 

lausna á vandamálum, vertu raunsær og ekki falla í gryfju ómögulegra loforða. 

3. Hræðsla - Þögul eða sögð, ótti við hið óþekkta, við erfiða framtíð eða 

hörmungarfantasíur. Hræðsla er eðlileg svo ekki segja fólki að það sé vitlaust ef það er 

hrætt. Miðlaðu upplýsingum um leið og þær koma.  

4. Depurð - Birtingarmyndir hennar eru allt frá þögn til tára. Kjarni sorgarferlisins. Hvetja 

fólk til að greina frá tilfinningum sínum og deildu þínum líka. Ekki vekja falskar vonir 

eða þvo burtu tilfinningar. Sýndu samúð.  

5. Áttavilla - Ruglingur og gleymska kemur jafnvel fram hjá ofur skipulögðu starfsfólki. 

Það er óöruggt og týnt. Veittu því athygli og gefðu því tækifæri til að létta á sér, tjá sig.  

6. Þunglyndi - Vonleysi og sífelld þreyta. Ekki auðvelt og hverfur ekki. Fólk þarf að fást við 

þyngslin. Reyndu að skilja og deila tilfinningum en halda áfram. Gerðu allt sem í þínu 

valdi stendur til að fá fólk til að átta sig á að það hafi einhverja stjórn á aðstæðum.  

Þeir sem leiða breytingar verða því að gera ráð fyrir tilfinningum sem þessum að einhverju 

marki og bregðast rétt við en ekki hunsa þær. 

3.4.2 Ferli við stjórnun breytinga 

Það er því við ýmsu að búast hjá fólki þegar þróun verður og breytingar eiga sér stað og 

samkvæmt rannsóknum eru töluverðar líkur á að breytingar skili ekki tilætluðum árangri. Til 

þess að auka líkur á því að breytingar heppnist eða að þróun eigi sér stað, er æskilegt að 

styðjast við skipulag eða áætlun, hvort sem breytingarnar eru sífelldar, smáar eða stórar. 

Dæmi um slíkt skipulag eða aðferðafræði er átta þrepa ferli J.P. Kotters (1996) við að leiða 
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breytingar. Hann setur eftirfarandi ferli fram til þess að stjórna breytingum og auka líkur á að 

breytingar nái fram að ganga, þær verði árangursríkar (Kotter, 1996, bls 21.):  

1. Að skapa skilning á að breytingar séu nauðsynlegar - að menn skynji að breytinga sé 

þörf (e. Creating a sense of urgency). 

2. Að þjappa saman bandamönnum - að mynda samhentan stýrihóp með nægilegt vald 

og hæfni til að leiða breytingar (e. Creating the guiding coalition). 

3. Þróa sýn og leikáætlun til að ná tilgangi og markmiðum (e. Developing a vision and 

strategy). 

4. Tala um breytingasýnina - bandamenn leiði og lifi sýnina (e. Communicating the change 

of vision). 

5. Veita vald til víðtækra aðgerða - ryðja hindrunum úr vegi og breyta kerfum sem vinna 

gegn sýninni (e. Empowering broad-based action). 

6. Búa til litla sigra - gera þá sýnilega og verðlauna (e. Generating short-term wins). 

7. Festa breytingar í sessi og breyta enn frekar (e. Consolidating gains and producing 

more change). 

8. Breytingar og nýjar nálganir verði hluti af vinnustaðamenningunni - betri forysta, betri 

afkoma og betri framtíð (e. Anchoring new approaches in the culture). 

Opinberi geirinn hefur að ýmsu leyti aðrar breytur en einkageirinn þar sem stofnanir byggja 

jafnan á samfélagslegum markmiðum og gildum. Fernandez og Rainey (2006) lýsa átta þrepa 

ferli sem þeir nefna áttavita (e. compass) um breytingar hjá hinu opinbera. Þeir setja þetta 

fram eftir að hafa rýnt í mikinn fjölda rannsókna á breytingaferlum, einkum hjá hinu opinbera. 

Í ferlinu nefna þeir til sögunnar nýjar breytur svo sem stjórnmál, bjargir sem ekki eru á valdi 

stofnunar og öðruvísi aðferðir við ákvarðanatöku. Átta þrepa ferlið eða áttavita fyrir breytingar 

hjá hinu opinbera sem þeir setja fram, er hér að neðan: (Fernandez & Rainey, 2006, bls. 169-

173). 

1. Tryggja að ljóst sé að breytinga er þörf (e. Ensure the need). 

2. Setja fram skipulagða og hugsaða áætlun fyrir breytingaferlið (e. Provide a plan). 

3. Byggja upp innri stuðning fyrir breytingum og sigrast á andspyrnu (e. Build internal 

support for change and overcome resistance). 
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4. Tryggja skuldbindingu yfirstjórnar og hún styðji heilshugar fyrirhugaðar breytingar (e. 

Ensure top management support and commitment).  

5. Byggja upp ytra stuðningsnet stjórnvalda, hagsmunaaðila og almennings (e. Build 

external support). 

6. Útvega nauðsynlegar bjargir til verksins til að fræða og miðla upplýsingum (e. Provide 

resources). 

7. Festa í sessi og stofnanavæða breytingarnar svo ekki verði afturhvarf til fyrri hátta (e. 

Institutionalize change). 

8. Stefna að heildstæðum breytingum svo samræmi verði allsstaðar í stofnuninni (e. 

Pursue comprehensive change).  

Sjá má skýra samsvörun með þessum tveimur ferlum en Kotter leggur mikla áherslu á að gera 

hlutina í þessari röð þótt menn kunni að fara fram og tilbaka í einstök þrep en Rainey og 

Fernandez leggja ekki til að farið sé í þætti áttavitans nákvæmlega í tiltekinni röð heldur leggja 

meiri áherslu á að leiðtogar vanmeti ekki þessa þætti í breytingaferlum og hugi að 

samfélagslegum þáttum.  

Við breytingar þarf raunverulega forystu og visku. Viska er djúpt innsæi í hvers vegna kerfi 

virkar og að sjá samhengi. Viska er eilíft ferli þekkingarleitar og uppgötvana (Williams, 2005, 

bls. 10). 

Í breytingum er frumskylda að vera samkvæmur sjálfum sér. Allt sem þú segir og gerir sem 

leiðtogi sendir skilaboð. Vertu samkvæmur því sem þú segir, í því sem þú gerir og því sem þú 

óskar eftir (Bridges, 2009, bls. 69-70). 

3.4.3 Breytingar og upplýsingar 

Upplýsingaöflun og miðlun upplýsinga eru lykilþættir í breytingum. Auk þess kann allt það sem 

þú segir, gerir eða óskar eftir að vera komið í dreifingu á samfélagsmiðlum um leið og það 

kemur fram. Því er mikilvægt að átta sig á tengslum þess að stjórna breytingum við forystu og 

upplýsingar. Við breytingar reynir á leiðtogahæfileika, innsæi, skipulagshæfileika og færni í 

mannlegum samskiptum en án réttra upplýsinga og góðs upplýsingaflæðis er erfitt að taka 

réttar ákvarðanir og ná fram breytingum. Þess utan eiga upplýsingar ekki bara að veita svör 

heldur líka að kalla á spurningar sem kunna að leiða af sér breytingar. Án upplýsinga er erfitt 

að meta hvort árangur hafi náðst. 
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Upplýsingakerfi og upplýsingatækni breyta verulega aðgengi að upplýsingum fyrir 

nemendur og foreldra en einnig fyrir kennara og forystufólk. Auðveldara er að nálgast 

upplýsingar og þær eru nær raunstöðu en áður svo ekki sé minnst á þær breytingar á 

samskiptum milli einstaklinga eða á milli einstaklinga og stofnana sem þær valda. Þá er ekki 

eingöngu um að ræða tæknilegar lausnir heldur líka margskonar vitsmunalegar, 

hegðunartengdar, skipulagslegar, pólitískar og menningarlegar breytingar sem eru tengdar 

upplýsingakerfum. Þessi samstæða hugmynda og umbóta er kölluð tímabil stafrænna 

stjórnarhátta (e. Digital-Era Governace), skammstafað DEG, og undistrikar mikilvægi 

stafrænna upplýsingakerfa við skipulagningu á opinberri þjónustu og hvernig hún er veitt 

borgurum og viðskiptavinum (Dunleavy o. fl., 2006, bls. 468). 

DEG snýst um stjórnarhætti en ekki bara um stafrænar breytingar. Athuganir á áhrifum 

upplýsingatækni hafa verið vanræktar í umræðu um opinbera stjórnsýslu og gert lítið úr 

áhrifum hennar á hagnýta stefnumörkun (Dunleavy o.fl., 2006, bls. 359). 

Hvað varðar skóla þá þýðir það að fólk mun læra meira um heiminn með fjölmiðla- og 

samskiptatækni og fólk mun verja minni tíma saman í ákveðnu félagslegu umhverfi. Samskiptin 

munu byggjast á framtíðarbúnaði stafrænna tæknilausna (Sahlberg, 2015, bls. 219). 

Í stjórnendastefnu íslenska ríkisins er upplýsingamiðlun og gagnsæi ein af 12 þáttum í 

kjörmynd stjórnenda þar sem stjórnandinn tryggir öflugt upplýsingaflæði bæði inn á við og út 

á við og hefur gagnsæi í ákvarðanatöku (Stjórnendastefna ríkisins, 2019). 

Ákvarðanir eru oft byggðar á upplýsingum en upplýsingar þarf að greina. Að segja að 

upplýsingar skýri sig sjálfar er einfaldlega rangt. Ef þær gerðu það myndu allir túlka upplýsingar 

á sama hátt en slíkt er alls ekki tilfellið og einstaklingar komast oft að gerólíkum niðurstöðum 

út frá sömu upplýsingum. Upplýsingar eru bara tölur þar til þær hafa verið tengdar einhverjum 

raunveruleika (Behn, R. D., 2008, bls. 212-213). 

Árangursmælingar og miðlun niðurstaða eru mikilvægar í breytingaferlum en hvað er 

mælt, hvernig, hvers vegna og hvenær er það mælt skiptir höfuðmáli. Það er einnig mikilvægt 

að hafa í huga að árangursmælingar greina ekki alltaf nauðsynlega dýpt eins og hvað það var í 

breytingaferlinu sem orsakaði mældar niðurstöður þ.e. þær sýna ekki hvers vegna áhrifin urðu. 

Stundum er ekki hægt að mæla allt sem skiptir máli (e. Not everything that counts can be 

counted). Það er líka mikilvægt að hafa í huga að árangursmælingar koma ekki í staðinn fyrir 

upplýsingar um útgjöld, pólitískar ákvarðanir, almenna skynsemi, góða stjórnunarhætti, 
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forystu eða sköpun. Megintilgangur árangursmælinga er að vekja spurningar en ekki fá svör 

við því hvað á að gera (Hatry, H.P., 2006, bls. 6, 74-75). 

Það skiptir máli hvernig að breytingum er staðið og viðbrögð eða andstaða gegn 

breytingum er afar líkleg. Upplýsingar og úrvinnsla þeirra er lykilatriði í ákvarðanatöku en líka 

uppspretta spurninga sem geta leitt til lausna. Upplýsingar í rauntíma og ýmsar veflausnir hafa 

gert það að verkum að stjórnarhættir hafa breyst. Framhaldsskólinn hefur ekki farið varhluta 

af þessum veruleika.  

3.5 Samantekt – Teymi, forysta og breytingaferli 

Samkvæmt Huczynski og Buchanan (2013) hafa teymi og teymisvinna nýst vel til að virkja 

þverfaglega þekkingu og hæfni við að lausn flóknari verkefna. Hér að framan hefur verið farið 

yfir hvað einkennir árangursrík teymi og tvær tegundir teyma, sjálfleiðandi teymi og 

sýndarteymi, sem gætu verið áhugaverðir valkostir fyrir þekkingarstofnanir eins og 

framhaldsskóla en auk þess hefur verið farið yfir æskilega stærð teyma.  

Forystuhlutverk æðstu stjórnenda er mikilvægt og undirstrikar stjórnendastefna íslenska 

ríkisins (2019) það. Skoðaðar eru nokkrar kenningar um forystu er tengjast ritgerðarefninu og 

kenningar um muninn á stjórnun og forystu, þótt ekki séu þær óumdeildar. Forysta er, eins og 

Barbara Kellerman (2016) bendir á, ekki einstaklingur heldur kerfi leiðtoga, samstarfsfólks og 

aðstæðna. Fjölbreytileiki hefur aukist á íslenskum vinnumarkaði og má búast við auknum 

fjölbreytileika í íslenskum framhaldsskólum en það mun fela í sér áskoranir fyrir stjórnendur. 

Til þess að auka skilvirkni teyma og draga úr sóun á tíma og mannlegri getu þarf öfluga 

forystu í teymum. Líkan Susan Hill (2010) um ákvarðanatöku er einn af leiðarsteinum 

teymisforystu. Íslenska framhaldsskólakerfið hefur tekist á við breytingar og þar hafa margir 

unnið saman með skipulögðum hætti við lausn verkefna.  

Breytingar kalla á viðbrögð hjá starfsfólki samanber Bridges (2009), varnarviðbrögð og því 

mikilvægt að notaðir séu gagnreyndar aðferðir sem reynst hafa vel í breytingum t.d. áttaviti 

Fernandez og Rainey (2006). Einnig er mikilvægt að huga að upplýsingum og miðlun þeirra.  

Þegar öllu er á botninn hvolft, þá tengjast allir þessir þættir saman í flóknum vef, ekki síst 

hjá stofnunum sem fást við þekkingu og hæfni – og fást við  að ná árangri með fólk.  
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4 Greining á framhaldsskólum og stjórnun þeirra 

Áður en komið er að niðurstöðum könnunarinnar um verkaskiptingu stjórnenda 

framhaldsskóla er rétt er að varpa ljósi á stærð og gerð framhaldsskóla. Farið er yfir fjölda 

þeirra, stærð og gerð, hvar þeir eru staðsettir á landinu og hvort þeir tilheyri svokölluðum 

starfsnáms- eða bóknámsskólum. Einnig er farið yfir fjölda stjórnenda og starfsheiti þeirra í 

skólunum en fyrst er skoðað tiltekið og nýlegt mat á framhaldsskólum og stjórnun þeirra út frá 

sjónarhóli ríkisstarfsmanna.  

4.1 Mat á stjórnun í framhaldsskólum 

Til þess að skoða mat á framhaldsskólum og stjórnun þeirra frá sjónarhóli starfsmanna má 

skoða könnunina Stofnun ársins 2019 sem nær m.a. til ríkisstarfsmanna. Ekki er hér um að 

ræða ítarlega úttekt eða tæmandi skoðun á niðurstöðunum. Ekki skoðuð önnur gögn er kynnu 

að varpa frekara ljósi á stjórnun skólanna eins og eldri kannanir, ytra mat Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins á framhaldsskólum, starfsmannaveltu skólanna eða aðrar 

upplýsingar málinu viðkomandi.  

Fjármála- og efnahagsráðuneytið og Sameyki eru í samstarfi um könnunina Stofnun ársins 

meðal ríkisstarfsmanna. Nær könnunin m.a. til ríkisskólanna 27 en 26 þeirra eru í gögnunum. 

Meðaleinkunn allra ríkis- og sjálfseignarstofnana í könnuninni er 4,04 en hámarkseinkunn er 

5,0. Almennt gefur starfsfólk minni stofnana hærri einkunn en starfsfólk stærri stofnana 

(Stofnun ársins, 2019). 

Stofnunum í könnuninni í heild er skipt í þrjá flokka, stofnanir með færri en 20 starfsmenn 

en þar er aðeins einn framhaldsskóli og er því ekki vikið frekar að þessum flokki. Svo eru 

stofnanir með 20 til 49 starfsmenn en í þeim flokki eru 9 framhaldsskólar og loks stofnanir með 

50 starfsmenn eða fleiri en þar eru 16 framhaldsskólar. Alls 26 ríkisframhaldsskólar.  

Stjórnunarþátturinn er byggður á 10 spurningum er lúta m.a. að trausti til stjórnenda, 

stuðningi frá yfirmanni og hvort hann komi fram af sanngirni (Stofnun ársins, 2019).  

Meðaleinkunn stjórnunarþáttar stofnana í flokki 50 starfsmenn eða fleiri er um 4 og ekki 

er munur á meðaltali allra stofnana eða meðaltali framhaldsskóla. Svipaða sögu er að segja 

um heildareinkunn flokksins og skólanna. Í stofnanaflokknum með 50 eða fleiri starfsmenn eru 

82 stofnanir. Framhaldsskólar í þessum flokki eru 16 og raðast einkunnir þeirra í stjórnun í 

eftirfarandi sæti: 2, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 26, - 43, 61, 65, 66, 71, 73, 78, 82. 
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Meðaltal eða meðaleinkunn stjórnunarþáttar allra stofnana í flokki 20-49 starfsmanna er 

4,2 og meðaleinkunn allra þátta í flokknum er 4,1. Meðaleinkunn framhaldsskóla í þessum 

flokki er 4,4 í stjórnunarþættinum og heildarmeðaleinkunn er líka 4,4. 

Í stofnanaflokknum 20-49 starfsmenn eru 44 stofnanir. Níu framhaldsskólar eru í þessum 

flokki og raðast einkunnir þeirra í stjórnun í eftirfarandi sæti: 1, 2, 4, 7, 10, - 22, 26, 37, 38.  

Af þessu má sjá að töluverð breidd er hjá íslenskum framhaldsskólum miðað við 

raðeinkunn stjórnunarþáttar í þessari könnun. Framhaldsskólar eru bæði á meðal hinna efstu 

og neðstu. Álíka margir skólar eru fyrir ofan miðju og fyrir neðan miðju í báðum tilfellum.  

Stærri skólarnir eru með svipað meðaltal og allar stofnanir en þeir minni eru nokkuð hærri 

og á það líka við um stjórnunarþáttinn. Í ljósi þessa verður stærð skóla áhugaverð breyta í 

könnuninni sem greint verður frá í kafla 5 og þá í tengslum við hvort stærð skóla hafi áhrif á 

niðurstöður þar sem stjórnendur svara þeirri könnun eingöngu.  

4.2 Íslenskir framhaldsskólar og stjórnendur þeirra 

Þar sem ætlunin er að greina verkaskiptingu skólastjórnenda framhaldsskóla eru teknar hér 

saman helstu staðreyndir um stærð þeirra, gerð, staðsetningu og rekstrarform. Auk þess er 

greindur fjöldi stjórnenda og starfsheiti þeirra.  

Stuðst við frumvarp til fjárlaga við mat á stærð skólanna. Þar er tekið fram framlag 

ríkissjóðs til skólanna og þeir flokkaðir eftir stærð út frá því. Einnig eru skólarnir flokkaðir út 

frá landfræðilegri staðsetningu og út frá námsframboði þeirra byggt á upplýsingum á 

heimasíðum skólanna.  
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Tafla 3. Yfirlit yfir íslenska framhaldsskóla, skammstöfun, framlag úr ríkissjóði (m.kr.), rekstrarform, 
staðsetningu, tegund námsframboðs og stærðarflokkun. Heild 29.827 milljónir (Fylgirit með 
frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2019) 

Skóli Skst Framlag 
ríkissjóðs.  

Ríkis(R)/ 
Einka.(E) 

Höfuðb(H)/ 
Landsb(L) 

Starfsn(S)/ 
Bóknám(B) 

Stór(G)/ Lítill 
(P) 

Borgarholtsskóli BHS 1537,1 R H S G 

Fjölbr.i Norðurlands vestra FNV 614,3 R L S P 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga FNS 300,8 R L B P 

Fjölbrautaskóli Suðurlands FSU 1310,7 R L S G 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja FSS 1257,7 R L S G 

Fjölbrautaskóli Vesturlands FVA 737,9 R L S P 

Fjölbrautaskólinn Ármúla FÁ 1286,3 R H S G 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti FB 1686,3 R H S G 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ FG 925,7 R H B G 

Flensborgarskóli FLB 993,1 R H B G 

Framhaldsskólinn á Húsavík FSH 182,9 R L B P 

Framhaldsskólinn á Laugum FL 274 R L B P 

Frsk í A-Skaftafellssýslu FAS 210,7 R L S P 

Framhaldssk. í Mosfellsbæ FMOS 495,9 R H B P 

Frsk í Vestmannaeyjum FÍV 354,9 R L S P 

Kvennaskólinn í Reykjavík KVSK 759,2 R H B P 

Menntaskóli Borgarfjarðar MB 235,8 E L B P 

Menntask. að Laugarvatni ML 326,1 R L B P 

Menntaskólinn á Akureyri MA 925,2 R L B G 

Menntaskólinn á Egilsstöðum ME 509,6 R L B P 

Menntaskólinn á Ísafirði MÍ 404,5 R L B P 

Menntaskólinn á Tröllaskaga MTR 291,8 R L B P 

Menntaskólinn í Kópavogi MK 1289,6 R H B G 

Menntaskólinn í Reykjavík MR 954,3 R H B G 

Menntaskólinn við Hamrahlíð MH 1354,4 R H B G 

Menntaskólinn við Sund MS 805,6 R H B G 

Tækniskólinn TS 3369,8 E H S G 

Verkmenntaskóli Austurlands VA 378,8 R L S P 

Verkmenntask. á Akureyri VMA 1671,8 R L S G 

Verslunarskóli Íslands VÍ 1434,8 E H B G 

Áætlað heildarframlag  
 

29826,6 
    

Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir íslenska framhaldsskóla eins og þeir birtast í Fylgiriti með frumvarpi 

til fjárlaga fyrir árið 2019. Fyrsti dálkur er nafn skóla, annar dálkur skammstöfun skóla, þriðji 

dálkur er framlag úr ríkissjóði. Dálkar fjögur til sjö eru flokkunardálkar höfundar. Fjórði dálkur 

segir til um hvort skólinn sé rekinn af ríki (R) eða hafi annað rekstrarform (E), fimmti dálkur 

segir til um hvort skólinn sé á höfuðborgarsvæði (H) eða svonefndri landsbyggð (L), sjötti 

dálkur segir til um hvort skólinn sé starfsnámsskóli (S) þ.e. með umtalsvert iðn- og starfsnám 
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eða hvort skólinn sé aðallega bóknámsskóli með takmörkuðu öðru námi (B) og sjöundi 

dálkurinn segir til um hvort skólinn sé ofan eða neðan miðlínu í framlögum úr ríkissjóði, þ.e. 

stór (G) ef hann er fyrir ofan eða lítill (P) ef skólinn er fyrir neðan miðju.  

27 af 30 eru ríkisskólar en 3 hafa annað rekstrarform. 12 skólanna eru starfsnámsskólar 

(40%) en 18 bóknámsskólar (60%). 17 skólanna (57%) eru á því svæði sem kallast landsbyggð 

en 13 eru á höfuðborgarsvæðinu (43%). 27 (90%) af 30 skólum eru alfarið á forræði ríkisins.  

Sjö stóru skólanna (47%) eru starfsnámsskólar en 8 eru bóknámsskólar (53%). Af stóru 

skólunum 15 eru aðeins 4 (27%) á landsbyggðinni þar af tveir á Akureyri. Fjórir (80%) af þeim 

fimm skólum sem fá hæstu framlögin eru starfsnámsskólar og fjórir (80%) af þeim fimm eru á 

höfuðborgarsvæðinu. Nánar má sjá hlutföll skólanna á mynd 7 sem annars vegar sýnir hlutfall 

framhaldsskóla eftir gerð og staðsetningu til vinstri og til hægri gerð og staðsetningu fimm 

stærstu skólanna. 

 

Mynd 7. Til vinstri er hlutfall allra framhaldsskóla eftir gerð og staðsetningu. Til hægri hlutfallsleg 
gerð og staðsetning fimm stærstu framhaldsskólanna. 

Samkvæmt upplýsingum frá Skólameistarafélagi Íslands og Félagi stjórnenda í 

framhaldsskólum eru í skólunum 30 skólameistarar eða rektorar eins og þeir eru sumsstaðar 

nefndir. Skólameistarar ríkisskólanna eru embættismenn. Til annarra stjórnenda í skólunum 

teljast þeir sem hafa stjórnun að aðalstarfi eða í 50% starfshlutfalli eða meira. Stjórnendur eru 

í sér stéttarfélagi innan Kennarasambands Íslands er heitir Félag stjórnenda í framhaldsskólum 

(FS) og hafa þeir sameiginlegan kjarasamning með Félagi framhaldsskólakennara (FF). 

Samkvæmt óbirtu félagatali frá FS (2019) eru 85 félagsmenn í FS í um 76 stöðugildum. 

Meðalstjórnunarhlutfall er 90% en 60 (71%) af 85 eru í fullu starfi við stjórnun.  

25 aðstoðarskólameistarar, konrektorar eða yfirkennarar eru skráðir í félagið, 23 

áfangastjórar en önnur starfsheiti eru t.d. skólastjóri, kennslustjóri, námsstjóri, gæðastjóri, 
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fjármálastjóri og sviðsstjóri. Ekki eru margir einstaklingar á bakvið hvert starfsheiti annarra 

stjórnenda. Ef starfsheitin eru tekin saman þá eru t.d. 8 sviðsstjórar, 7 skólastjórar, 3 

námsstjórar, 3 kennslustjórar, 3 fjármálastjórar, 2 mannauðsstjórar, 2 gæðastjórar, 2 

fjarnámsstjórar, 2 fagstjórar og eru þá eftir þrjú önnur starfsheiti sem hvert um sig telur einn 

stjórnanda.  

Heildarfjöldi þeirra stjórnenda í íslenskum framhaldsskólum sem rannsóknin tekur til og 

sem fá spurningar sendar eru því um 115 og er áætluð skipting þeirra eftir starfsheitum eins 

og sjá má á mynd 8. . 

 

Mynd 8. Áætluð skipting um 115 svarenda eftir starfsheitum stjórnenda í framhaldssk. 
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5 Niðurstöður könnunar meðal skólastjórnenda 

Til þess að greina verkaskiptingu, samstarfsform, forystuhætti og viðhorf til breytinga var 

rafræn spurningakönnun lögð fyrir 116 stjórnendur íslenskra framhaldsskóla. Í stuttu máli má 

segja að þeir sem tilheyra stjórnendahópi framhaldsskólanna séu þeir sem nefndir eru hér að 

framan, skólameistarar, aðstoðarskólameistarar, áfangastjórar og svo aðrir stjórnendur sem 

hafa stjórnun að aðalstarfi, þ.e. í hálfu starfi eða meira. Þessir einstaklingar hafa ýmis 

starfsheiti eins og fjármálastjórar, kennslustjórar, sviðsstjórar, skólastjórar, verkefnastjórar og 

svo framvegis.  

Þeir sem fengu könnunina sem eftirfarandi niðurstöður byggja á eru stjórnendur þeirra 

skóla sem nefndir eru í töflu 2 hér að framan, annaðhvort skólameistarar eða félagsmenn í 

Félagi stjórnenda í framhaldsskólum og voru við störf á vorönn 2019. Könnunin var send út 8. 

ágúst, ítrekun send út 18. ágúst og könnun lokað um miðnætti 19. ágúst. Könnunin var send á 

116 netföng. 

Alls svöruðu 76 (66%) könnuninni, 67 af þeim sem tóku þátt svöruðu að fullu (87%) en 9 

svöruðu ekki öllum spurningum. Skiptingu eftir starfsheitum þeirra sem svöruðu a.m.k. að 

hluta má sjá á mynd 9. 

 

Mynd 9. Fjöldi svara (N=76) eftir starfsheitum.  

Svarendur voru jöfnum höndum frá bóknámsskólum og starfsnámsskólum. 38 (50%) 

svarendur eru úr starfsnámsskólum en 37 (49%) í bóknámsskólum og einn vildi ekki svara. 

Þeir sem svöruðu spurningu um hvaða stærðarflokki skólinn tilheyrði voru 75. Stjórnendur 

í stærri framhaldsskólum voru 49 (65%) en 26 (35%) frá minni skólum.  
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5.1 Meginniðurstöður  

Helstu niðurstöður könnunarinnar eru teknar saman hér á eftir og flokkaðar eftir einstökum 

spurningum eða spurningaflokkum. Hér á eftir fylgir stutt yfirlit yfir spurningar könnunarinnar 

en í Viðauka 1 má sjá spurningalistann í heild sinni eins og hann birtist svarendum.  

1. Hvert er starf þitt? 

2. Hvers konar framhaldsskóla starfar þú hjá? 

3. Framhaldsskólum var skipt í tvo flokka eftir áætluðum fjárframlögum samkvæmt töflunni 
hér að neðan. Í hvorum flokknum er skólinn sem þú starfar hjá?  

4. Hversu oft annast þú eftirfarandi verkefni í þínum skóla? 

Kennsluskipting; Stundatöflugerð; Starfsmannasamtöl; Sýn og stefnur skólans; 
Umsjón með fjarvistamálum nemenda; Umsjón með námsferlum nemenda; Innritun 
nemenda; Innra mat eða sjálfsmat skólans; Kynningarmál skólans; Veiti teymi(um) eða 
vinnuhóp(um) forystu; Áætlanagerð tengd rekstri og fjármálum. 

5. Hversu sammála eða ósammála ertu því að þú vinnir að eftirfarandi atriðum í teymi? Með 
teymi er átt við hóp fólks sem bætir hvert annað upp og vinnur saman af heilindum að 
sameiginlegum markmiðum.  

Fylgjast með og fylgja eftir fjarvistum nemenda; Kynningar- og ímyndarmál skólans; 
Sjálfsmat og innra mat skólans; Stefnumótun og áætlanagerð; Kennsluskipting og 
stundatöflugerð; Endurskoðun skólanámskrár; Jafnlaunavottun eða sambærileg 
tímabundin verkefni. 

6. Hversu sammála eða ósammála ertu því að samstarfsfólk beri virðingu fyrir skoðunum 
þínum?  

7. Hversu mikinn áhuga hefur þú á .... 

• ... velferð samstarfsfólks þíns? 

• ... sjónarmiðum samstarfsfólks þíns? 

• ... starfi þínu? 

8. Hvort skiptir þig meira máli: Að ná mælanlegum markmiðum skólastarfsins eða að 
skólastarfið sé heildrænt? 

9. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þær breytingar sem yfirvöld hafa innleitt í 
íslenskum framhaldsskólum undanfarin ár? 

10. Hverjar telur þú verða helstu áskoranir eða breytingar í skólastarfinu sem þú munt þurfa 
að horfast í augu við á næstu árum ? 

11. Hvaða breytingar síðustu ára tóku mest á þig og/eða stjórnendahópinn? 

12. Ef þú mættir breyta einhverju í skólanum þínum eða í íslenskum framhaldsskólum á 
morgun - hverju myndir þú breyta? 

5.1.1 Verkaskipting stjórnenda íslenskra framhaldsskóla 

Verkaskipting stjórnenda íslenskra framhaldsskóla er ekki jafn augljós og ætla mætti. Í lögum 

og reglum er stutt lýsing á hlutverkum skólameistara, aðstoðarskólameistara og áfangastjóra 

en aðrir stjórnendur bera ólík heiti. Ekki verður séð í fljótu bragði af þeim hvernig 

verkaskiptingu stjórnenda er háttað þegar kemur að því að leysa einstök verkefni. Af svörunum 
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í könnuninni má hins vegar ráða hvaða verkefni eru unnin af fleiri en einum og þannig fá 

vísbendingar um samvinnu eða teymisvinnu.  

Til þess að varpa ljósi á þessi verkefni og verkaskiptingu voru 12 algeng verkefni valin og 

stjórnendur spurðir hversu oft þeir önnuðust þessi verkefni í sínum skóla. Svarmöguleikarnir 

voru alltaf, oftast, sjaldan, aldrei og vil ekki svara. 73 stjórnendur svöruðu spurningunni en í 

greiningunni á verkaskiptingunni er unnið með svör þeirra 67 er svöruðu öllum spurningum 

m.a. vegna samanburðar við starfsheiti og síðar. Niðurstöður verkaskiptingar stjórnenda koma 

fram á næstu blaðsíðum. Myndir 10 – 14 veita nánari upplýsingar um þessa spurningu. Mynd 

10 sýnir svör allra þeirra sem svöruðu öllum spurningunum.   

 

Mynd 10. Hversu oft annast þú eftirfarandi verkefni? (N=67) 

Af mynd 10 má ekki ráða hver sinnir hvaða verkefnum en það má ætla að þar sem svörin 

stundum og oft er mest áberandi að þar komi fleiri en einn að verkefnum þ.e. að um samstarf 

sé að ræða, eins og að veita teymum forstöðu, við kynningamál, innra mat, sýn og stefnur. 

Hins vegar bendir myndin til meiri verkaskiptingar þegar kemur að áætlanagerð, námsferlum, 

fjarvistum, starfsmannasamtölum og áætlanagerð. Svarmöguleikinn aldrei útilokar samstarf 

en svarmöguleikinn alltaf getur að sjálfsögðu merkt að viðkomandi verk sé unnið í samstarfi 

við aðra.  

Myndir 11-14 sýna hins vegar hversu oft eða sjaldan hvert starfsheiti eða flokkur 

starfsheita, þ.e. skólameistarar, aðstoðarskólameistarar, áfangastjórar og aðrir stjórendur, 

sinna einstökum verkefnum.   
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Mynd 11. Hversu oft sinna skólameistarar þessum verkefnum? (N=19) 

Á mynd 11 má sjá verkefni skólameistara. Af myndinni má ráða þau verkefni sem að 

skólameistarar vinna næstum alltaf að séu áætlanagerð og ráðningar en einnig vinna þeir oft 

með sýn og stefnur sem og starfsmannasamtöl. Þeir koma að jafnaði að kynningamálum, 

forystu í teymum, kennsluskiptingu og innra mati. Skólameistarar koma hins vegar sjaldnar 

eða aldrei að námsferlum, fjarvistum og stundatöflugerð. Allflestir koma alltaf eða oft að 

kennsluskiptingu. 

 

Mynd 12. Hversu oft sinna aðstoðarskólameistarar þessum verkefnum? (N=15) 

Mynd 12 sýnir svör aðstoðarskólameistara og þar má sjá að svarmöguleikarnir alltaf og oft eru 

áberandi á myndinni. Þau störf sem þeir koma oftast að eru innra mat, innritun, sýn og stefnur 
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og kennsluskipting. Aðstoðarskólameistarar koma sjaldnast að áætlanagerð. Engin regla er 

með aðkomu þeirra að starfsmannasamtölum. Að öðru leyti bendir myndin til fjölbreytileika í 

störfum aðstoðarskólameistara. 

 

Mynd 13. Hversu oft sinna áfangastjórar þessum verkefnum? (N=14) 

Mynd 13 sýnir hvernig verkaskipting er hjá áfangastjórum. Skýrt má sjá að stundatöflugerð, 

innritun og námsferlar eru á þeirra könnu. Að sama skapi koma þeir lítið að áætlanagerð, 

starfsmannasamtölum og mjög lítið að ráðningum. Hvað varðar teymisforystu, kynningamál, 

sýn og stefnur þá eru það verkefni sem áfangastjórar koma reglulega að.  

Mynd 14 sýnir svo verkaskiptingu hjá öðrum stjórnendum.  

 

Mynd 14. Hversu oft sinna aðrir stjórnendur þessum verkefnum? (N=19) 
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Í flokknum aðrir stjórnendur eru mörg starfsheiti og það gerir túlkun myndar 14 erfiða. Svörin 

stundum eða oft er áberandi í teymisforystu, innra mati, kynningamálum og sýn og stefnum. 

Kennsluskipting, töflugerð, starfsmannasamtöl, fjarvistamál og áætlanagerð er mjög skipt og 

kunna skýringar að vera þær að sá sem fer með mannauðsmál sjái um starfsmannasamtöl en 

fjármálastjórar komi að áætlanagerð á meðan t.d. kennslustjórar komi að hvorugu. Svipaða 

sögu er að segja af ráðningum, alltaf og sjaldan eru áberandi í svörum við þeirri spurningu.  

Af myndum 10-14 má sjá að verkefni stefnumótunar, þ.e. sýn og stefnur, kynningarmál og 

forysta í teymum eru verkefni sem flestir stjórnendur sinna alltaf, oft eða stundum. Það bendir 

til umtalsverðrar samvinnu stjórnenda, hugsanlega teymisvinnu.  

5.1.2 Samstarfsform – teymisvinna stjórnenda 

Tilgangur rannsóknarinnar er m.a. að skoða að hvaða marki teymisvinna einkennir stjórnun 

framhaldsskóla en í kafla 3 var gerð grein fyrir kostum þess. Til að varpa ljósi á teymisvinnuna 

voru nokkur algeng verkefni stjórnenda í framhaldsskólum valin og spurt hversu sammála eða 

ósammála stjórnandi væri um að hann ynni í teymi við verkefnið. Um leið var útskýrt stuttlega 

hvað væri átt við með teymi, þ.e. átt við hóp fólks sem bætir hvert annað upp og vinnur saman 

af heilindum að sameiginlegum markmiðum. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 4.  

Tafla 4. Hversu sammála eða ósammála ertu því að þú vinnir að eftirfarandi verkefnum í teymi? 
(N=71) 

  Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ekki hluti af 

starfi mínu 

Fylgjast með og fylgja eftir 
fjarvistum nemenda:  

25 23 6 4 13 

Kynninga- og ímyndarmál 
skólans:  

39 25 5 1 1 

Sjálfsmat og innra mat skólans:  42 20 4 1 4 

Stefnumótun og áætlanagerð:  45 19 5 2 0 

Kennsluskipting og 
stundatöflugerð:  

32 23 8 1 7 

Endurskoðun skólanámskrár:  48 12 5 1 5 

Jafnlaunavottun eða sambærileg 
tímabundin verkefni : 

30 17 9 1 14 

 

Dálkurinn lengst til hægri í töflu 4 sýnir hversu margir segja að viðkomandi verkefni sé ekki 

hluti af þeirra starfi. Í dálknum lengst t.h. má sjá að fjarvistamál nemenda og tímabundin 
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verkefni skera sig nokkuð úr, þ.e. að um fimmtungur svarenda segir þessi verkefni ekki hluta 

af sínu starfi. 14 (20%) þegar kemur að jafnlaunavottun og tímabundnum verkefnum og 13 

(18%) þegar kemur að fjarvistum nemenda. Hvað varðar fjarvistir nemenda þá ríma þessar 

tölur við mynd 10 um verkaskiptingu stjórnenda  

Það sem er áberandi í töflu 4 er að hæstu tölurnar liggja vinstra megin í töflunni þ.e. í mjög 

sammála dálknum. Meirihluti stjórnenda er þá mjög sammála að eftirfarandi verkefni séu 

unnin í teymi, fjöldi svara og hlutfall þeirra innan sviga:  

• Endurskoðun skólanámskrár 48 (68%)  

• Stefnumótun og áætlanagerð 45 (63%)  

• Sjálfsmat og innra mat 42 (60%) 

• Kynninga- og ímyndarmál 39 (55%)  

Þeir sem eru frekar sammála því að þeir vinni viðkomandi verkefni í teymi eru áberandi í 

þremur verkefnum þ.e. þar sem um þriðjungur eða fleiri svara, frekar sammála. 

Niðurstöðurnar eru birtar með sama hætti og að framan, fjöldi svara og hlutfall innan sviga:  

• Kynninga- og ímyndarmál 25 (35%) 

• Kennsluskipting og stundatöflugerð 23 (32%) 

• Fylgjast með og fylgja eftir fjarvistum nemenda 23 (32%) 

Þeir sem svara frekar ósammála því að þeir vinni að eftirfarandi verkefni í teymi eru í 

kennsluskiptingu og töflugerð 8 (11%) og í jafnlaunavottun og tímabundnum verkefnum 9 

(13%). Einn til tveir eru mjög ósammála í öllum verkefnum nema í fjarvistum þar sem fjórir eru 

mjög ósammála.  

Af þessum niðurstöðum má ætla að stjórnendur íslenskra framhaldsskóla vinna að 

verkefnum í teymum. Langflestir þeir sem vinna að þeim verkefnum sem hér eru nefnd eru 

frekar eða mjög sammála um að þeir vinni saman í teymi. Öll þau verkefni sem eru upptalin 

eru annar- eða skólaársbundin verkefni, þ.e. verkefni sem eru unnin reglulega. Það á þó síst 

við jafnlaunavottun sérstaklega en stjórnendur skólanna fást reglulega við tímabundin önnur 

verkefni. Það má því leiða líkum að því að kenningar og góð viðmið (e. best practice) við 

teymisvinnu og að veita forystu í teymum gætu verið áhugaverð fyrir stjórnendur 

framhaldsskóla.  
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Það sem einkennir flest þessara verkefna sem nefnd eru í spurningunni er að þau eru 

frekar flókin, þau hafa áhrif á marga, sum krefjast þverfaglegrar þekkingar og skiptir miklu máli 

fyrir skólastarfið að um þau ríki allgóð sátt.  

 

Mynd 15. Hlutfall þeirra sem er sammála og ósammála því að þeir vinni verkefni í teymi.  

Ef eingöngu eru skoðuð svör þeirra sem hafa þessi verkefni sem hluta af starfi sínu og þau 

flokkuð í tvennt, þá sem eru frekar og mjög sammála í öðrum flokknum og þá sem eru frekar 

og mjög ósammála í hinum flokknum þá má sjá svarhlutföllin á mynd 15. Þessu mynd gefur 

skýrar vísbendingar um að teymisvinna sé regla frekar en undantekning þegar unnið að 

framangreindum verkefnum.  

5.1.3 Teymi og forysta 

Eitt af því sem einkennir skilvirk teymi er að það er borin virðing fyrir skoðunum einstaklinga í 

hópnum. Hér var spurt um hversu sammála eða ósammála viðkomandi væri því að 

samstarfsfólk beri virðingu fyrir skoðunum viðkomandi.  

  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Fylgjast með og fylgja eftir fjarvistum nemenda:

Kynningar- og ímyndarmál skólans:

Sjálfsmat og innra mat skólans:

Stefnumótun og áætlanagerð:

Kennsluskipting og stundatöflugerð:

Endurskoðun skólanámskrár:

Jafnlaunavottun eða sambærileg tímabundin…

Verkefni unnið í teymi - Sammála vs. ósammála

Sammála Ósammála
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Niðurstöðurnar má sjá á mynd 16 en þar má sjá að næstum allir sem afstöðu taka eru frekar 

eða mjög sammála því að virðing sé borin fyrir þeirra skoðunum. Yfir helmingur er mjög 

sammála.  

 

Mynd 16. Hversu sammála eða ósammála ertu því að samstarfsfólk beri virðingu fyrir skoðunum 
þínum? (N=71) 

Það er ýmislegt sem einkennir góða teymisforystu og leiðtoga að mati fræðimanna. Eitt af því 

er að þeir sem veita forystu eða leiða teymi hafi jafnan einlægan áhuga á velferð 

samstarfsfólks síns, sjónarmiðum þess og eigin starfi. Til þess að reyna að varpa ljósi á þessa 

þætti voru stjórnendur spurðir hversu mikinn áhuga hefur þú á, velferð samstarfsfólks þíns, 

sjónarmiðum samstarfsfólks þíns og starfi þínu? Niðurstöður þessara spurninga sjást í töflu 5.  

Tafla 5. Hversu mikinn áhuga hefur þú á...? Fjöldi svara (N=71) 
 

Mjög 
mikinn 

Frekar 
mikinn 

Frekar 
lítinn 

Mjög 
lítinn 

Vil ekki 
svara 

velferð samstarfsfólks þíns 66 4 1 0 0 

sjónarmiðum samstarfsfólks þíns 62 8 1 0 0 

starfi þínu 57 14 0 0 0 

 

Af töflu 5 má sjá að næstum allir hafa mjög mikinn áhuga á velferð samstarfsfólks (93%) og 

næstum það sama má segja um sjónarmið samstarfsfólks síns (88%). Það verður að teljast 

afgerandi afstaða og jákvætt að stjórnendur hafi einlægan áhuga á samstarfsfólki og 

sjónarmiðum þess. Hvað varðar það hversu mikinn áhuga viðkomandi hefur á starfi sínu þá er 

um fimmtungur sem svarar frekar mikinn en 80% svara mjög mikinn áhuga. Fjórir af hverjum 
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fimm hafa mjög mikinn áhuga á starfi sínu og það verða að teljast góð tíðindi fyrir stjórnendur. 

Nánar má sjá skiptingu svara eftir nýttum svarmöguleikum á mynd 17. 

 

Mynd 17. Hversu mikinn áhuga hefur þú á....? (N=71) 

Að stjórna og veita forystu snýst að talsverðu leyti um að ná árangri og velgengni. Velgengi (e. 

success) snýst ekki eingöngu um að ná mælanlegum markmiðum heldur að starfsemi sé m.a. 

uppbyggileg og heildræn (e. inclusive) og að leiðtogar hugsi því frekar um heildarútkomu eða 

árangur í stærra samhengi en ekki um afmörkuð mælanleg markmið til skammst tíma. Það að 

ná mælanlegum markmiðum hefur verið talið eitt af því sem einkenni stjórnendur á meðan að 

leiðtogar hugsi meira heildrænt eða um heildina og sjóndeildarhringinn. Spurt var hvort skipti 

þig meira máli að ná mælanlegum markmiðum skólastarfsins eða að skólastarfið sé heildrænt.  

Enginn valdi svarmöguleikann að ná eingöngu mælanlegum markmiðum. Flestir svara að 

það skipti þá jafnmiklu máli að ná mælanlegum markmiðum og að skólastarfið sé heildrænt 

en þriðjungur svarar að það skipti þá meira máli að skólastarfið sé heildrænt. Á mynd 18 má 

sjá skiptingu svara við spurningunni. 

 

Mynd 18. Hvort skiptir þig meira máli: Að ná mælanlegum markmiðum skólastarfsins eða að 
skólastarfið sé heildrænt? (N=71) 

0 20 40 60 80

... velferð samstarfsfólks þíns

... sjónarmiðum samstarfsfólks þíns

... starfi þínu

Hversu mikinn áhuga hefur þú á ...?

Mjög mikinn Frekar mikinn Frekar lítinn
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Af þessu má ráð að það sé mjög fátítt að stjórnendur framhaldsskóla telji að mælanleg 

markmið skiptir höfuðmáli í skólastarfi, nokkuð sem sumar kenningar kalla einkenni 

stjórnanda (e. manager). 60% telja það skipta jafnmiklu máli að ná mælanlegum markmiðum 

og að skólastarfið sé heildrænt þ.e. jafnar áherslur á stjórnun og forystu en þriðjungur segir að 

heildrænt skólastarf skipti þá meira máli sem má þá tengja við kenningar um einkenni leiðtoga 

(e. leader). Hér skal þó orðaður sá fyrirvari að skilningur svarenda á hugtakinu heildrænn kann 

að vera mismunandi.  

5.1.4 Viðhorf til breytinga 

Til þess að meta viðhorf til breytinga undanfarinna ára var spurt hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) ert þú með þær breytingar sem yfirvöld hafa innleitt í íslenskum framhaldsskólum 

undanfarin ár?  

Niðurstöðurnar má sjá á mynd 19 en þar má sjá að flestir þeirra sem svara eru frekar 

ánægðir með breytingarnar eða 44% og til viðbótar við þá eru svo 7% sem eru mjög ánægð 

með breytingarnar. Þeir sem svara að þeir séu frekar óánægðir með breytingarnar eru 35% og 

mjög óánægðir með breytingarnar eru 3% til við viðbótar. 11% vilja ekki svara. 

Ef eingöngu teknir eru þeir sem vilja svara og síðan teknir saman svarmöguleikarnir frekar 

og mjög beggja vegna ánægjuskalans þá eru 57% frekar eða mjög ánægðir með breytingarnar 

en 43% frekar eða mjög óánægðir. Það má því ætla að stjórnendur íslenskra framhaldsskóla 

séu misánægðir með breytingar undanfarinna ára, 57% ánægðir en 47% óánægðir. 

 

 

Mynd 19. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með  þær breytingar sem yfirvöld hafa innleitt í 
íslenskum framhaldsskólum undanfarin ár? (N=71) 
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5.1.5 Áskoranir eða breytingar í skólastarfinu á næstu árum 

Lögð var fyrir opna spurningin, hverjar telur þú verða helstu áskoranir eða breytingar í 

skólastarfinu sem þú munt þurfa að horfast í augu við á næstu árum ? Langflestir svöruðu og 

margir í mörgum liðum. Meginstefið í langflestum svörum, tæplega 50, tengist breyttu 

umhverfi í víðum skilningi þess orðs. Breytt námsumhverfi, breytt tækni, samfélagsbreytingar, 

fjölbreyttari nemendahópur, hlýnun jarðar, menntun til farsældar, breytt viðhorf í umhverfinu 

til náms, nýjar kennsluaðferðir, húsnæði og námsefni með framtíð í huga og menntun til 

framtíðar.  

Svörin geta bent til þess að breytinga sé þörf ekki síður en þeirra sé að vænta. Breytinga á 

námsumhverfi, á tæknilausnum og kennsluaðferðum auk stórra viðfangsefna tengdum 

sjálfbærni. Dæmi um svör eru:  

• Að hafa þolinmæði og kjark til að vinna að umbótum í skólastarfinu í samræmi við 

bestu fræðilegu þekkingu á hverjum tíma.  Að þora að breyta og bæta.  

• Breytt umhverfi sem nemendur lifa og hrærast í.  Koma til móts við breyttar kröfur 

nemenda til námsins. 

• Samfélagsbreytingar og áskoranir af þeirra völdum t.d. varðandi breytingar á störfum 

og umhverfi.   

• Undirbúa nemendur undir öðruvísi störf en áður var þ.e. störf framtíðarinnar eru 

öðruvísi en þau sem eru núna.. breytingar gerast hratt.  

• Að laga skólastarfið að breyttum tímum og nemendum sem hafa viðhorf til náms sem 

eru mjög ólík þeim sem tíðkast hafa hingað til.  

• Nýjar kennsluaðferðir og nálgun við nemendur vegna breyttra aðstæðna.  

• Stöðug þróun námskrár, kennsluhátta og tækni.  

• Aukin samkeppni um athygli, stöðnuð viðhorf starfsfólks til eðli menntundar.  

• Nútímavæðing skólastarfs, menntun til farsældar, hlýnun jarðar.  

• Breytt samfélag með breyttum nemendum en gamaldags úreldum skólum.  

• Þróa skóla sem menntar og gerir nemendur þá hæfa til að takast á við framtíðina.  
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Sjö nefna styttingu námstíma, þrír nefna nemendur þ.e. fækkun nemenda en fjölgun þeirra 

sem hafa íslensku sem annað mál, fimm nefna líðan nemenda beint, peningamál eru nokkrum 

efst í huga en svo kemur fram í stökum svörum ótti við kennaraskort í iðngreinum, stærðfræði 

og raungreinum, kynjahalli í bóknámi, að framhaldsskólinn fari til sveitarfélaga, starfsþróun, 

námsframboð og ryksuguáhrif þéttbýlis svo nokkuð sé nefnt.  

Stærstur hluti þeirra svara sem ekki hafa verið nefnd tengjast auknum og áframhaldandi 

verkefnum sem þegar er eða mun verða sinnt í skólunum, námskrám, jafnlaunavottun, 

fyrirkomulag náms, ævilöng menntun, skjalastjórnun, gæðakerfi, fyrirspurnir frá hinu opinbera 

og fleri verkefni.  

5.1.6 Hvaða breytingar tóku mest á þig eða stjórnendahópinn? 

Flestir svara þessari opnu spurningu og langflestir, eða 33, svara námskrármál í víðri merkingu 

þ.e. stytting námstíma til stúdentsprófs, nýjar framhaldsskólaeiningar (fein), nýjar námskrár, 

áfangaheiti, nýjar tegundir markmiða og svo nefna nokkrir árekstra eða erfið starfsmannamál 

sem sigldu í kjölfarið. Dæmi um svör eru:  

• Stytting náms til stúdentsprófs og seinagangur varðandi samþykkt á nýjum námskrám 

á starfs- og verknámsbrautum. 

• Styttingin og afleiðingar hennar OG breyting á samsetningu brauta í kjölfarið. Mikil 

pólitík hvað ætti að skera niður í kjarna. 

• Innleiðing á nýrri námskrá og stefnum. Stytting náms og fækkun nemenda. 

Endurskipulagning á rekstri, vera innan fjárlaga en það leiddi til uppsagna. 

• Námskrárbreytingarnar og uppstokkun áfanga þar sem inn komu nýju áfangaheitin 

sem eru mjög ógegnsæ og oft erfitt að átta sig á innihaldi áfanganna.  

• Niðurskurður og erfið starfsmanna- og nemendamál   

Tíu nefna að vinnumatið hafi tekið mest á. Nokkrir nefna margvísleg verkefni sem falin hafa 

verið stjórnendum. Einnig eru nefnd innri mál, erfitt að innleiða nýja kennsluhætti, kulnun og 

neikvæð sjálfsmynd kennara, fjármál og loks erfið samskipti við ráðuneyti.  

Að lokum ber að geta æðruleysilegra svara eins að ekkert hafi tekið verulega á, engin 

breyting tekið meira á en önnur og að stjórnendahópurinn hafi verið mjög hæfur við að vinna 

sig gegnum breytingar.  



66 

5.1.7 Hverju myndir þú breyta á morgun? 

Lokaspurningin var ef þú mættir breyta einhverju í skólanum þínum eða í íslenskum 

framhaldsskólum á morgun - hverju myndir þú breyta? Í ljósi spurningarinnar er erfitt að finna 

þemu í svörunum. Svarendur slá sumsstaðar á létta strengi á meðan aðrir daðra við heimspeki. 

Nemendur og nám þeirra er þó fyrirferðarmest í svörunum eða í um helmingi svaranna.  

Hvað varðar námið þá skiptast svör í tvö horn, annars vegar hagnýt atriði er tengjast 

skipulagi náms eins og fá aftur gömlu áfangaheitin, meiri samræmingu, fjögurra ára nám, 180 

eininga stúdentspróf og breyta íslenskukennslu. Hins vegar eru það svör er snúa að aðstöðu til 

náms, hætta með kennslustofur, verkefnastýrð kennsla, nemendur velji nám frekar en skóla 

og afnema stundatöflur. 

Þegar kemur að nemendum þá eru nefnd atriði eins og skuldbinding nemenda, fjölga 

viðurkenndum leiðum til útskriftar, bætt námsefni eða kennsluefni á íslensku kemur fyrir 

nokkrum sinnum og svo kennsluhættir. Einnig er nefnt að minnka álag á nemendur, hefja 

skóladaginn síðar, styðja nemendur, efla nemendaþjónustu, nemendur fái styrk, ynnu minna 

með skóla, sanngjarnari inntaka í framhaldsskóla, vinna í auknum mæli í teymum og einbeita 

sér námi nemenda og hæfni sem þeir þurfa að tileinka sér. Einn vill að nemendur greiði 

tryggingu sem svo sé endurgreidd í hlutfalli við skólasókn og ástundun.  

Um tugur svarar á einhvern hátt tengt fjármálum og þá meira fjármagn, tryggja rekstur, 

meira fé til tækjakaupa í verklegum greinum, fjölbreyttara framboð, meira framboð á fjarnámi 

og gagnsæi í fjárframlögum.  

Stefnutengd svör eru fækkun skóla, leggja af samkeppnisskóla og skýrari sýn yfirvalda. 

Dæmi um stjórnunartengd svör er ósk um nýja kjarasamninga og hafa meiri völd til fást við 

eða færa til starfsmenn sem vinna gegn stefnu skólans eða stjórnendum hans.   

Dæmi um önnur svör eru hér að neðan auk valdra svara úr fyrri liðum:  

• Setja stimpilklukku á kennara og fella niður vinnumat :)  

• Ég er verulega hugsi yfir þessu frjálshyggjutengda "frjálsa skólavali" sem veldur m.a. 

misgengi í félagslegu og menntunarlegu auðmagni. Ég er talsmaður skóla án 

aðgreiningar á framhaldsskólastiginu.  

• Hugmyndinni um menntun sem endanlegt mengi staðhæfinga um staðreyndir. 

• Skipuleggja framhaldsskóla fyrir alla allstaðar alla ævi. 
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• Að íslenskuvæða námsefni, námsefnisgerð er á hrikalegum stað statt, bæði í bóklegum, 

lista og verknámsheiminum.    

• Koma iðnnámi alfarið undir hatt skólanna en þó í góðu samstarfi við atvinnulífið áfram 

og leggja af iðnmeistarakerfið. 

• Hugsanlega endursetja 4 ára menntaskólanám til hagsbóta fyrir bæði nemendur og 

skóla.  

• ...OG hafa sérstakan starfsmann sem aðstoðar nemendur við að komast á samning, 

tekur út vinnustaðina og fylgist með að allt sé gert sem á að gera. OG klára rafræna 

ferilbók .... 

• Myndi reyna að minnka álag á nemendur og hefja vinnudaginn þeirra kl. 10. 

Fjölbreytileiki svaranna gefur til kynna að á meðal stjórnenda skólanna sé til staðar lifandi 

áhugi á umbótum og skólaþróun, áhugi sem mikilvægt er að virkja.  

5.2 Niðurstöður – samanburður á svörum 

Þegar samsetning svara eða svör skera sig úr með einhverjum hætti kann að vera fróðlegt að 

skoða hvaða áhrif breytur hafa á svörin. Hér verða nokkrar spurningar og svör tekin til 

skoðunar. Eingöngu er byggt á svörum þeirra 67 sem luku könnuninni.  

5.2.1 Verkaskipting stjórnenda 

Í niðurstöðum um verkaskiptingu hjá skólameisturum skar kennsluskipting, þ.e. hvernig 

einstökum áföngum og hópum er skipt milli kennara, sig nokkuð úr vegna þess hve fáir svöruðu 

oft en margir sjaldan eða alltaf. Með því að tengja við aðrar breytur kemur í ljós að munurinn 

skýrist fyrst og fremst af stærð skólanna. Af átta skólameisturum minni skólanna svara sex 

þeirra alltaf en tveir þeirra sjaldan. Af skólameisturum stærri skólanna svarar einn aldrei, fjórir 

sjaldan, tveir oft og tveir alltaf. Skýringu er sennilega að leita í fjölda stjórnenda í hverjum skóla 

en því stærri sem skólinn er, því fleiri stjórnendur og því meiri verkaskipting.  

Mynstrið speglast í svörum aðstoðarskólameistara þar sem sex af átta 

aðstoðarskólameisturum stærri skólanna svara að þeir annist alltaf kennsluskiptingu, einn 

svarar oft og einn sjaldan. Hjá minni skólunum svarar aðeins einn aðstoðarskólameistari af sjö 

alltaf, þrír oft, tveir sjaldan og einn aldrei.  
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5.2.2 Virðing fyrir skoðunum annarra 

Næstum allir voru frekar eða mjög sammála um að samstarfsfólk þeirra beri virðingu fyrir 

skoðunum viðkomandi og skiptast svörin nokkuð jafnt milli frekar og mjög sammála. Ef 

svarmöguleikarnir frekar og mjög eru bornir saman þá má sjá nokkurn mun á svörum eftir 

starfsheitum, t.d. milli svara skólameistara og svara annarra stjórnenda.  

68% skólameistara eru mjög sammála því að samstarfsfólk beri virðingu fyrir skoðunum 

þeirra en aðeins 33% í flokknum aðrir stjórnendur svara mjög sammála.  

Á mynd 20 má sjá niðurstöður fyrir alla flokka starfsheita og ef myndin er lesin frá vinstri 

til hægri eftir starfsheitum þá má sjá að hlutföllin snúast á endanum við. 

 

Mynd 20. Frekar og mjög sammála því að samstarfsfólk beri virðingu fyrir skoðunum þínum, eftir 
starfsheiti. 

Svörin þýða það tengist stöðu viðkomandi að hvaða marki hann upplifir að virðing sé borin 

fyrir hans skoðunum. Þetta ætti að vera til umhugsunar fyrir æðstu stjórnendur skólanna.  

5.2.3 Velferð annarra, starf þitt og skólastarf 

Við skoðun á niðurstöðum þessara spurninga finnast engin mynstur í svörum þótt skoðað sé 

út frá breytunum þremur, starfsheiti, stærð skóla og skólagerð. Næstum allir svara að þeir hafi 

mjög mikinn áhuga á velferð og sjónarmiðum samstarfsfólks. Hvað kann að skýra þessa 

einsleitni svara við áhuga á velferð samstarfsfólks og sjónarmiðum annarra er óvíst en verður 

að teljast jákvætt fyrir starfsfólk íslenskra framhaldsskóla því vex hver við vel kveðin orð.  

32% 40%
62% 67%

68% 60%
38% 33%

Skólameistari Aðstoðarskólam. Áfangastjóri Stjórnendur - A.

Virðing fyrir skoðunum - Sammála

Frekar Mjög
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Þegar kemur að áhuga á á starfinu svara 80% að þeir hafi mikinn áhuga á starfi sínu. Af 

þeim sem hafa frekar mikinn áhuga á starfi sínu þá skiptast þeir í eftirfarandi flokka, fjóra 

aðstoðarskólameistara, fjóra áfangastjóra, tvo skólameistara og þrjá aðra stjórnendur.  

Svörin við því hvort það skipti þig meira máli að skólastarf sé heildrænt eða ná 

mælanlegum markmiðum dreifast nokkuð jafnt þegar skoðað er út frá stærð skóla, skólagerð 

og starfsheiti.  

5.2.4 Ánægja með breytingar yfirvalda 

Þeir sem völdu að svara spurningunni hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þær 

breytingar sem yfirvöld hafa innleitt í íslenskum framhaldsskólum undanfarin ár og 

svarmöguleikarnir frekar og mjög beggja vegna ánægjuskalans voru teknir saman þá voru 57% 

frekar eða mjög ánægðir með breytingarnar en 43% frekar eða mjög óánægðir eins og áður 

hefur komið fram. Af þeim átta sem vilja ekki svara spurningunni eru fjórir skólameistarar. 

Þegar svörin eru skoðuð út frá breytunum þremur sést munur eftir starfsheitum á því 

hversu ánægðir stjórnendur eru. Þegar frekar og mjög ánægðir eru teknir saman og svo frekar 

og mjög óánægðir þá má sjá hlutfallslega skiptingu svaranna 59 á mynd 21. Enginn munur er 

hins vegar á svörum milli bóknámsskóla og verknámsskóla. 

 

Mynd 21. Ánægja og óánægja með þær breytingar sem yfirvöld hafa innleitt í íslenskum 
framhaldsskólum undanfarin ár, eftir störfum. 

  

20%
43%

54% 59%

80%
57%

46% 41%

Skólameistari Aðstoðarskólam. Áfangastjóri Stjórnandi - A.

Ánægja með breytingar yfirvalda e. starfi

Ánægðir

Óánægðir
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Nokkur munur er hins vegar eftir stærð skóla. Stjórnendur minni skólanna eru almennt 

ánægðari með breytingarnar en stjórnendur þeirra stóru eins og sjá má á mynd 22.  

 

Mynd 22. Ánægja og óánægja með þær breytingar sem yfirvöld hafa innleitt í íslenskum 
framhaldsskólum undanfarin ár, eftir stærð skóla. 

Svörin við þessari spurningu sýna eins og áður var sagt að umtalsverður munur er á ánægju vs. 

óánægju með þær breytingar sem yfirvöld hafa lagt fyrir framhaldsskólana. Æðstu stjórnendur 

eru mun ánægðari þó önnur mynd birtist þegar greint er eftir stærð skólanna. Bendir þetta til 

þess að því hafi verið ábótavant af hálfu yfirvalda að sannfæra skólastjórnendur um nauðsyn 

breytinganna eða fengið stjórnendur til að skynja að breytinga væri þörf.  

Að lokum má segja í stuttu máli að niðurstöður rannsóknarinnar sýni hvernig stjórnendur 

skipta með sér verkum eftir starfsheitum. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að talsvert 

samstarf sé um flest tilgreind verkefni hjá stjórnendum og að í mörgum verkefnum er 

teymisvinna áberandi t.d. þegar unnið er að verkefnum eins og endurskoðun skólanámskrár, 

að kynninga- og ímyndarmálum og við stefnumótun og áætlanagerð. 

Stjórnendur eru sammála um að borin sé virðing fyrir skoðunum þeirra. Starfsheiti skiptir 

þó máli og hlutfall skólameistara sem svara mjög sammála er um tvöfalt hærra en annarra 

stjórenda. Almennt hafa stjórnendur mikinn áhuga á starfi sínu, sjónarmiðum og velferð 

samstarfsfólks en þegar kemur að ánægju með breytingar yfirvalda skiptir nokkuð í tvö horn 

en almennt eru stjórnendur minni skólanna ánægðari en stjórnendur stærri skólanna.  

Af opnu svörunum má ætla að stjórnendur hafi margar áskoranir til að takast á við á 

komandi árum og að einlægur áhugi virðist vera fyrir skólaþróun og umbótum. 

  

77%

43%

23%

57%

Minni Stærri

Ánægja með breytingar e. stærð skóla

Óánægðir

Ánægðir
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Umræða 

Um verkaskiptingu stjórnenda og teymi 

Í könnuninni sem framkvæmd var kemur fram að verkaskipting stjórnenda framhaldsskóla er 

að sumu leyti skýr en allmörg verkefni eru unnin í teymum eða hópi stjórnenda. Verkefni henta 

misvel til teymisvinnu, sum krefjist teymisvinnu en önnur henta síður. Skólameistari skal 

samkvæmt lögum um framhaldsskóla (92/2008) veita skóla forstöðu, stjórna daglegum rekstri, 

ber ábyrgð á fjárhagsáætlun og umbótastarfi. Niðurstöður verkefnagreiningar skólameistara, 

sjá mynd 11 (bls. 56) , eru í samræmi við þetta þar sem áætlanagerð, starfsmannasamtöl, 

ráðningar og sýn og stefnur er verkefni sem skólameistarar koma alltaf eða oftast að. 

Í reglugerð (1100/2007) segir um aðstoðarskólameistara að þeir séu staðgenglar 

skólameistara og vinni með honum að daglegri stjórn og rekstri. Niðurstöður 

verkefnagreiningar, sjá mynd 12 (bls. 56), aðstoðarskólameistara ríma nokkuð við þetta þar 

sem flestir virðast koma að nær öllum helstu verkefnum alltaf eða oftast, síst þó 

rekstrartengdri áætlanagerð.   

Samkvæmt reglugerð (1100/2007) skal áfangastjóri hafa umsjón með rekstri áfangakerfis 

og verkefnagreiningin, sjá mynd 13 (bls. 57), rímar við það. Innritun nemenda, umsjón með 

námsferlum og stundatöflugerð eru verkefni sem þeir sinna alltaf eða oftast en koma sjaldan 

eða aldrei að mannauðsverkefnum eða áætlanagerð.  

Flokkurinn aðrir stjórnendur hafa mjög fjölbreytt starfsheiti og stærstu skólarnir eru með 

mjög sérhæfða stjórnendur í ákveðnum verkefnum á meðan stjórnendur í minni skólunum 

sinna væntanlega fjölbreyttari verkefnum. Þetta má sjá á mynd 14 (bls. 57) á svörum um 

kennsluskiptingu og starfsmannasamtöl þar sem álíka margir svara alltaf og aldrei. Erfitt er að 

greina svörin frekar án þess að þau tengist beint einstökum skólum þar sem fáir einstaklingar 

bera sum starfsheiti t.d. bera tveir einstaklingar sitthvort starfsheitið mannauðsstjóri og 

gæðastjóri, í íslenskum framhaldsskólum. 

Huczynski og Buchanan (2013, bls. 425) segja teymisvinnu vera farveg fyrir þverfaglega 

þekkingu og hæfni til að fást við flóknari verkefni og hún almennt litin jákvæðum augum. Þau 

verkefni sem flestir eru mjög sammála um að unnin séu í teymum samkvæmt töflu 4 (bls. 55) 

eru skólanámskrá, stefnumótun og áætlanagerð, sjálfsmat og kynningarmál. Þessi verkefni eru 

öll frekar flókin og krefjast þverfaglegrar hæfni en um leið þarf að ríkja traust og sæmileg sátt 

um þau. Teymi ættu því að henta vel til að leysa þessi verkefni. Hvort teymisvinnan sé 
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árangursrík eða ekki, hverskonar teymi er um að ræða t.d. sjálfleiðandi teymi eða sýndarteymi, 

hver fjöldi einstaklinga er í þessum teymum, hvernig starfshættir eru eða hvernig forysta er 

veitt, verður ekki ráðið af þessum svörum. Það er hins vegar verðugt verkefni að rannsaka það 

frekar nú þegar mynd er komin á hvaða verkefni eru unnin í teymum í íslenskum 

framhaldsskólum og ennfremur bjóða skólastjórnendum upp á fræðslu um árangursrík 

vinnubrögð í teymisvinnu.  

Um forystu 

Virðing er lykilhugtak í samskiptum. Þeir sem veita forystu sýna virðingu (Sigrún Gunnarsdóttir 

og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013, bls. 419-420), virðing aflar þér vina (Rosabeth Moss Kanter, 

2003) og árangursríkt samstarf byggir á virðingu, heiðarleika og trausti (Hill, Susan E. K., 2010, 

bls. 252-255). Næstum allir sem svara könnuninni eru frekar eða mjög sammála um að borin 

sé virðing fyrir skoðunum þeirra en þegar betur er að gáð þá er umtalsverður munur á 

svörunum frekar og mjög sammála eftir starfsheiti. Skólameistarar og aðstoðarskólameistarar 

svara mjög sammála í ríkara mæli en aðrir stjórnendur, samanber mynd 20 (bls.69). Þetta gæti 

verið umhugsunarvert fyrir skólameistara og staðgengla þeirra. 

Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir (2013) segja einlægan áhuga á velferð og 

sjónarmiðum annarra sé einkennandi fyrir þjónandi forystu og Bennis (2009) segir flesta 

leiðtoga sem ná árangri eiga það sameiginlegt að vera heiðarlegir, einlægir og hafa ástríðu fyrir 

starfinu. Í nýsamþykktum lögum um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda 

(2019) er talað um hæfni þeirra sem lögin fjalla um, til að hafa velferð og menntun nemenda 

að leiðarljósi og koma fram við þá af virðingu og fagmennsku sem byggist á lýðræði og jafnrétti. 

Velferð er einn grunnþáttur menntunar auk þess að vera lykilhugtak í lærdómssamfélaginu. 

Yfirgnæfandi meirihluti stjórnenda hefur mjög mikinn áhuga á velferð samstarfsfólks síns og 

sjónarmiðum þeirra. Það eru jákvæðar fréttir fyrir núverandi og tilvonandi nemendur, 

forráðamenn þeirra og samstarfsfólk og bendir um leið til þess að þeir sem gegna 

stjórnunarstöðum í framhaldsskólum uppfylli þetta skilyrði þess að geta talist forystufólk. Ekki 

er eins eindregin afstaða þegar kemur að áhuga á starfinu en þó eru full 80% sem hafa mikinn 

áhuga á eigin starfi sem einnig teljast góð tíðindi fyrir framhaldsskólann og samfélagið.  

Dean Williams (2005) segir um raunverulega forystu að velgengni snúist m.a. um að 

starfsemi sé heildræn og uppbyggileg en velgengni sé ekki bara að ná mælanlegum 

markmiðum. John W. Gardner (1990, bls. 11-22) telur að helstu verkefni leiðtoga séu að skapa 
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sameiginlega sýn, staðfesta og endurnýja gildi. Í Stjórnendastefnu ríkisins (2019) stendur að 

það sé markmið að öll starfsemi ríkisins miði að bættum lífskjörum á Íslandi. Í stefnunni felast 

því framfarir, ákveðin gildi og heildræn nálgun á starfsemina. Um þriðjungur svarar að það 

skipti þá meira máli að skólastarfið sé heildrænt en að ná einstökum mælanlegum 

markmiðum. Það rímar við raunverulega forystu og ýmsar aðrar forystukenningar. Aðrir svara 

að það skipti jafnmiklu máli að ná mælanlegum markmiðum og að skólastarf sé heildrænt en 

enginn telur mælanleg markmið mikilvægara en heildrænt skólastarf. Það fellur með þeim 

forystukenningum sem fjallað er um og styður við að stjórnendur skóla hafi nokkra forystusýn 

á skólastarfið. Það má líka rifja upp Hatry (2006) sem segir að ekki sé alltaf hægt að mæla allt 

sem skiptir máli.  

Það má alls ekki skilja það svo að það að ná mælanlegum markmiðum sé lítils virði. 

Markmið eru gríðarlega mikilvæg við allt starf, stjórnun, teymisvinnu og forystu eins og kemur 

víða fram hér að framan. Hið stóra samhengi skólastarfs við samfélagið, við heildina, vegur líka 

þungt. Það skiptir miklu máli þar sem stofnanir byggja jafnan á samfélagslegum gildum.  

Um breytingar í skólastarfi 

Við fyrstu sýn eru viðbrögð svarenda við því hvort þeir eru ánægðir eða óánægðir með þær 

breytingar sem íslenskir framhaldsskólar hafa tekist á við þversagnarkenndar þar sem nokkuð 

svipaðir hópar eru mjög eða frekar ánægðir og mjög eða frekar óánægðir. Þegar betur er að 

gáð kemur e.t.v. fram skýring í opnum svörum um hverju viðkomandi myndi breyta á morgun 

ætti hann þess kost, að sumir vilja fá gömlu áfangaheitin aftur, aðrir vilja aftur fjögurra ára 

stúdentsnám og rímar það einnig við að námskrármálin voru, samkvæmt könnuninni, það sem 

tók mest á stjórnendahópinn.  

Í ljósi þessa og ráðlegginga Kotters (1996) og Fernandez og Rainey (2006) um árangur 

breytingaferla virðast yfirvöld ekki hafa náð að byggja upp innri stuðning við breytingar á 

framhaldsskólastiginu, sigrast á andspyrnu eða tryggja skuldbindingu æðstu stjórnenda og 

kannski þegar öllu er á botninn hvolft ekki náð að skapa sameiginlegan skilning á að 

breytingarnar hafi verið nauðsynlegar eða að þeirra hafi verið þörf. Einnig eimir eftir í 

svörunum eftirsjá, kannski fortíðarþrá sem þýðir að menn eru ekki búnir að yfirgefa eða enda 

það sem var. Bridges (2009) segir umbreytingaferli feli í sér að sleppa og yfirgefa eldra 

fyrirkomulag, komast yfir hlutlausa svæðið sem tekur þá við, þar sem breytingar mótast og 

komast svo loks þangað sem förinni er heitið, að endamörkum eða á áfangastað.  
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Þar með er samt ekki öll sagan sögð. Stjórnendur smærri skólanna eru hlutfallslega mun 

ánægðari með breytingarnar en stjórnendur stærri skólanna og er munurinn næstum 

tvöfaldur eins og kemur fram á mynd 22 (bls. 70). Engin augljós skýring kemur fram í 

gögnunum, ekki heldur hvort einhver þessara breytinga hafi haft sérstaklega jákvæð áhrif á 

minni skólana. Ef litið er á niðurstöður Stofnunar ársins (2019) þá kemur fram að minni 

skólarnir eru að fá hærri einkunn en þeir stærri og meðaleinkunn í stjórnunarþættinum er hjá 

þeim yfir meðaltali annarra stofnana.  

Það vekur líka athygli að skólameistarar eru almennt miklu ánægðari en aðrir stjórnendur 

með breytingar yfirvalda. 80% skólameistara eru ánægðir en 41% í flokknum, aðrir 

stjórnendur, eru ánægðir samanber mynd 21 (bls. 70). Ekkert kemur fram í gögnunum sem 

skýrir þennan mun. Skólameistarar hittast reglulega a.m.k. einu sinni í mánuði, bæði sér og 

saman með öðrum stjórnendum á svonefndum SMÍ fundum en auk þess funda skólameistarar 

starfsnámsskólanna reglulega auk þess þeir eru í mun meiri samskiptum við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið.  

Aðstoðarskólameistarar sitja stundum framangreinda fundi líka en aðrir stjórnendur 

hittast ekki reglulega yfir árið og mæta sjaldnar á SMÍ fundi en æðstu stjórnendur. Það mætti 

velta því upp hvort skólameistarar væru einfaldlega búnir að tala sig í gegnum breytingarnar á 

meðan aðrir stjórnendur séu enn að glíma við sín varnarviðbrögð. Meiri samskipti við 

ráðuneyti kann líka að vera skýring. Hitt kann svo aftur að vera að áhrif breytinganna á 

áfangastjóra og aðra stjórnendur hafi verið vanmetin og þeirra þáttur í þróun nýrrar námskrár 

verið meiri en almennt er rætt. Fróðlegt væri að kanna hug kennara til þessara breytinga í dag, 

nú þegar nokkuð er liðið frá styttingu náms til stúdentsprófs. Jón Torfi Jónasson (2016) segir 

að breytingar og áskoranir í menntakerfinu krefjist gríðarlegrar orku, sýnar og skilnings. 

Aðspurðir um áskoranir í skólastarfinu þá eru orðin breytingar og þróun undirliggjandi í 

flestum svörum. Breytingar á nemendahóp, fjölbreyttari nemendur, öðruvísi námsumhverfi, 

nýjar kennsluaðferðir og breytt tækni. Til að stýra breytingum og auka líkur á að þær heppnist 

vel þurfa stjórnendur að þekkja til aðferða breytingastjórnunar. Stjórnendur þurfa líka að fást 

við og nýta upplýsingar. Upplýsingamiðlun er nefnd í Stjórnendastefnu ríkisins (2019) og gott 

er að hafa í huga orð Sahlbergs (2015) um skóla, að fólk muni í framtíðinni læra meira um 

heiminn með fjölmiðla- og samskiptatækni og fólk mun verja minni tíma saman í ákveðnu 

félagslegu umhverfi. Samskiptin muni byggjast á framtíðarbúnaði stafrænna tæknilausna. Ekki 
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er eingöngu um að ræða tæknilegar lausnir heldur líka margskonar vitsmunalegar, 

hegðunartengdar, skipulagslegar, pólitískar og menningarlegar breytingar sem eru tengdar 

upplýsingakerfum samanber Dunleavy (2006). 

Þetta þýðir líka að stjórnendur þurfa að leiða að miklu leyti þessar stafrænu breytingar og 

vera tilbúnir til þess að leiða teymi í allt öðru umhverfi en er í dag. Sýndarteymum mun fjölga 

vegna breyttrar tækni, búsetu og atvinnuhátta og þörf fyrir teymi sem leiða sig sjálf mun 

aukast einfaldlega vegna þess að breytingar verða hraðari. Með því móti má einnig draga úr 

kostnaði og jafna álag á starfsfólk. Þetta á bæði við um stjórnun og kennslu.  

Þar á ofan þurfa stjórnendur sem stýra framhaldsskólum að hafa í huga hvað einkennir 

fagskrifræði Mintzbergs (1983) en það er m.a. að stjórnendur geta ekki þvingað áformum 

sínum fram heldur verða þeir að treysta á óformlegt vald og beita því af kænsku og taka mörg 

lítil skref til að þróa og ná árangri.  

Þau atriði sem nefnd eru hér að framan tengjast líka fjölbreytileikanum, ekki síst 

menningarlegum fjölbreytileika. Fjölbreytileikinn mun birtast stjórnendum á ýmsa vegu en 

ekki síst í formi þjóðhverfs hugsunarháttar. Eins og Northouse (2010) bendir á er algengt að 

fólk meti eigin gildi, viðhorf og menningu sem æðri, betri eða eðlilegri en annars fólks af ólíkum 

uppruna.  

Af framansögðu má álykta að þörf fyrir teymisvinnu og forystu muni síst minnka á komandi 

árum miðað við þær breytingar sem stjórnendur telja að séu framundan. Hvort það verði 

stimpilklukka á kennara eða framhaldsskólinn verði fyrir alla, alla ævi – hvort álag á nemendur 

verði minnkað eða dregið úr misgengi í félagslegum og menntunarlegum auði, skal ósagt látið 

en breytingar eru í kortunum að mati stjórnenda íslenskra framhaldsskóla.  

Frekari rannsókna þessu sviði er þörf. Rannsaka mætti teymisvinnu og forystu teyma í 

þeim verkefnum sem skólastjórnendur vinna í teymum. Einnig mætti rannsaka orðræðu æðstu 

stjórnenda skólanna út frá forystukenningum. Loks ber að nefna rannsaka mætti til lengri tíma 

ýmsa þætti er fylgja breytingum og þróun í stjórnun framhaldsskóla, einkum áhrif þeirra á 

nemendur, starfsfólk, stjórnunarhættir og stofnanamenningu.  
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Lokaorð 

Til þess að takast á við verkefni komandi ára í íslenskum framhaldsskólum er teymisvinna 

vænleg leið til að ná árangri þar sem hún er góður farvegur til að takast á við flókin verkefni 

auk þess sem teymi eru litin jákvæðum augum af starfsmönnum og í samfélaginu almennt. 

Góð teymi verða ekki til úr engu, það þarf að huga vel að samsetningu þeirra, stærð, 

samskiptaháttum og markmiðum en síðast en ekki síst þarf að veita þeim forystu. 

Teymisforysta er krefjandi viðfangsefni sem mun reyna sífellt meira á leiðtogann eftir því 

sem tækni og samskiptaleiðum fleygir fram en líka til að takast á við spennandi þróun og 

ögrandi breytingar í samfélaginu og þar er framhaldsskólinn ekki undanskilinn.  

Þess utan þarf framhaldsskólinn öfluga leiðtoga á öllum stigum til þess að þróa nám og 

kennsluhætti. Það þarf raunverulega og öfluga forystu til að sigla skólunum, en ekki síst 

nemendum og menntun þeirra, í gegnum öldurót breytinga með grunnþætti menntunar og 

lagalegt hlutverk skólanna að leiðarljósi, því öll starfsemi ríkisins skal stuðla að bættum 

lífskjörum.  

Hér hefur verkaskipting stjórnenda íslenskra framhaldsskóla verið greind ásamt því að 

greina í hvaða verkefnum teymisvinna er áberandi. Stjórnendur framhaldsskólanna búa 

samkvæmt könnuninni yfir nokkrum eiginleikum leiðtoga svo sem að hafa mikinn áhuga á 

velferð og sjónarmiðum samstarfsfólk og það skipti meira máli að framfarir í skólastarfi séu 

heildrænar heldur en að ná einstökum mælanlegum markmiðum. Viðhorf þeirra til breytinga 

síðustu ára skiptast í tvö horn og skiptir þá máli hver svarar en flestir eru sammála um að fjöldi 

áskorana séu framundan. 

Epilouge J.L. Borges (1990) verða lokaorð lokaorðanna: 

Árin líða og maður byggir lönd, uppfyllir heim sinn. Hann dregur upp myndir, 

af hjálendum, konungsríkjum, fjöllum, flóum, skipum, eyjum, herbergjum, 

tólum, stjörnum, hestum og fólki. Skömmu fyrir andlátið verður honum ljóst 

að allt það völundarhús sem hann af slíkri elju hefur fullkomnað, er í sérhverju 

smáatriði línanna nákvæm eftirmynd af andliti hans sjálfs.  
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Viðauki 1  - spurningalisti og bréf 

Ágæti viðtakandi 

Þessi könnun er send öllum þeim sem höfðu stjórnun að aðalstarfi í framhaldsskólum á 

Íslandi á vorönn 2019, skólameisturum sem öðrum stjórnendum. Könnunin er hluti af MPA-

lokaritgerð minni í HÍ.  

Ég er að leita svara við því m.a. hvernig verkaskiptingu stjórnenda íslenskra 

framhaldsskóla er háttað auk fleiri atriða.  Könnunin er 12 spurningar, 9 krossaspurningar og 

þrjár opnar spurningar valkvæðar. Áætlaður svartími er 5 mínútur.  

Smelltu hér til að taka þátt: https://www.surveygizmo.eu/s3/90156448/MPA-Teams-

and-Leadership 

Þú þarft ekki að svara könnuninni í heild eða einstökum spurningum hennar (merktu þá 

við "vil ekki svara"). Könnunin er gerð samkvæmt vísindasiðareglum HÍ og eru svörin 

órekjanleg. Könnunin verður opin í viku. Ég er þér afar þakklátur fyrir að taka þátt.  

Bestu kveðjur, Bensi 

Ef ekki gengur að opna hlekkinn eða eitthvað annað ófyrirsjáanlegt kemur upp sendu þá 

póst á bensi@vma.is 

-Benedikt Barðason MPA nemi  

 

Hér að neðan er svo spurningalistinn í heild sinni eins og hann birtist svarendum með einni 

spurningu á hverri síðu/skjá.  

 

 

https://www.surveygizmo.eu/s3/90156448/MPA-Teams-and-Leadership
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