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Formáli 

Verkefni þetta átti upphaf sitt haustið 2014 er ég sat á námskeiði um breytingastjórnun í 

opinberum rekstri. Ég hafði þá verið að baksa við að stýra innleiðingu á aðalnámskrá 

grunnskóla 2011/2013 í nokkur misseri eins og aðrir kollegar mínir í stétt skólastjóra. 

Undirritaður velti fyrir sér hvernig þeir væru að upplifa ferlið og hver væri reynsla þeirra af 

því í ljósi kenninga í breytingastjórnun.     

Verkefnið var að mestu unnið á vormisserum 2015 og 2019. Kann ég öllum þeim sem 

studdu mig í ferlinu bestu þakkir fyrir hvatningu og hugulsemi. Fjölskyldu minni þakka ég 

sérstaklega fyrir allan stuðninginn og föður mínum fyrir að lesa ritgerðina yfir og færa margt 

til betri vegar er snertir mál og stíl. Eins þakka ég af heilum hug þeim átta skólastjórum sem 

tóku þátt í rannsókninni og gerðu hana að veruleika með þátttöku sinni.   

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá slóðina 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf)    

Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Hafnarfjörður, 31.ágúst  2019 

 

Friðþjófur Helgi Karlsson 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
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Ágrip 

 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna viðhorf skólastjóra til og reynslu þeirra af 

innleiðingu á aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013. Ritgerðin er byggð á niðurstöðum úr 

eigindlegri tilviksrannsókn þar sem viðtöl voru tekin við átta skólastjóra í þremur 

sveitarfélögum á höfðuborgarsvæðinu sem valdir voru af handahófi en stýra allir 

heildstæðum skólum með meira en 300 nemendum. Markmið rannsóknarinnar er þríþætt. Í 

fyrsta lagi að kanna viðhorf skólastjóra til nýrrar aðalnámskrár. Hvaða væntingar þeir bera til 

hennar og hvernig kemur hún þeim fyrir sjónir? Í öðru lagi að skoða innleiðingarferli nýrrar 

námskrár með hliðsjón af kenningum í breytingastjórnun.  Hvaða hindrunum mættu þeir og 

hvernig var stuðningi þeim til handa háttað? Og í þriðja lagi að kanna þekkingu 

skólastjóranna á kenningum breytingastjórnunar og hvort að þeir nýttu þær kenningar í 

ferlinu.  

Horft er sérstaklega til þriggja kenningasmiða í breytingastjórnun í fræðilega hluta 

rannsóknarinnar. Áherslan er á kenningar John P. Kotter um Átta þrepa ferlið (2012), 

Umbreytingakenningu William Bridges (2009) og Aðgerðarkenningu (TASC) Michael Fullan 

(2009).  Fjallað er um mennta- og námskrárbreytingar (e. educational and curriculum 

change), uppbyggingu faghæfni (e. capacity building) og áhrif skólastjóra sem leiðtoga á ferli 

breytinga í skólum.   

Helstu niðurstöður eru þær að skólastjórar eru ánægðir með námskránna og þær breytingar 

sem felast í henni. Þeir upplifðu sig dálítið eina á báti í innleiðingarferlinu og töldu sig hafa 

fengið lítinn stuðning frá ríki og sveitarfélögunum. Þeir voru óöruggir í ferlinu og horfðu ekki 

nógu mikið til þess að virkja sem flesta með sér í innleiðingarvinnuna. Þeir báru byrðina á 

sínum herðum og að mestu einir. Helstu hindranir sem skólastjórar töldu sig hafa mætt í 

ferlinu voru neikvæð áhrif kjarasamninga, kreppu og mikils vinnuálags sem leiddu af sér of 

knappan tíma til að vinna að innleiðingunni. Einnig skorti fjármagn. Eins voru viðhorf margra 

kennara blandin og mikill tími fór í að sannfæra þá um mikilvægi breytinganna.  Þegar horft 

er til þekkingar skólastjóra á kenningum í breytingastjórnun og hagnýtingu þeirra fræða í 

innleiðingarferlinu kom í ljós að þeir voru óöruggir í þeim efnum og það hamlaði 

innleiðingunni.  
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Abstract 

 

The topic of this dissertation is to examine the attitudes of principals' and their experience in 

the implementation of the compulsory school curriculum 2011/2013. The dissertation is 

based on the results of a qualitative case study where interviews were conducted with eight 

principals in three municipalities in the capital district. The principals were chosen randomly. 

All managed comprehensive schools with more than 300 students. There are three main 

aims of this dissertation:  Firstly to examine the principal's attitude toward the new national 

curriculum. What expectations do they have for it and how do they see this new curriculum? 

Secondly to observe the process of the implementation of the new curriculum regarding 

theories of change management. What obstacles did they face and how was support 

provided? And thirdly, to examine the principals' knowledge of change management 

theories and whether they used those theories in the process. 

I have especially looked into the work of three scholars that have put forward theories about 

the execution of change in the theoretical part of the study. The focus is on John P. Kotter's 

Theory of the Eight Stage Process (2012), Transformational Theory of William Bridges (2009) 

and Theory of Action for System Change (TASC) Michael Fullan (2009). Among other things I 

discuss the changes of the educational and the curriculum system, the capacity building and 

last but not least the principals'  influence as leaders on the process of change in schools. 

Principals are satisfied with the curriculum and the changes that it entails. They experienced 

to be on their own during the implementation process and felt that they had received little 

support from the state and local governments. They felt insecure during the process and did 

not look enough to involve other in the implementation work. They carried the burden on 

their shoulders and mostly alone. The main barriers that the principals thought they had 

encountered in the process were the negative effects of wage settlements, the financial 

crisis and the heavy workload that led to lack of time to work on the implementation. There 

was also lack of financial support. Likewise, many teachers' attitudes were mixed and much 

time was spent in convincing them of the importance of the changes. Looking at the 

principals knowledge of theories of change management and their utilization of knowledge 

during the implementation process, it came clear that they were insecure in their work and 

that obstructed the implementation. 
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1 Inngangur  

1.1  Tilgangur rannsóknar  

 

Ný aðalnámskrá grunnskóla tók gildi 1. ágúst 2011. Var þar um að ræða almennan hluta 

hennar en greinahluti námskrárinnar kom út vorið 2013 og tók þá þegar gildi.    

Skólaveturinn 2011-2012 hófst innleiðingarferli nýrrar aðalnámskrár í grunnskólum landsins 

og skyldi innleiðingin taka þrjú ár samkvæmt auglýsingu ráðuneytis mennta- og 

menningarmála í júní 2011.  

      Tilgangur með rannsóknarinnar er að kanna viðhorf átta skólastjóra á 

höfuðborgarsvæðinu til námskrárinnar og reynslu þeirra af innleiðingu hennar í ljósi 

kenninga um breytingastjórnun. Hvernig var að mati þeirra skólastjóra sem þátt taka staðið 

að innleiðingunni og hverjar voru helstu hindranir sem þeir mættu í ferlinu? Hvaða tækifæri 

sáu þeir? Hvernig fannst þeim stuðningurinn sem að þeir fengu frá sveitarfélagi sínu og ríkinu 

í ferlinu. Og hefði með einhverjum hætti mátt standa betur að henni að þeirra mati?   

      Það er ljóst að mikilvægt er að vel sé vandað til innleiðingarferla þegar um breytingar er 

að ræða í skólum svo að þær megi takast sem best. Er þá mikilvægt að horfa hvort tveggja til 

kenninga um breytingastjórnun og þekkingar á leiðtogafræðum (Razzag og Forde, 2013; bls. 

64). Þetta á ekki síst við þegar fara á í svo miklar breytingar í skólakerfum sem innleiðing á 

nýjum námskrám er.  

       Talsvert hefur verið ritað um námskrár og breytingar (e. curriculum change) á umliðnum 

áratugum. Breytingar sem tengjast innleiðingu á nýjum námskrám er vandasamt og 

viðamikið verkefni þar sem þarf að taka marga þætti inn í myndina svo að inntak 

námskrárinnar sem innleiða á nái inn í skólastofuna og festi sig í sessi. Þegar kemur að 

innleiðingu á nýjum námskrám þá skiptir uppbygging faghæfni í skólasamfélögum miklu máli 

og getur verið lykilatriði í innleiðingu breytinga sem felast í nýjum námskrám.     

       Á öllum vígstöðvum menntakerfisins hér á landi, og þá gildir einu hvort um er að ræða 

ráðuneyti menntamála, fræðsluskrifstofur sveitarfélaga eða hvern og einn grunnskóla, þá er 

þekking á kenningum og markvissum aðferðum breytingastjórnunar gríðarlega mikilvæg ef 

takast á að innleiða breytingar í skólakerfum með farsælum hætti. Það er ekki síður 

mikilvægt að fá fram sýn skólastjóra á innleiðingarferlið, reynslu þeirra af því, til þess að geta 

lært af og áttað sig betur á helstu hindrunum sem þeir upplifðu í ferlinu. Reynsla og upplifun 

þeirra getur skipt sköpum um framtíðarþróun innleiðingarferla  sem eiga að leiða til umbóta 

og aukinnar farsældar og árangurs nemenda í íslensku skólakerfi. Þess vegna er rannsókn 

sem þessi mikilvæg.        
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1.2 Grunnskólalög 2008 og Aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013  

Í framhaldi af setningu nýrra laga árið 2008 um grunnskóla (nr. 91/2008) hefur verið unnið 

að innleiðingu þeirrar menntastefnu sem þar er mörkuð. Undirstöðuatriði í þeirri vinnu er 

gerð aðalnámskrár. Aðalnámskrá grunnskóla er rammi um skólastarfið á því skólastigi og 

leiðsögn um tilgang þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá 

menntastefnu sem felst í lögunum. Aðalnámskrá er ætluð stjórnendum skóla, kennurum og 

öðru starfsfólki í skólakerfinu. Einnig veitir hún nemendum, foreldrum þeirra, opinberum 

stofnunum, félagasamtökum, aðilum atvinnulífsins og almenningi upplýsingar um tilgang og 

starfsemi skóla. Aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013 er að mörgu leyti metnaðarfull 

stefnuyfirlýsing sem felur í sér bæði nýja hugsun og afturhvarf til fortíðar þar sem 

nemandinn og hæfni hans er sett í forgrunn.  

      Fyrstu drög að nýrri aðalnámskrá voru kynnt fyrir skólafólki haustið 2010 og almennur 

hluti hennar kom út ári síðar. Einhverjir skólar hófu undirbúning við innleiðingu hennar svo 

snemma sem á árinu 2010 m.a. með því að setja upp símenntunaráætlanir sínar sem tóku 

mið af nýrri námskrá og með því að hefja endurskoðun á skólastefnum sínum. Kynningar 

ráðuneytis mennta- og menningarmála hófust árið 2011. Af gögnum má ráða að áætlun 

ráðuneytisins hafi í besta falli verið tilviljunarkennd í upphafi ferilsins og í raun var sú áætlun, 

ef hún hefur þá yfirleitt legið fyrir í upphafi, ekki sett fram opinberlega fyrr en á árinu 2013 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).   

  

1.3  Hlutverk stjórnsýslueininga í innleiðingarferlinu  

1.3.1  Ríkið – ráðuneyti mennta- og menningarmála  

Aðalnámskráin er sérstök opinber stefna um starfsemi grunnskóla landsins. Við samningu 

aðalnámskrárinnar var m.a. leitað til fagfólks í skólum landsins en einnig komu fulltrúar 

sveitarfélaganna í landinu að vinnunni. Stýrihópur var skipaður fulltrúum ráðuneytisins, 

fulltrúum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og frá fagfélögum kennara og stjórnenda 

grunnskóla. Fyrstu drög að nýrri námskrá litu dagsins ljós haustið 2010 og formleg útgáfa 

almenna hlutans var gefin út haustið 2011. Sveitarfélög og skólar þeirra höfðu þrjú ár til að 

innleiða stefnuna í daglegt skólastarf. Í því fólst að frá hausti 2014 áttu grunnskólar landsins 

að vinna eftir nýrri aðalnámskrá þar sem skólanámskrá og starfsáætlun einstakra skóla eru í 

senn stjórntæki og kennslufræðileg útfærsla aðalnámskrárinnar og því lykilverkfæri um 

starfshætti skólanna (Vigfús Hallgrímsson, 2014).  

      Frá sjónarhóli stjórnunar má telja að frá aðalnámskrá grunnskóla 1999 til aðalnámskrár 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
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grunnskóla 2011 felist mikilvæg stefnubreyting. Það er breyting úr stofnanamiðaðri áherslu 

aðalnámskrárinnar 1999 (áherslan á námsgreinina og tileinkunn fagþekkingar) í 

þjónustumiðaða áherslu aðalnámskrár 2011 (áherslan á getu og hæfni nemenda sem verður 

aðalatriðið en ekki námsgreinin). Þannig verður að telja að nýrri aðalnámskrá fylgi nýjar 

áherslur fyrir skóla sem krefjast innleiðingarferils á grundvelli stefnumótunar, hversu vel 

skilgreint eða ítarlegt sem það er gert í hverju sveitarfélagi eða skóla fyrir sig. Aðlögun 

aðalnámskrár birtist þá í skólanámskrá hvers skóla sem er þá hið hefðbundna 

stefnumótunarverkefni grunnskóla sem skipulagsheildar: Að móta frekari ferla, vinnubrögð 

og aðgerðir til að koma stefnu aðalnámskrár í framkvæmd með þriggja ára innleiðingarferli 

svo nýju hlutverki grunnskólans verði náð (Vigfús Hallgrímsson, 2014).  

      Í bréfi sem sent var til fræðsluskrifstofa sveitarfélaga og skólastjóra grunnskóla haustið 

2011 kom fram að ráðgert væri að aðalnámskrá grunnskóla yrði fylgt eftir af hálfu 

ráðuneytisins á því hausti, m.a. með kynningum, útgáfu þemahefta um grunnþætti í 

menntun, útfærslu á námsmati við lok grunnskóla, þróunarstarfi og endurmenntun. 

Ráðuneytið hvatti grunnskóla og alla hagsmunaaðila til að kynna sér vel nýja aðalnámskrá og 

hefja vinnu við innleiðingu hennar og vonaðist eftir góðu  samstarfi við skólasamfélög 

landsins í þeirri vinnu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).    

      Samkvæmt fjölmörgum rannsóknum er mikilvægt að ráðuneyti mennta- og 

menningamála ræki forystuhlutverk sitt í innleiðingarferli nýrrar aðalnámskrár. Hlutverk þess 

í þeim efnum hefði átt að liggja skýrt fyrir í upphafi.  En var það raunin að mati viðmælenda 

minna að ráðuneytið veitti verkefninu forstöðu og stýrði innleiðingunni með styrkri hendi?  

Hvernig upplifðu þessir átta skólastjórar í þessum þremur stóru sveitarfélögum að ríkið hefði 

rækt forystuhlutverk sitt?  Við munum líta nánar á það síðar í þessari ritgerð.   

1.3.2 Sveitarfélögin þrjú   

Þau þrjú sveitarfélög sem valin voru til þátttöku eru öll á höfuðborgarsvæðinu. Við skulum 

kalla þau Norðurbakka, Úthlíð og Lækjarberg. 

Mjög misjafnlega virðist hafa verið staðið að skipulagi á innleiðingu námskrárinnar og 

stuðningi við hana í sveitarfélögunum. Í sveitarfélaginu Úthlíð var engin sérstök áætlun sett 

fram af hálfu fræðsluyfirvalda í sveitarfélaginu. Með því er ábyrgðin í raun sett á hvern skóla í 

sveitarfélaginu en yfirvöld fræðslumála stóðu m.a. fyrir dagskrá á sameiginlegum 

starfsdögum allra skóla þar sem fjallað var um námskrána frá ýmsum hliðum. Þau hétu líka 

stuðningi ef eftir því væri leitað að hálfu skólanna. Svipað virðist hafa verið uppi á teningnum 

í sveitarfélaginu Lækjarbergi en þar var þó skipulögð umfangsmikil fræðsla fyrir starfsmenn 

skóla í sveitarfélaginu á árunum 2012 – 2014.   

      Til samanburðar er vert að líta til sveitarfélagsins Norðurbakka í þessu samhengi. Þar var 

verkefnið formlega sett á dagskrá með verkáætlun fyrir innleiðingarferlið sem unnin var af 
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starfsmanni skrifstofu fræðslumála og samþykkt í fræðsluráði sveitarfélagsins í janúar 2012 

og átti að gilda yfir þrjú skólaár, 2011 – 2014. Verkáætlunin var síðan útfærð nánar fyrir 

hvert skólaár fram til hausts 2014 að ný aðalnámskrá skyldi komast í fulla virkni og mat á 

framkvæmd stefnunnar hæfist í framhaldinu (Vigfús Hallgrímsson, 2014; bls. 13-14).   

      Það er jafn ljóst hér og nefnt var að ofan þegar rætt var um hlutverk ríkisins í 

innleiðingarferlinu að það er mikilvægt hlutverk fræðsluyfirvalda að hafa forgöngu um 

innleiðingarvinnuna í sínu sveitarfélagi og leiða hana með styrkum hætti ásamt fagfólki 

skólanna.  En var það raunin?  Var það sú upplifun sem þeir skólastjórar sem rætt er við í 

þessu verkefni höfðu?  Við skoðum það nánar í greiningarkaflanum hér síðar í þessari ritgerð.   

 

1.4  Innleiðingaráætlanir       

1.4.1  Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

Eins og áður kom fram sendi ráðuneytið bréf til skólaskrifstofa og skólastjóra í 

grunnskólum í apríl 2013 þar sem gat að líta áætlun um innleiðingu á nýrri aðalnámskrá.  

Í þeirri áætlun um innleiðingu var gerð grein fyrir helstu verkefnum fyrir grunnskólastig til 

vorannar 2015 en þá var miðað við að námskrárnar hefðu að fullu komist til framkvæmda. 

Áætlunin tók einungis til sérverkefna sem skipulögð yrðu á vegum mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins og vörðuðu beint innleiðinguna. Tilgreindu þeir í bréfinu að 

hafa yrði í huga að til viðbótar væru ýmis önnur verkefni bæði á vegum ráðuneytisins og 

annarra sem vinna að og styðja við innleiðinguna. Þar kemur einnig fram að miðað sé við að 

nýtt námsmat við lok grunnskóla verði fyrst notað á vorönn 2015 (Menntamálaráðuneytið, 

2013). 

      Helstu verkefnin sem ráðuneytið áætlaði að setja fram til stuðnings við fagfólk grunnskóla 

í innleiðingarferlinu og athugsemdir mínar um þau verkefni má sjá í viðauka 4. En hvað 

fannst skólastjórunum átta um þessa áætlun ráðuneytisins? Litu þeir á hana sem verkáætlun 

sem myndi styrkja þá í sínu ferli við innleiðingu hinnar nýju aðalnámskrár?   

 

1.4.2 Sveitarfélögin þrjú  

Í sveitarfélaginu Norðurbakka var verkefnið formlega sett á dagskrá með ítarlegri verkáætlun 

fyrir innleiðingarferlið sem unnin var af starfsmanni á fræðslusviði sveitarfélagsins og 

samþykkt í fræðsluráði sveitarfélagsins í janúar 2012 og skyldi gilda yfir þrjú skólaár (2011 – 

2014) eins og áður hefur komið fram. Verkáætlunin yrði síðan útfærð nánar fyrir hvert 

skólaár fram til hausts 2014 að ný aðalnámskrá skyldi komast í fulla virkni og mat á 

framkvæmd stefnunnar hæfist í framhaldinu (Vigfús Hallgrímsson, 2014; bls. 13-14).  

      Í sveitarfélaginu var hafinn undirbúningur að innleiðingu á samræmdum vettvangi haustið 
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2011 en þess utan fór fram vinna í hverjum skóla eftir því sem þar var ákveðið. Á vorönn 

2012 var efnt til sérstakts kynningarátaks um aðalnámskrá grunnskóla í sveitarfélaginu. 

Boðað var til sérstakrar fundaraðar með stjórnendum grunnskólanna þar sem kynnt og rædd 

voru ýmis atriði varðandi innleiðinguna og þær áherslur sem hafa verið í sameiginlegri 

framkvæmd hennar. Þá voru haldnir kynningarfundir fyrir kennara í bænum. Einnig tengdist 

miðlægt skipulag símenntunar frá skrifstofu menntamála í sveitarfélaginu skólaveturinn 

2012-2013 innleiðingu nýrrar aðalnámskrár grunnskóla og þá sérstaklega sex grunnþáttum 

menntunar samkvæmt aðalnámskránni.  

      Þetta dæmi er tekið hér til að sýna að til voru þau sveitarfélög sem leiddu hugann 

formlega að innleiðingarferlinu, höfðu forgöngu um framgang þess og lögðu fram skýra 

innleiðingaráætlun sem þau fylgdu eftir. Er það vel. Raunin var því miður ekki sú í 

sveitarfélaginu Úthlíð sem hér er einnig til skoðunar. Þar var ekki sett fram skýr 

markmiðssett innleiðingaráætlun sem sveitarfélagið hafði forgöngu um að leiða.      

Í sveitarfélaginu Lækjarbergi var ekki heldur sett fram formleg skrifleg innleiðingaráætlun og 

virðist því ábyrgðin að einhverju leyti hafa verið sett á herðar skólanna í því sveitarfélagi líkt 

og í sveitarfélaginu Úthlíð. En við skoðum betur í þessu verkefni hvaða viðhorf þeir átta 

skólastjórar sem þátt tóku höfðu til þess stuðnings sem sveitarfélag þeirra veitti í ferlinu. 

Höfðu þeir forgöngu um að leiða innleiðingu með skólafólki í sínu sveitarfélagi að mati 

skólastjóranna og hvernig var upplýsingagjöf til þeirra háttað að hálfu sveitarfélagsins?     

 

1.5 Uppbygging ritgerðar  

Að loknum þessum inngangskafla verður ljósi varpað á fræðilegan hluta þessa verkefnis. Sá 

kafli, sem er annar kafli, hefst á umfjöllun um breytingar í menntakerfum og þá sérstaklega 

breytingar er snerta innleiðingu á námskrám. En slíkar breytingar eru vandasamar og þarf að 

horfa til ýmissa þátta í því sambandi. Að því loknu mun ég fjalla um uppbyggingu faghæfni 

(capacity building) og mikilvægi hennar í breytingastarfi. Í framhaldi af því mun ég fjalla um 

tengsl skýrra innleiðingaráætlana og uppbyggingu á faghæfni. Í fjórða undirkafla fræðilega 

hlutans í þessu verkefni mun ég svo fjalla um þau áhrif sem skólastjórar sem leiðtogar hafa á 

ferli breytinga í skólum. Að þeim undirkafla loknum er komið að aðalumfjöllunarefni 

fræðilega hlutans sem ber heitið kenningar í breytingastjórnun. Áhersla mín í þeim hluta er á 

kenningar John P. Kotter um Átta þrepa ferlið (2012), Umbreytingakenningu William Bridges 

(2009) og Aðgerðarkenningu Michael Fullan (2009) sem hann nefnir TASC (e.a. Theory of 

Action for System Change). Í þeim hluta fer ég ítarlega yfir inntak kenninga þeirra og spyr 

nokkurra spurninga sem ríma við meginspurningar þessa verkefnis.    

      Þriðji kafli er um aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar hefst umfjöllunin á stuttum 
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inngangsorðum en færist svo yfir í umfjöllun um aðferð og gagnaöflun. Að þeirri umfjöllun 

lokinni verður fjallað um val á viðmælendum og tilkynningarskyldu og leyfi fyrir verkinu. Í 

síðasta hluta þessa kafla er svo umfjöllun um þær gagnagreiningaraðferðir sem beitt var.  

      Fjórði kafli verkefnisins fjallar um niðurstöður þess og skiptist í fjóra undirkafla. Fyrsti 

undirkaflinn fjallar um niðurstöður út frá viðhorfum skólastjóra til aðalnámskrár grunnskóla 

2011/13, annar hlutinn um innleiðingarferlið í skólunum og þriðji hlutinn um þekkingu og 

reynslu skólastjóra af kenningum í breytingastjórnun. Að lokum er samantekt niðurstaðna í 

fjórða undirkafla þessa kafla um niðurstöður rannsóknarinnar. Inn í niðurstöðukaflann er að 

hluta fléttað inn umræðu um niðurstöðurnar.  

       Fimmti kafli verkefnisins er umræðukafli þar sem ég greini það hvernig athafnir 

skólastjóranna samræmast því sem kemur fram í kenningum þeirra þriggja fræðimanna sem 

fjallað er um í fimmta undirkafla í 2. kafla verkefnisins og í ljósi niðurstaðna verkefnisins. 

Einnig verða aðgerðir fræðsluskrifstofa sveitarfélaganna og ráðuneytis mennta- og 

menningarmála skoðaðar í þessu ljósi.  

       Í sjötta kafla er niðurlag þar sem m.a. styrkleikar og veikleikar stjórnvaldsaðilanna þriggja 

eru metnir. Einnig er þar undirkafli þar sem brugðið er birtu á það hvað betur hefði mátt fara 

í innleiðingarferlinu samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar.  
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2 Fræðilegt viðfangsefni rannsóknarinnar   

2.1 Mennta- og námskrárbreytingar (e. educational and curriculum change)    

Breytingar í menntamálum snerta óhjákvæmilega starfsfólk skóla. Morrison (1998) lýsir 

einkennum breytinga sem formgerðum, kerfisbundnum og atkvæðamiklum. Það er ferli sem 

á sér stað yfir ákveðinn tíma frekar en að vera einstakur atburður. Því til viðbótar er það ferli 

sem er ekki línulegt, hefur margar víddir og snertir bæði persónuleg og stofnanabundin efni 

(Morrison, 1998). Slíkt viðhorf til breytinga merkir að þær verður að rannsaka sem ferli en 

ekki sem mat byggt á niðurstöðum. Áherslu verður að leggja á að rannsaka innra ferli 

breytinga í menntamálum innan stofnana. Samt sem áður, skilgreiningin á breytingum sem 

lögð er fram af Morrison (1998) varpar ljósi á efnisþætti breytinga en lýsir ekki tengslunum á 

milli þeirra og þá sérstaklega tengslunum á milli stofnanalegra og persónulegra hliða 

breytinga. Því til viðbótar fela breytingar í menntamálum í sér að þær taka tíma og krefjast 

skuldbindingar og það er mikilvægt að starfsfólk skóla finni til eignarhalds á þeim breytingum 

sem gera á. Ford (1996) lýsir stjórnun breytinga sem hringlaga ferli athugana og upprifjunar 

sem felur í sér forsendur eins og stefnu, skipulag, ferla og innra grunnskipulag. Til viðbótar 

því að móta viðhorf og trú fela breytingar á menntakerfum það einnig í sér að hafa áhrif á 

félagsleg tengsl. Í menntamálum munu breytingar alltaf hafa áhrif á félagsleg tengsl þar sem 

afurð menntunar samanstendur af námi nemenda og samsetningu afurðarinnar í víxlverkun 

á milli kennara og nemenda (Huberman og Miles, 1984). Breytingar í menntakerfum fela því í 

sér mikil áhrif á starfsmenn í stofnunum og tengsl þeirra á milli. Þess vegna er mikilvægt að 

beina sjónum að einhverju leyti til þess hvaða áhrif breytingar hafa á líðan, viðhorf og tengsl 

starfsmanna. Ein af þeim þremur kenningum sem við skoðum hér nánar síðar snýr einmitt að 

þessum þáttum. Er það Umbreytingakenning Williams Bridges.  

      Skrif um skilgreiningar á námskrá benda á nauðsyn þess að fara gaumgæfilega yfir 

námskrár sérstaklega með tilliti til þess hvort þær mæti markmiðunum. Námskrá er hægt að 

skilgreina sem samansafn áætlana er lúta að námi og þróun. Hún felur ekki einungis í sér 

yfirlit helstu atriða sem tekin eru fyrir heldur líka mikilvæga ferla eins og áætlanagerð, 

leiðbeiningar, mat og stjórnun. Kosturinn við slíka skilgreiningu er að athugun á námskrá ætti 

alltaf að fela í sér áætlun hennar, framkvæmd og stjórnun. Það er mikilvægt að hafa í huga. 

Markmið námskrár verða óhjákvæmilega fyrir áhrifum að vissu marki af ytri þörfum og 

kröfum þjóðfélagsins. Skipulag námskrár hefur verið skilgreint sem úrval þekkingar sem 

miðlað er til nemenda og þau grundvallaratriði sem úrvalið byggir á (Reid, 1978).   

Reid (1978) heldur því einnig fram að innihald námskrár endurspegli það svið þekkingar sem 
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álitið er mikilvægt hverju sinni og er ástundað í atvinnulífinu og samfélaginu öllu.  

      Orðið breyting hvað varðar námskrá bendir til umbóta (e. reform) þ.e. að breyta hlutum 

til hins betra (Kelly, 1982). Það sem gefið er út fyrir að vera betra er augljóslega viðfang þess 

hvað hvert þjóðfélag álítur að séu mikilvæg markmið menntunar og er ekki síður háð því hver 

hefur ráðandi rödd hvað varðar ákvörðunvald yfir námskránni á hverjum tíma.   

      Þessu til viðbótar getum við ekki ályktað að skipulagðar námskrárbreytingar skili sér beint 

inn í það hvernig hlutirnir eru gerðir í reynd inni í skólasamfélögum. Það þýðir ekki að 

kennarar muni innleiða breytingarnar eins og ætlast er til eða að nemendur læri það sem 

áætlað er að þeir læri með nýjum áherslum nýrrar námskrár. Bolam (1975) vísar til þessa 

ósamræmis sem munarins á milli kjörbreytinga (e. adoptive change) og aðlögunarbreytinga 

(e. adaptive change). Kjörbreytingar virða að vettugi þær breytur sem finna má í umhverfi 

einstakra stofnana og tengist línulegum aðferðum þar sem valdboðið kemur frá toppnum og 

niður í grasrótina. Aðlögunarbreyting er mun næmari í garð aðstöðu og í samhengi einstakra 

skóla. Sem og að þróa hæfnina fyrir breytingar innan samhengis stofnana og nærumhverfis 

þeirra. Þrátt fyrir að breytingar á grunni aðlögunar séu ákjósanlegri í samhengi menntamála 

þá eru kjörbreytingar einnig óhjákvæmilegar.  

      Árangursrík þróun námskrár krefst þess að beitt sé þekkingu á sviði breytingastjórnunar 

og mistök í innleiðingu árangursríkra breytinga á námskrá má oftar en ekki rekja til þess að 

slíkri þekkingu er ekki gefinn gaumur eða er ábótavant. Stefnumótunaraðilar, leiðtogar í 

menntamálum og kennarar verða að þekkja betur til þeirra áhrifaþátta sem leiða af sér 

árangursríkar námskrárbreytingar í skólum. Þess vegna er svo mikilvægt að afla sér þekkingar 

um breytingar í menntakerfum og lykilþætti þeirra þátta sem eru ómissandi og verða að vera 

til staðar í öllum alvöru ferlum námskrárbreytinga sem leiða eiga til umbóta. Margar 

námskrárumbætur eru byggðar á því hvernig námskrár hafa samkvæmt hefðum verið 

skipulagðar. Sem afleiðing af því hafa margar námskrár verið ofhlaðnar, ruglingslegar og 

óaðgengilegar fyrir kennara og nemendur. Þess vegna þurfa stefnumið námskrár að hverfa 

frá því að vera námskrá sem líkan út frá hugsuninni um afurð í átt að námskrá sem er líkan út 

frá hugsuninni um feril. Þetta myndi líka breyta hlutverki námskrár frá því að vera eingöngu 

tæknilegt skjal í átt til þess að vera meira alhliða leiðbeining um skólaumbætur.  

      Að breyta því hvernig kennarar kenna og hvernig nemendur læra krefst sérstakrar 

nálgunar. Sérstök starfsþjálfun er ekki nægjanleg ef námskrárumbætur eiga að hafa það að 

markmiði að breyta því hvernig nemendur læra og kennarar kenna. Þá er þörf á að beita 

fjölbreyttari aðferðum. Þess vegna er mikilvægt að hjálpa kennurum að skapa faglegt 

lærdómssamfélag og aðstæður til þess að sveitarfélög og skólar læri hver af öðrum. Viðleitni 

til námskrárbreytinga er venjulega stimplað sem innleiðing eða færsla tiltekinnar 

fyrirhugaðrar námskrár inn í þær aðstæður og aðferðir sem eiga að viðhafast inni í 

kennslustofunni. Almenna leiðin til þessarar færslu fyrirhugaðrar námskrár inn í skólastarfið 
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er útbreiðsla upplýsinga til að efla skilning á þeim umbótum sem þarf að gera til að bæta 

skólastarfið.  En einnig þarf að skipuleggja fjölbreytta endurmenntun kennara til að bæta 

þekkingu þeirra og veita þeim þá hæfni sem máli skiptir ásamt því að standa að útbreiðslu á 

stuðningsefni eins og kennaraleiðbeininingum og bæklingum til foreldra um fyrirhugaðar 

breytingar á menntun barna þeirra til að styðja við þær (Sahlberg, 2009).   

 

2.2  Uppbygging faghæfni (e. capacity building) og mikilvægi hennar í 
breytingastarfi    

Við skilgreinum uppbyggingu á faghæfni sem safn af samhangandi og meðvituðum 

aðgerðum sem eru samþykktar af skólasamfélögum í heild til að hafa jákvæð áhrif á 

þekkingu, hæfni og sameiginleg forgangsatriði skóla og einstaklinga innan þeirra þegar reyna 

á að innleiða breytingar. Aðgerðir eru mótaðar og samþykktar í gegnum kerfislæga- og  

menningarlega ferla en einnig samskiptaferla og þær byggðar upp í kringum skilgreinda og 

skýra sýn um bætt nám nemenda (Walker, 2010).  

      Nálgun (Bain, Chan og Walker, 2011) á uppbyggingu faghæfni á grunn sinn í lögmálinu um 

skólann sem sjálfskipulagskerfi og er hún lögð að jöfnu við þá faghæfni sem á grunn sinn í 

nútímaskilningi á starfsþróun og námi. Þeirra skilgreining á uppbyggingu faghæfni fer saman 

við hugmyndir Crowther og samstarfsfélaga (Crowther, 2011), sem skilgreina uppbyggingu 

faghæfni sem ,,skipulagt ferli til þess að virkja allar bjargir hvers skóla í að efla þær 

breytingar sem við viljum ná fram og viðhalda svo þeim umbótum til lengri tíma” (bls. 20). 

      Í hjarta áskorunarinnar sem felst í kenningum um umbreytingu liggja þær 

breytingaaðferðir sem verða sjálfbærar þegar skilningurinn á því hvað skólar og leiðtogar 

þeirra geta gert til að viðhalda og festa nýjar aðferðir í sessi er fyrir hendi. Það er ljóst ef 

maður skoðar fræðin að uppbygging faghæfni er oftast viðurkennd sem jákvæður þáttur hjá 

kennurum sem sækja starfsþróunarnámskeið, en alltof oft fjarar undan hinum upprunalega 

áhuga þeirra og þeim aðferðum sem kennarar kynntust á námskeiðunum þegar tíminn líður 

á þeirra eigin heimavelli í kennslustofunni. Við vitum að uppbygging faghæfni er 

árangursríkust þegar hún byggir á rannsóknum, beinir sjónum sínum að því að þróa nánar þá 

uppeldisfræði sem beitt er og inntak þekkingar. En einnig þegar hún byggir á samvinnu, er í 

nánum tengslum við staðbundið samhengi, er metin umfram mælingar á ánægju og felur í 

sér að byggja upp leiðtogahæfni (Guskey, 2003).   

      Hvað sem því líður þá er mun minna vitað um það hvernig skólar skapa aðstæður fyrir 

árangursríka uppbyggingu faghæfni í daglegum aðgerðum sínum og hvernig þessum 

aðstæðum er viðhaldið til framtíðar. Samkvæmt Pedder and MacBeath (2008) er uppbygging 

árangursríkrar faghæfni háð nokkrum þáttum í skólastarfinu. Þessir þættir eru m.a. hæfni 
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skólasamfélags til að ákveða eitthvað og starfa svo að því í sameiningu, að til staðar sé skýr 

framtíðarsýn og stofnanabundið stuðningskerfi innan skóla en er einnig háð því hvernig 

skólar endurskoða sérfræðiþekkingu og stuðningsnet sitt. Bent hefur verið á að hlutverk 

leiðtoga í skólum er mikilvægt þegar verið er að horfa til þess að koma á árangursríkri 

starfsþróun innan skólasamfélaga og þá er mikilvægt að þeir horfi til þeirra þátta sem taldir 

voru upp hér að ofan. Nokkrir fræðimenn sem hafa skrifað um þetta efni halda því fram að 

margir skólar hafi almennt verið lítt færir um að beita áhrifum á nám út frá þeim þáttum sem 

nefndir voru hér að ofan (Hattie, 2009; Opfer and Pedder, 2011; Rowe, 2003). Og að þeirra 

mati hafa skólar í raun ekki sýnt hæfni til að auka áhrifin innan kennslustofunnar svo að bæta 

megi árangur nemenda þeirra til lengri tíma litið.   

      Miðað við þær gloppur sem eru í skilningi okkar á ferli uppbyggingar faghæfni og áhrifa 

hennar út frá því sem byggt er á í rannsóknum og til þess sem gerist til langframa hvað 

varðar aðferðir í skólunum sjálfum er greinilega þörf á að rannsaka viðfangsefnið betur. Það 

er ekki efni þessarar rannsóknar en mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir þessu hugtaki 

þar sem það hefur áhrif á árangur þegar kemur að innleiðingu breytinga í skólum. En í þessu 

samhengi skulum við næst skoða mikilvægi uppbyggingar á faghæfni þegar kemur að 

árangursríkri innleiðingu breytinga. Í kafla 2.5 skoðum við svo nánar áhrif skólastjóra sem 

leiðtoga á ferli breytinga í skólum.       

 

2.3  Tengsl innleiðingaráætlana og uppbyggingar á faghæfni  

Því miður er það þannig að þó að við séum meðvituð um alla þá mikilvægu þætti sem þurfa 

að vera til staðar þegar kemur að innleiðingu breytinga þá er staðreyndin sú að innleiðing 

árangursríkra breytinga nær of oft ekki fram að ganga. Alma Harris (2011) bendir á nokkra 

þætti í þessu sambandi sem mikilvægt er að hafa í huga þegar kemur að innleiðingu 

breytinga.  

Í fyrsta lagi þá væntum við þess iðulega að umbætur eigi sér stað hratt og örugglega með 

mjög sýnilegum breytingum á árangri nemenda. Slíkar umbætur eru jafnan þvingaðar fram 

og tímarammi þeirra er áætlaður mun skemmri en nauðsynlegt er.  

Í öðru lagi þá hefur verið ofuráhersla á ranga drifkrafta eins og t.a.m. ytri ábyrgð á árangri 

nemenda á meðan að rannsóknir sýna fram á að valdefling starfsmanna, þar sem þeir eru 

gerðir ábyrgir fyrir árangri nemenda, gefur mun betri raun. Aðrir drifkraftar, eins og 

ofuráhersla á alþjóðlegan samanburð, m.a. niðurstöður PISA og fleira, virka mjög neikvætt á 

þróun umbóta.  

Í þriðja lagi er ástæða þess að ekki tekst að koma á umbótum sú að menn taka 

innleiðingarferlið sjálft ekki nógu alvarlega og vanda sig alls ekki nægjanlega við það. Það er 

ekki nóg að hafa skýr markmið um það hverju á að breyta ef innleiðingaráætlunin sjálf eru 
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illa unnin. Það er ljóst að mikilvægt er að hafa skýra sýn en ekki er síður mikilvægt að hafa 

gott yfirlit yfir alla þá litlu hluti sem þarf að framkvæma til að ná fram til hennar (bls. 625 – 

626).   

       Mikið hefur verið ritað um breytingar í menntakerfum og nauðsyn þess að gera hlutina 

með öðrum hætti en gert hefur verið til þessa til að ná fram betri niðurstöðu. Miklu minna 

hefur verið ritað um það hvernig á í raun að láta hlutina virka og enn minna um þann þátt 

sem þótt hefur lítið spennandi og erfiður, en það er innleiðingarferlið sjálft. Það er því 

kannski ekki skrítið að skólastjórar og þeir aðilar frá ríki og sveitarfélögum sem koma að 

slíkum breytingum séu ekki nógu öruggir þegar kemur að innleiðingarferlinu sjálfu.  

      Umfjöllun um innleiðingarferli leiðir okkur beint að þeim mikilvæga þætti sem 

uppbygging faghæfni (e. capacity building) er. Hversu skínandi björt sem stefnan eða 

nýjungarnar sem hrinda á í framkvæmd eru þá ná þær ekki almennilegri fótfestu í 

skólasamfélögum nema hugað sé að vel útfærðum innleiðingaráætlunum sem eru tengdar 

við uppbyggingu á faghæfni í hverju skólasamfélagi. Það er mikilvægt að byggja upp þá hæfni 

sem til þarf svo umbæturnar verði að veruleika.   

      Það sem þarf til er skýr innleiðingaráætlun til að þessar nýju hugmyndir nái fram að ganga 

og leiði til umbóta. Og ekki síður þarf að tryggja hæfnina svo að árangursríkar breytingar 

verði að veruleika sama hvaða hindranir kunna að vera í vegi fyrir þeim.   

      Að byggja upp faghæfni er að mati Alma Harris (2011) kjarni alls breytingastarfs í skólum. 

Það að byggja upp nauðsynlega faghæfni í skólasamfélögum krefst kerfisbundinnar stýringar 

og samstarfs allra aðila innan skólasamfélagsins. Og þar þurfa fulltrúar ríkisins og 

sveitarfélaganna, foreldrar og nemendur einnig að koma inn í ferlið.    

En það að byggja upp nauðsynlega faghæfni krefst einnig vilja til þess að vera tilbúin að 

endurskoða aðferðir sínar og vinnubrögð. 

      Uppbygging faghæfni þarfnast sameiginlegrar ábyrgðar fagmanna sem vinna náið saman 

við að bæta aðferðir sínar með stuðningi hópsins og sameiginlegri ábyrgð og áskorunum. Án 

þess að fagmennirnir séu að fullu þátttakendur í breytingaferlinu verða engar breytingar 

festar í sessi. Og það er þeirra sem leiða eiga breytingarnar að tryggja að þetta náist fram og 

það geta þeir ekki gert án þess að fá markvissan stuðning og leiðbeiningar frá því opinbera 

sem verður að axla sína ábyrgð. Samfélög geta ekki breyst til hins betra nema til staðar sé 

hæfnin til þess að þau geti það og til þess þarf sameiginlegan vilja, kunnáttu og staðfestu 

allra þeirra sem starfa á sérhverju stigi skólasamfélaga (bls. 630-634).  
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2.4  Áhrif skólastjóra sem leiðtoga á ferli breytinga í skólum  

   

Þegar kemur að innleiðingu breytinga í skólastarfi er rétt að horfa til þeirra áhrifa sem 

skólastjórar hafa í ferlinu. Margir fræðimenn leggja áherslu á hið mikilvæga afl skólastjóra í 

að stjórna menntaaðgerðum innan skóla (Briggs og Sommefeldt, 2002; Botha, 2004; Van 

Deventer og Kruger, 2008). Það á m.a. við um hlutverk þeirra við það að greiða leið 

innleiðingar á námskrám og tengdum breytingum og kennslufræðilega stjórnun eða eftirlit 

þeirra sem er álitin sú athöfn sem er hvað mikilvægust af athöfnum þeirra sem tengjast 

stjórnun (Smit og Cronje, 1999; Van Deventer og Kruger, 2008).  

Það er ljóst að skólastjórar verða að tryggja að ákveðin atriði sé til staðar í umhverfinu ef 

innleiðing breytinga á að ná fram að ganga og það verða skólastjórar að vera meðvitaðir um.  

Árangursrík innleiðing nýrrar námskrár er háð skólaumhverfinu þar sem hún er innleidd. 

Fullkomið slíkt umhverfi  ætti að einkennast af skýrri markmiðssetningu, samvirkum 

tjáskiptum, valdeflandi umhverfi, skilvirkri notkun bjarga, samloðun, aðlögunarhæfni og 

traustum siðferðisgrunni (Kruger, 2002).   

Menningin í hverju skólasamfélagi verður að vera með þeim hætti að hún sé breytingamiðuð 

þ.e. líti á það sem mikilvægan þátt í skólastarfinu að starfsfólkið sé sífellt að leita leiða sem 

skila betri kennslu og árangri nemenda. Staðblærinn í hverju skólasamfélagi sem tekst á við 

breytingar verður að vera með þeim hætti að breytingum sé fagnað sem mikilvægum hluta 

af framsæknu skólastarfi. Og að aðlaga staðblæinn í skólanum er á ábyrgð skólastjóra (Briggs 

og Sommefeldt, 2002; Van Deventer og Kruger, 2008).   

      Til að  skapa slíkt andrúmsloft eða staðblæ þarf í fyrsta lagi að lofa og sýna tryggð sína 

eða stuðning við málstað nýrrar námskrár og þeirra breytinga sem í henni felast fyrir 

skólasamfélagið og alls ekki skynja hana sem skipun að ofan sem þeim ber einungis að fylgja 

því það er ekki vænlegt til árangurs.       

      Skólastjórar þurfa einnig að gera kennara að virkum þátttakendum í ákvarðanatökuferlinu 

um innleiðinguna innan skólans og tryggja þeim þær bjargir sem skipta máli og fullnægja 

þörfum skólasamfélagsins. Slíkar aðgerðir skólastjóra til að valdefla kennara í ferlinu geta 

auðveldlega styrkt og haldið við jákvæðu viðhorfi kennara í garð breytinganna og 

skuldbindingu þeirra gagnvart þeim (Mulkeen et al., 2005).  

      Áætlanagerð er stjórnunarverkefni sem miðar að því að tryggja að tilgangur, hlutverk, 

markmið og aðferðir stofnunarinnar séu það skýrar að allir þeir sem koma að málum innan 

hennar skilji út á hvað hún gengur (Smit and Cronje, 1999). 

      Þegar áætlanagerð um innleiðingu á breytingum nýrrar námskrár fer fram þarf skólastjóri 

að stofna til eða koma á fót og ákvarða þær mannlegu-, fjármálalegu- og hlutlægu bjargir 

sem nauðsynlegar eru svo skilvirkni náist fram í innleiðingarferlinu (Ornstein og Hunkins, 
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1998; Marsh og Willis, 1995). Þetta merkir að skólastjóri verður að átta sig á samhengi í 

áætlunarferlinu og tryggja að þær aðgerðir sem menn búast við hjálpi til við að ávarpa þær 

einstöku kringumstæður sem ríkja í skólanum þeirra.   

      Ef áætlunin um innleiðinguna passar ekki við hinar sérstöku aðstæður sem ríkja í 

skólanum er líklegt að þær breytingar sem felast í nýrri námskrá nái ekki að festast í sessi.   

Það er hætta á því að ef ekki er til staðar nákvæm innleiðingaráætlun sem ávarpar hið 

einstaka samhengi í sérhverjum skóla sem jafnan glímir við skort á björgum til að takast á við 

breytingarnar þá sé það ásamt öðrum þáttum ávísun á það að innleiðingin bregðist og ný 

námskrá nái ekki að festa sig í sessi (Jansen, 1998). 

      Innleiðingaráætlun verður ómöguleg án skýrs skipulags (Van Deventer og Kruger, 2008) 

og skólastjórar bera höfuðábyrgð á því að slíkt skipulag sé til staðar svo að auðvelt sé að 

tengja saman nám og kennslu við stefnu eða sýn skólans.  

      Skólastjórar eru einnig ábyrgir fyrir því að bera kennsl á, afla og veita nauðsynlegar 

bjargir. Þetta felur í sér að ákvarða þarf heildarkostnað af innleiðingunni og tryggja það að 

verkefnin sem horfast þarf í augu við og leysa eigi þau að ná fram að ganga séu innan þess 

fjárhagsramma sem skammtaður er. 

      Það er lykilatriði við innleiðingu á nýrri námskrá að henni sé stýrt eða hún sé leidd fram af 

styrkri stjórn (Ornstein og Hunkins, 1998). Án þeirrar styrku stjórnar er líklegt að kennarar 

leggi áherslu á það sem þeir þekkja best án þess að hugsa of mikið til hinnar nýju námskrár 

(Glathorn, 1997). Þetta gefur til kynna að skólastjórar verða að leiða og leiðbeina kennurum 

um rétt innihald og aðferðir við að innleiða námskrána inn í kennslustofuna. Það er 

nauðsynlegt að fylgjast vel með starfinu í bekkjunum með vettvangsathugunum, hvernig 

kennarar aðlaga próf sín og verkefni og efni sem þeir nota við kennsluna. Því ef breytingarnar 

ná ekki inn í skólastofuna þá er betur heima setið en af stað farið. Það er algjört lykilatriði að 

breytingar á námskrá hafi áhrif inn í kennslustofuna og það verðum við að vera vel meðvituð 

um strax í upphafi innleiðingarferilsins og gera ráðstafanir til þess að það sé tryggt. Það þýðir 

ekki að ætla sér að hugsa til þess síðast í ferlinu, það er ekki vænlegt til árangurs.       

      Það er ekki mögulegt að innleiða breytingar þær sem felast í nýjum námskrám án þess að 

kennarar séu faglega færir um það. Þá færni öðlast þeir með öflugri grunnmenntun í háskóla 

en ekki síður með því að fá kynningu og fræðslu um hugmyndafræði þá sem liggur nýrri 

námskrá til grundvallar. Mikilvægt er að tengja fræðsluna við umhverfi bekkjarstofunnar, 

þeirra eigin faglegu þarfir sem og þarfir skólans. Kennarar eru líklegri til að bregðast vel við 

breytingum ef þeir fá nægjanlegan stuðning (Van der Merwe, 2002).   

      Virkt og öflugt mat á innleiðingu er nauðsynlegt. Það hjálpar skólastjórum að staðfesta 

hvort aðgerðirnar sem áætlaðar voru séu að ganga þann veg sem þeim var ætlað og að 

festast í sessi. Ef svo er ekki er nauðsynlegt að grípa til aðgerða, endurskipuleggja fyrri 

áætlanir og setja jafnvel fram alveg nýjar áætlanir (Van Deventer og Kruger, 2008). Ef 
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skólastjórar koma á fót virku matskerfi um framgang innleiðingarinnar er líklegra en ella að 

þeir geti brugðið ljósi á þær hindranir sem koma upp í ferlinu og tekið á þeim og lagt til 

hentugar lausnir svo að hægt sé að koma í veg fyrir að þær hafi varanleg áhrif á ferlið.  

      Til þess að allt þetta nái fram að ganga er ljóst að skólastjórar verða að beita áhrifum 

sínum með markvissum hætti. Sýn þeirra á ferlið strax í upphafi þarf að vera skýr, einbeitt, 

lausnamiðuð og umfram alltaf stefnumiðuð. Markmiðin og vörðurnar sem ná á fram til í 

ferlinu þurfa einnig að vera skýr og vel kynnt öllum í skólasamfélaginu. Skólastjórar verða að 

beita áhrifum sínum til að draga fram aðalatriði og byggja undir lærdómssamfélag þar sem 

jafningjastuðningur er mikill. Án þess að virkja allt samfélagið til góðra verka er varða 

innleiðinguna er ekki líklegt að breytingarnar nái fram að ganga með fullnægjandi hætti.            

      Hið mikilvæga hlutverk sem skólastjórar gegna í breytingum og umbótum er stefnufast 

þema í rannsóknarfræðunum. Fjölmargar rannsóknir styðja við það að stjórnendur og þá 

sérstaklega skólastjórar séu gríðarlega mikilvægur þáttur í skilvirkni skólastarfsins og lykillinn 

að því að stofnunin nái árangri og framþróun (Razzag og Forde, 2013).  

      Verkefni leiðtoga í skólasamfélögum á sér hugmyndafræðilegan grunn í því að aðgerðir 

þeirra leiði til breyttrar og bættrar stöðu. Þess vegna er hlutverk leiðtoga í stofnunum algjört 

lykilhlutverk við þær aðstæður þegar breytingar sem ákveðnar eru af ytri aðilum þarf að 

leiða til lykta í stofnunum (Razzag og Forde, 2013).    

      Einnig er upplifun skólastjóra á nýrri aðalnámskrá þegar kemur til innleiðingar hennar 

afar mikilvæg og sérstaklega í ljósi þess að árangursríkar breytingar eru tengdar jákvæðri 

upplifun þeirra á þeim nýju þáttum sem á að innleiða (Lumby, 1998).    

 

2.5  Kenningar í breytingastjórnun           

Þekking skólastjóra á kenningum breytingarstjórnunar og færni þeirra í að vinna eftir þeim er 

afar mikilvæg þegar kemur að innleiðingum á breytingum í skólastarfi. Breytingastjórnun 

sem fræðigrein er aðeins nokkurra áratuga gömul með upphaf á 6. áratug síðustu aldar. Frá 

þeim tíma hafa hugmyndir þróast mikið og margar kenningar litið dagsins ljós, hvort sem litið 

er til einka- eða opinbera geirans. Við fræðilega nálgun mína horfi ég jöfnum höndum til 

kenninga sem þróast hafa innan stofnanaheims beggja geiranna.     

      Áhersla mín er á kenningar John P. Kotter um Átta þrepa ferlið (2012), 

Umbreytingakenningu William Bridges (2009) og Aðgerðarkenningu Michael Fullan (2009) 

sem hann nefnir TASC (e. A Theory of Action for System Change). Hér fer á eftir nánari 

útlistun á kenningum þeirra. Í umræðukafla ritgerðarinnar mun ég svo greina hvernig 

athafnir skólastjóra samræmast því sem kemur fram í þessum kenningum. Einnig verða 

aðgerðir fræðsluskrifstofa sveitarfélaganna og ráðuneytis mennta- og menningarmála 
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skoðaðar í þessu ljósi. En við byrjum fyrst á því að skoða kenningar Dr. John P. Kotter. 

 

2.5.1 Átta þrepa kenning Kotters 

Átta þrepa kenning Dr. John P. Kotter um að 

leiða breytingar er ein þekktasta kenningin um 

breytingar á starfi stofnana og fyrirtækja. Við 

skulum líta nánar á þessi átta þrep sem 

mikilvægt er að fylgja nákvæmlega að mati 

Kotters ef breytingar eiga að ná fram að ganga í 

ljósi innleiðingar á aðalnámskrá grunnskóla.  

 

2.5.1.1  Þrep 1: Að skilgreina nauðsyn og 

tilgang breytinga   

Það er mikilvægt að skilgreina nauðsyn og 

tilgang þeirra breytinga sem fyrirhugaðar eru. 

Hin aðkallandi þörf fyrir breytingar þarf að vera 

skýr. Ef fólk upplifir ekki sterka aðkallandi þörf 

fyrir breytingar er erfitt að skipa hóp sem hefur 

til að bera þann kraft og trúverðugleika sem 

þörf er á (Kotter 2012; bls. 37-38). Mikilvægt er 

að horfa ekki einungis á rökréttar hliðar 

áætlana eða fá samþykki æðstu stjórnenda og 

bruna svo af stað án þess að hirða um þær tilfinningar sem vinna munu gegn eða jafnvel 

hindra breytingarnar. Og hvað sem maður gerir þá má alls ekki sleppa þrepi eitt (Kotter, 

2002; bls. 36).   

      En hvað gerði ráðuneyti Mennta- og menningarmála til að skilgreina nauðsyn og tilgang 

þeirra breytinga sem fólust í því að innleiða nýja námskrá?  Var hugað að því að leggja fram 

nægjanlega fræðslu fyrir starfsfólk skólanna? Og ef þeir stóðu fyrir fræðslu, stóðu þeir einir 

að slíkri fræðslu eða voru þeir í samstarfi við sveitarfélögin þegar að kom að skipulagi og 

framkvæmd fræðslunnar?  Var horft til þess að breytingar sem þessar geta haft áhrif á 

tilfinningar starfsfólksins? Leiddu þeir hugann eitthvað að því?  Og hvernig var þetta í þeim 

skólum sem taka þátt í þessari rannsókn, var unnið markvisst að því að kynna og skilgreina 

nauðsyn þeirra breytinga sem framundan voru? Sýndi það fram á aðkallandi þörf fyrir 

breytingarnar eins og svo mikilvægt er? Og með hvaða hætti var það gert? Var eitthvað horft 

til þess hverjir væru líklegir til að sýna andstöðu við breytingarnar og unnið með það í 

upphafi til að koma í veg fyrir að þeir myndu vinna á móti skilvirkni í innleiðingarferli skólans.     

Mynd 1: Líkan Kotters  
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2.5.1.2  Þrep 2: Búa til breytingahópinn og stuðningshópinn(stjórnendur) og skilgreina 

hlutverk  

Aðstæður í dag krefjast rétta stýrihópsins sem leiðir breytingarnar og það sama gildir um 

undirhópa sem fá afmarkaðri verkefni. Mikilvægt er að hópurinn sé samhentur og meðlimir 

hans kunni til hópastarfs því móta þarf sameiginleg markmið og traust þarf að ríkja á milli 

fólks í teyminu. Til þess að sterkur liðsandi mótist þarf hópurinn að hafa næg völd til að 

innleiða breytingarnar, meðlimir hans þurfa að hafa þá sérþekkingu sem þörf er á og þann 

trúverðugleika og virðingu innan stofnunarinnar sem þarf til að leiða innleiðinguna. Þeir 

þurfa einnig að hafa til að bera bæði forystuhæfni og stjórnunarhæfni (Kotter, 2012).  

      Stýrihópurinn þarf að sýna ákefð og áhuga til þess að fá rétta fólkið til liðs við sig. 

Hópurinn þarf að vera fyrirmynd þess trausts og liðsanda sem nauðsynlegur er og skipuleggja 

fundi þannig að þeir valdi sem minnstum pirringi og skapi traust.  

Það sem gengur aftur á móti ekki er að leiða breytingar með veikum stýrihópi, einum 

einstaklingi, flóknu stýrikerfi eða ósamhentu toppteymi. Taka þarf á málum ef valdamiklir 

einstaklingar reyna að koma í veg fyrir skipan hæfra aðila í teymið og alls ekki má reyna að 

fara framhjá eða vinna í kringum æðsta stjórnanda þeirrar einingar sem á að breyta af því að 

hann sé duglaus (Kotter, 2002; bls. 60).   

      En hvernig var þetta í reynd hér hjá skólastjórunum sem um er að ræða? Var myndaður 

stýrihópur af hálfu ráðuneytisins um framkvæmd innleiðingarinnar eða af hálfu 

sveitarfélaganna sem eiga fulltrúa í þessari rannsókn? Eða getur það verið að allt traust hafi 

verið sett á skólana sjálfa varðandi innleiðinguna? Ef svo var er það því miður ekki einsdæmi. 

Því að líkt og kemur fram hjá Kotter (2012; bls.59) þá er það tilfellið í allt of mörgum 

innleiðingarferlum að þessu þrepi er einfaldlega sleppt eða veitt lágmarks athygli. Menn 

vinda sér beint í að móta framtíðarsýnina eða skera strax niður án þess að mynda sterkt 

teymi til að stýra innleiðingu breytinganna. Enn fyrr eða seinna kemur það í bakið á mönnum 

og getur reynst afar afdrifaríkt fyrir framgang innleiðingarinnar.   

      Ef yfirvöld á hverjum stað, hvort sem það er hjá ríki, sveitarfélögum eða í einstaka skólum 

skipa ekki sterkan stýrihóp getur það rýrt traust fólks til þess að breytingarnar séu í raun 

mikilvægar og muni leiða til umbóta.   

      Það er algengt að gerð séu þau mistök að stýrihópar eru ekki nógu góður þverskurður af 

faghópnum í hverjum skóla og að stjórnendur taki einvörðungu að sér að stýra vinnunni  og í 

raun jafnvel skólastjóri einn og sér. Hvernig var þessu háttað í skólunum sem taka þátt í 

þessari rannsókn? Það er áhugavert að skoða það í ljósi svara þeirra skólastjóra sem um 

ræðir því slíkt er aldrei vænlegt til árangurs. Líkt og kemur fram hjá Kotter (2002; bls. 40) þá 
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er engin manneskja fær um að sjá um að leiða slíkar breytingar ein síns liðs sama hversu fær 

hún er sem stjórnandi.   

 

2.5.1.3  Þrep 3: Að þróa framtíðarsýn og leiðir til að upplýsa um hana og tilgang 

breytinganna.  

Mikilvægt er að þú gerir þér skýra grein fyrir þeirri framtíðarsýn sem þú vilt horfa til og hún 

þarf að vera eftirsóknarverð og framkvæmanleg. Hún þarf einnig að beina athyglinni að 

aðalatriðunum en samt að vera sveigjanleg og auðvelt þarf að vera að koma henni til skila. 

Einnig er mikilvægt að framtíðarsýnin ýti fólki út fyrir þægindahringinn (Kotter, 2012).  

      Reyna þarf að sjá raunverulega mögulega framtíð. Mikilvægt er að hafa framtíðarsýn sem 

er skýr og skorinorð, jafnvel svo að hún rúmist á aðeins einni blaðsíðu og hana megi skýra 

skilmerkilega á einni mínútu. Mikilvægt er að sýnin hreyfi við fólki og þeir sem eru í forsvari 

breytinganna séu trúir henni og sýni það í verki. Einnig er mikilvægt að hafa stefnuútfærslu 

sem er nógu djörf til að ná fram djarfri framtíðarsýn og huga þarf vel að því hversu hratt er  

farið í innleiðinguna. Því það er vænlegra að taka hæg og örugg skref í öllu breytingarferli en 

að fara of geyst.    

      Það sem virkar aftur á móti ekki er að gera sér vonir um að línulegar áætlanir eða 

fjárhagsáætlanir geti leitt eða haft áhrif á hegðun þegar reynt er að ná fram 

framtíðarmarkmiðum. Einnig er ekki vænlegt til árangurs að hafa sýn sem byggir aðeins á 

greiningu og fjármálum eða sýn um að lækka kostnað sem gerir fólk niðurdregið og hrætt.  

Það gengur ekki heldur að koma fram með yfirþyrmandi hætti og láta fólk hafa ofgnótt af 

rökvísum ástæðum fyrir því af hverju skuli skapa sýn og stefnu sem er djarfari en nokkur 

önnur (Kotter, 2002; bls. 82).     

      Námskráin er í eðli sínu stefnumótandi áætlun um skólastarf í landinu og felur þannig í 

sér framtíðarsýn sem ná á fram til með því að fara í breytingarnar. En hvort ráðuneytinu 

tókst að gera hana nógu skýra og þannig úr garði gjörða að hún hreyfði við fólki er auðvitað 

álitamál. Og þeirri spurningu reyni ég að svara hér á eftir í ljósi þeirra viðtala sem ég tók við 

skólastjóra.     

       Góð sýn sem hreyfir við fólki og fær það til að láta af gömlum venjum og taka upp nýjar 

er algjört lykilatriði í öllu breytingaferli. Þú þarft að vita með skýrum hætti hvert stefnt er til 

að vilja hoppa á vagninn og taka þátt í breytingaferlinu (Kotter, 2012; bls. 71).     

      En hvað varðar sveitarfélögin þá er áhugavert að spyrja sig hvort þau hafi farið markvisst í 

vinnu við að smíða nýja skólastefnu byggða á grunni hinnar nýju aðalnámskrár strax í 

kjölfarið á útgáfu hennar. Og ef sú vinna átti sér stað var hún unnin í breiðri samvinnu með 

fagfólki skólanna?  Og það sem er ekki síður mikilvægt: mótuðu þessi sveitarfélög sína sýn 

byggða á því hversu mikilvægar breytingarnar væru fyrir skólasamfélög í þessum 
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sveitarfélögum? Sýn sem væri til leiðbeiningar skólunum í ferlinu. Og í tengslum við þetta má 

spyrja sig að því hvort skólarnir sem þátt taka í þessari rannsókn litu á nýja námskrá sem 

tækifæri til að endurskoða og móta nýja framtíðarsýn skólans á grunni hennar?        

 

2.5.1.4  Þrep 4: Upplýsa starfsfólkið(samskiptaáætlun) – Af hverju, hvað, hvernig, hver o.s.frv.  

Það er afar mikilvægt að afla stuðnings starfsfólks en einnig þarf að afla stuðnings 

hagsmunaaðila, skjólstæðinga og viðskiptavina. Upplýsingar og samskipti eru lykilþættir í 

innleiðingu allra breytinga. Og í raun er upplýsinga- og samskiptastefna jafn mikilvæg og 

áformin sjálf (Kotter, 2012).  

      Boðmiðlunin þarf að vera einföld og einlæg, ekki flókin eða of tæknileg. Boðmiðlunin þarf 

einnig að vera vel undirbúin og mikilvægt er að setja sig inn í tilfinningar fólks. Tala þarf inn í 

kvíða, hræðslu, vantraust og óreiðu. En einnig þarf að ýta burt óþarfa skilaboðum svo að þau 

sem mikilvæg eru komist í gegn. Nýta þarf nýjustu tækni við að sýna og raungera það sem 

framtíðarsýnin og stefnan bera með sér.  

      Það virkar ekki að miðla of litlum upplýsingum, tala eins og þú sért bara að miðla 

staðreyndum og að ala á kaldhæðni með því að breyta ekki í samræmi við það sem boðað er 

(Kotter, 2002).   

      Hvernig stóðu ráðuneytið og sveitarfélögin að kynningu á þeirri nýju sýn sem birtist í 

námskránni?  Var hugað að mannlega þættinum? Getur verið að sú umræða sem heyrðist sé 

sönn í tilviki skólanna að fólk hafi verið kaffært í upplýsingum sem hafi því miður á stundum 

ekki verið nógu skýrar og þannig ekki fengið fólk til að fá trú á sýnina. Gat fagfólkið í 

skólunum samsamað sig þessari sýn? Var það nógu miklir þátttakendur í ferlinu til þess að 

það gæti það?  

      Var sýn ráðuneytisins á mikilvægi þeirra breytinga sem endurspegluðust í nýrri námskrá 

nógu skýr eða nógu einföld til þess að fólk gæti almennilega samsamað sig henni og gert að 

sinni? Og hvernig miðlaði ráðuneytið þeirri sýn? Og hvernig tókst þeim að skapa tvíhliða 

umræðu um mikilvægi þeirrar sýnar að mati þeirra skólastjóra sem þátt tóku í rannsókninni?  

Og voru vinnubrögð þeirra við skipulagningu innleiðingarinnar nógu gott fordæmi þeim sem 

bera áttu hitann og þungann af innleiðingunni á gólfinu?    

 

2.5.1.5  Þrep 5: Gefa starfsfólki athafnafrelsi. Skilgreina margar leiðir til að taka þátt og 

hlusta markvisst.  

Styrkja eða virkja þarf sem flesta til víðtækra aðgerða sem þjóna markmiðum fyrirtækis eða 

stofnunar í breytingaferlinu. Ryðja þarf hindrunum úr vegi eftir að greint hefur verið hverjar 

þær séu. Skipulag og vinnuferlar þurfa einnig að styðja við breytingarnar. Mikilvægt er að 

nauðsynleg fræðsla og þjálfun sé veitt og millistjórnendur þurfa að vera virkir í ferlinu. Einnig 
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þarf að hvetja til áræðni og óhefðbundinna lausna. Og taka þarf á mögulegum mótþróa 

starfsfólks (Kotter, 2012).   

      Mikilvægt er að finna einstaklinga með reynslu af breytingaferlum sem geta miðlað 

árangursríkri reynslu. Og huga þarf að því að veita viðurkenningar og nýta umbunakerfi sem 

veitir innblástur og byggir upp bjartsýni og sjálfsöryggi. Einnig er mikilvægt að veita endurgjöf 

sem styrkir ákvarðanir sem tengjast sýn fyrirtækisins eða stofnunarinnar.  

Það sem aftur á móti virkar ekki er að láta yfirmenn sem draga kraft úr fólki óáreitta. 

Leysa þarf yfirmannavandamál með því að taka af þeim völdin og færa þau undirmönnum 

þeirra. Mikilvægt er að reyna að ryðja úr vegi öllum hindrunum í einu og láta undan eigin 

svartsýni og ótta (Kotter, 2002; bls. 123). 

      Getur verið að ætlun yfirvalda hafi verið að valdefla fagfólkið í skólunum með því að láta 

ábyrgðina af innleiðingunni hvíla að meginþunga á því? Kom ráðuneytið og starfsfólk 

fræðsluskrifstofa eitthvað að þeim þáttum sem fjallað er um á þessu þrepi hjá Kotter? Eða 

var grunnskólunum ætlað að vinna að þessum þáttum án mikils stuðnings?   

 

2.5.1.6  Þrep 6: Innleiða og búa til skammtíma sigra. Verkefnaáætlun, innleiðingaráætlun og 

samskiptaáætlun.  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að breytingaferli taka tíma og að þau verður að brjóta 

upp í áfanga, sem einnig má nýta til að taka stöðuna og stefnuna ef nauðsynlegt er. Hverjum 

áfanga þarf að fagna með því að hæla þeim sem hlut eiga að máli. Að vera hvetjandi á langri 

leið er mikilvægt og einnig að sýna fram á það að fórnir skili sér. Mikilvægt er að geta breytt 

hlutlausum aðilum í stuðningsaðila og stuðningsaðilum í virka þátttakendur (Kotter, 2012).     

      Mikilvægt er að stíla inn á skammtímasigra. Þeir geta falist í að leggja áherslu á ávinninga 

sem skila sér fljótt, eru sýnilegir sem flestum, ná í gegnum tilfinningavarnir vegna þess að 

þeir eru augljósir og eru öðrum mikilvægir. En einnig er mikilvægt að ávinningurinn komi 

fljótt og hafi áhrif á valdamikla aðila sem þarf að ná til og hægt er að ná auðveldlega til án 

mikils tilkostnaðar. Varast ber að leggja af stað með allt of mörg verkefni í einu. Einnig þarf 

að varast það að fyrsti ávinningurinn komi of seint og alls ekki má teygja á sannleikanum (e. 

streching the truth) því það kemur í bakið á fólki seinna (Kotter, 2002; bls. 141).  

      Var ferlið brotið upp í smærri skref af hálfu ráðuneytisins og sveitarfélaganna svo hægt 

væri að fagna smærri sigrum á leiðinni? Og hvernig var þessu háttað í skólunum sem þátt 

tóku? Var ferlið nægjanlega gagnsætt og var nógu mikið gert úr því að fagna áfangasigrum í 

ferlinu?  Því að með þeim hætti má fanga tilfinningar þeirra sem þátt taka og gera þá að 

sterkari fylgjendum innleiðingar á þeim breytingum sem verið er að gera. Það má einnig 

spyrja sig hvort skólarnir hafi ætlað sér um of í ferlinu og lagt af stað með of mörg verkefni í 

einu.    
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2.5.1.7     Þrep 7: Gefast ekki upp og taka á mótspyrnu – vinna á mótþróa (fyrirbyggjandi og 
þegar á reynir) 

Stýrihópurinn þarf að nýta þann byr og þann trúverðugleika sem gefst til frekari breytinga 

sem nauðsynlegar kunna að vera. En muna þarf að breytingaferlið er brothætt og því þarf að 

halda vöku sinni. Annars er hætta á að allt detti í sama farið aftur og andstæðingar breytinga 

nái vopnum sínum. Einnig þarf að ráða og styðja rétt fólk til þess að útfæra breytingarnar. 

Forysta stýrihópsins þarf að vera styrk og markviss og setja þarf smærri verkefni í ábyrgð 

annarra (Kotter, 2012).  

      Fyrir þig sem starfsmann er mikilvægt að losa þig við verkefni sem þreyta þig, verkefni 

sem voru ef til vill mikilvæg í fortíðinni en eru það ekki lengur. Mikilvægt er einnig að leita 

stöðugt leiða til að halda á lofti mikilvægi breytinganna. Þannig skal nýta hvert tækifæri til 

þess að láta sem ný bylgja breytinga sé að fara af stað til þess m.a. að sýna stöðugt fram á 

mikilvægi breytinganna.   

      Það er aftur á móti ekki vænlegt til árangurs að vera með ósveigjanlega fjögurra ára 

áætlun og það að sannfæra sjálfan sig um að verkinu sé lokið, þegar svo er ekki. Það er 

heldur ekki vænlegt til árangurs að sannfæra þig um að þú komist hjá því að taka á staðnaðri 

kerfislægri eða pólitískri hegðun. Né heldur að leggja svo hart að þér andlega og líkamlega að 

þú brotnir saman eða fórnir öllu einkalífi (Kotter, 2002; bls. 159).  

      Voru þær áætlanir sem settar voru fram of stífar og ósveigjanlegar? Og hvernig var með 

stýrihóp af hálfu ráðuneytisins og sveitarfélaganna. Voru þeir til staðar? Studdu þessir aðilar 

nægjanlega vel við innleiðinguna í skólunum. Og var nógu vel horft til þess í skólunum að 

þegar breytingar sem var verið að gera myndu jafnvel leiða til fjölda smærri breytinga sem 

þarf að taka á og leiða til lykta.   

 

2.5.1.8  Þrep 8: Festa nýjar leiðir í sessi og fylgja eftir – sveigjanleiki og aðlögun  

Það er mikilvægt að vakta breytingar og tryggja að þær rótfestist í menningunni. Einnig er 

nauðsynlegt að hafa í huga að breytingar taka tíma (3 – 10 ár). Í þessu samhengi er einnig 

vert að muna að tala af virðingu um eldri hefðir þó að aðrar og nýrri aðferðir hafi tekið við af 

þeim eldri. Með einhverjum hætti þarf að sýna fram á að breyting skili betri árangri en náðst 

hefur með eldri vinnuaðferðum. Horfa þarf til þess að nýráðningar taki mið af nýjum kröfum 

og aðstæðum og ávallt þarf að hafa í huga að breytingar taka tíma og þess vegna eru þrepin 

átta en ekki tvö til þrjú (Kotter, 2012).   

      Það er allt of algengt að menn láti staðar numið við þrep 7 en breytingunum er ekki lokið 

fyrr en þær hafa fest rætur. Mikilvægt er að nýta nýliðaþjálfun til að sýna með sannfærandi 

hætti hvað sé mikilvægast fyrir stofnunina. Ekki má hika við að setja þá sem haga sér í 
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samræmi við hin nýju gildi í sýnilegar stöður. Einnig er gott að segja endurtekið lifandi sögur 

um ágæti nýs fyrirkomulags, hvert það er og árangur þess. Það er einnig afar mikilvægt að 

vera alveg viss um að hegðun starfsfólksins og árangur styðji vel við nýja menningu og þróun 

hennar.  

      Það gagnast ekki að treysta aðeins á yfirmann, umbunakerfi eða bara allt annað en nýja 

menningu til að festa breytingar í sessi. Og það gengur alls ekki að reyna að byrja á því í 

umbreytingarferlinu að breyta menningunni – það kemur síðast í ferlinu (Kotter, 2002; bls. 

177).   

      Það má spyrja sig hvort skólarnir séu komnir á þetta stig í ferlinu? Hvert sem svarið er við 

þeirri spurningu þá er ljóst að mikilvægt er að huga strax í upphafi ferilsins að þeim 

mikilvæga þætti sem er að gera ráð fyrir leiðum til að festa breytingarnar í sessi í 

skólastarfinu. Hvernig er því fylgt eftir í skólastofunni þar sem mestu skiptir að breytingarnar 

hafi náð fram að ganga og hafi verið festar þar í sessi? Það er mikilvægt að skýrar áætlanir 

séu til um það hvernig mat fer fram á því hvernig til hafi tekist við að innleiða nýja sýn inn í 

menningu skólanna. Var hugsað fyrir því í þeim áætlunum sem lagðar voru fram?   

      Það er áhugavert og nauðsynlegt að skoða nánar þessi atriði sem hér er farið í að ofan 

sem samkvæmt Kotter (2002,2012) er mikilvægt að fylgja ef ná á fram árangursríkri 

innleiðingu á breytingum. Ég mun skoða niðurstöður viðtala við viðmælendur mína í ljósi 

þessarar átta þrepa kenningar Kotters í niðurstöðu- og umræðukafla þessa verkefnis.    

      En það eru fleiri kenningasmiðir sem ég vil gjarnan beina sjónum að eins og kemur fram í 

inngangi þessa kafla hér að ofan. Willam Bridges (1933-2013) er bandarískur fræðimaður 

sem mikið hefur rannsakað og skrifað um innleiðingu breytinga í stofnunum og fyrirtækjum. 

Og þá ekki síst út frá starfsmönnum skipulagsheilda og áhrifum breytinga á þá. Lítum nánar á 

kenningar hans.    

 

2.5.2   Stjórnun umbreytinga – William Bridges   

Í bók sinni Managing Transition (2009) fjallar William Bridges um kenningar sínar um 

stjórnun umbreytinga út frá mannlega þættinum sem er sá þáttur sem oftast bregst þegar 

breytingar eru innleiddar. Í greiningarlíkani sínu leggur hann áherslu á að fólki sé hjálpað í 

gegnum þrjá fasa sem í raun ganga hver inn í annan. Þessir fasar sem Brigdes tiltekur eru:  

 

(1) Endirinn (e. Ending, loosing, letting go). Í raun hefjast allar umbreytingar á endinum í því 

ljósi að fólk verður að láta af gömlum venjum áður en það getur tekið upp nýjar. Í þessum 

fasa er mikilvægt að huga að því að hjálpa fólki að takast á við tilfinningar sína sem lúta að 

því að hafa misst eitthvað.  
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(2) Hlutlausa svæðið (e. Neutral zone). Er fasinn þar sem hin gömlu gildi eru ekki horfin og 

þau nýju ekki komin að fullu til framkvæmda. Er sá tími þegar hin mikla sálfræðilega 

endurmótun á sér stað.  

 

(3) Nýtt upphaf (e. New beginning). Í þessum fasa þróar fólk nýja sjálfsvitund, finnur hinn 

nýja kraft og uppgötvar skynáhrif hins nýja tilgangs sem fær breytingarnar til að byrja að 

virka.  

(Bridges, 2009; bls. 4 - 5).  

 

Um leið og þú hefur gert þér grein fyrir því að umbreyting felst í því að láta af einhverju þá 

hefur þú tekið fyrsta skrefið í breytingaferlinu. Annað skrefið er að átta sig á mikilvægi 

sálfræðilega einskismannslandsins sem tekur við á hlutlausa svæðinu á milli gamalla hefða, 

venja og starfsaðferða og þeirra nýju. Og þriðja skrefið er hið nýja upphaf – þegar nýjar 

venjur, hefðir og starfsaðferðir hafa tekið við af þeim gömlu (Bridges, 2009; bls. 8 - 9).  

      Það er gríðarlega mikilvægt að taka öll skrefin og í þessari röð svo að umbreytingin virki í 

reynd. En mikilvægt er einnig að skilja að þau geta verið í gangi á sama tíma og því er kannski 

réttara að tala um ferla í þessu sambandi. Og allt snýst þetta um fólk því án þess að það 

endurmeti og breyti gildum sínum, venjum, hefðum og starfsaðferðum munu engar 

breytingar eiga sér stað (Bridges, 2009; bls.10).   

      Við skulum nú skoða nánar hugmyndir Bridges.  Í umræðukaflanum skoðum við svo 

hvernig þær falla inn í þær breytingar sem starfsfólk grunnskólanna, sem eru til umfjöllunar í 

þessu verkefni, þurfti að fara í gegnum í innleiðingarferli nýrrar aðalnámskrár.  

 

2.5.2.1  Endirinn er upphafið  

Bridges fer í kenningum sínum yfir 12 atriði sem skipta máli þegar horft er til þess að fá fólk 

til að segja skilið við hluti sem þarf að breyta. Í fyrsta lagi þarf að skoða hver er að tapa 

hverju. Greina þarf skilmerkilega hverjir tapa hverju. Í öðru lagi er nauðsynlegt að taka mark 

á því hvað fólk segist upplifa. Í því ljósi er gríðarlega mikilvægt að setja sig í spor 

samstarfsfólks síns, að öðrum kosti fylgir það þér ekki (Bridges, 2009; bls. 25 - 26).   

      Það er vert að velta því fyrir sér hvort það hafi verið gert með markvissum hætti að greina 

kerfisbundið hver var að tapa hverju í skólunum sem eru undir í þessari rannsókn. Og hvernig 

tókst stjórnendum að setja sig í spor starfsfólks síns? 

      Í þriðja lagi er mikilvægt að láta ekki hörð viðbrögð koma sér á óvart. Það er eðlilegt að 

fólk bregðist hart við ef það upplifir missi og í fjórða lagi þá er mikilvægt að þú viðurkennir 

missi fólks á opinskáan hátt (Bridges, 2009; bls. 26 - 28).  

Voru viðbrögð við breytingunum hörð í skólunum, var andstaða við breytingarnar og hvernig 
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tóku skólastjórarnir á þeim viðbrögðum? Og hvað með þá tilfinningu að fólk væri að missa 

eitthvað? Var slík tilfinning til staðar hjá starfsfólkinu og hvernig var tekist á við hana? 

      Í fimmta lagi þarf að gera ráð fyrir og sætta sig við sorgarviðbrögðin. Þau má ekki taka 

persónulega og veita þarf stuðning, leiðsögn og aðstoð við úrvinnslu þeirra. Í sjötta lagi þarf 

að leita leiða til að bæta fólki missinn sem það hefur orðið fyrir (Bridges, 2009; bls. 28 – 31). 

      Sýndi fólk í skólunum átta einhvers konar sorgarviðbrögð og hvernig tókust skólastjórar á 

við þau?  Og leituðu skólastjórar einhverja leiða til að bæta fyrir þann missi sem fólk taldi sig 

verða fyrir?      

      Í sjöunda lagi þarf að tryggja stöðuga upplýsingagjöf og í áttunda lagi þarf að skilgreina vel 

hverju skuli hætt og hverju ekki (Bridges, 2009; bls. 32 - 33).  

Tryggðu skólastjórarnir góða upplýsingagjöf og var farið vel yfir það með starfsfólki hvaða 

vinnubrögð þyrfti að taka upp og hvaða starfsaðferðum skyldi hætt?     

      Í níunda lagi er brýnt að gera endinn sýnilegan með táknrænum aðgerðum og í tíunda lagi 

er mikilvægt að umgangast fortíðina af virðingu. Huga þarf að því að setja fram nýmæli með 

þeim hætti að þau byggi helst með einhverjum hætti á fortíðinni og alls ekki má gera lítið úr 

henni.  

      Í ellefta lagi þarf að taka hluta af fortíðinni með inn í framtíðina og í tólfta lagi þarf að 

sýna fram á að endirinn tryggi framhald þess sem raunverulega skiptir máli (Bridges, 2009; 

bls. 34 - 36).  

      Voru skólastjórarnir með það í huga að gera endinn sýnilegan með táknrænum hætti og 

lögðu þeir mikið upp úr því að umgangast fortíðina af virðingu og að ný hugsun í námskránni 

byggði á traustum grunni fortíðarhugmynda?  

 

2.5.2.2  Hlutlausa svæðið 

Eftir að starfsfólk skólanna hefur sagt skilið við það sem breyta þarf, hefst tími 

endurhugsunar eins og kom fram hér að ofan. Sá tími getur verið erfiður en jafnframt veitt 

tækifæri til nýsköpunar. Það er gríðarlega mikilvægt að starfsfólki sé í þessum fasa stjórnað 

með styrkri hendi eigi umbreytingar að takast.   

      Bridges veitir ráðleggingar í sex liðum í kenningum sínum hvað þennan fasa varðar. Í 

fyrsta lagi telur hann mikilvægt að skilgreina þetta tímabil sem eðlilegt í þróun breytinga. Því 

flest fólk skilur ekki mikilvægi þess og því þarf að skýra það og skilgreina til að draga megi úr 

ótta og óöryggi fólks. Og vert er að hafa það í huga að þeim tíma sem varið er á hlutlausa 

svæðinu er ekki illa varið heldur er honum afar vel varið í endurskilgreiningar og 

endurskipulagningu gilda og stefnumörkunar (Bridges, 2009; bls. 43 - 44 ).   

Það er vert að spyrja sig hvort skólastjórarnir átta hafi eitthvað hugað að þessum þáttum í 

sínu ferli og hvort starfsfólk þeirra dvaldist lengi á þessu hlutlausa svæði.  
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      Í öðru lagi þá horfir Bridges til mikilvægis þess að gefa þessu stigi eða fasa jákvætt 

yfirbragð. Fólk má ekki fá á tilfinninguna að öllu sé lokið heldur þarf að tryggja að starfsfólkið 

líti á þennan fasa sem mikilvægt þrep í því ferli að ná fram til breyttra og betri starfshátta. En 

það er ekki nóg fyrir stjórnendur að tala með jákvæðum hætti fyrir umbreytingunum heldur 

þurfa þeir líka að sjá starfsfólkinu fyrir námskeiðum og endurskilgreina stefnu sína með þeim 

hætti að starfsfólkið sjái í henni vegvísi til nýrra og betri starfshátta sem koma muni öllum í 

vinnusamfélaginu vel (Bridges, 2009; bls. 44 - 45).  

      Það er hægt að spyrja sig hvort þessum fasa hafi verið gefin nægjanleg athygli eða hvort 

skortur á þekkingu kenninga um breytingastjórnun komi þarna inn og verði þess valdandi að 

ekki er hugað að þessum þáttum.  

      Í þriðja lagi er mikilvægt að setja upp tímabundið skipulag og aðgerðir sem eiga að hafa 

það að markmiði að styrkja starfsfólkið á meðan það er að ganga í gegnum þennan erfiða 

fasa. Í því sambandi er mikilvægt að horfa til þess að verja það fyrir öðrum ótengdum 

breytingum eða breytingum sem eru ónauðsynlegar. Það hjálpar starfsfólkinu að halda 

einbeitingu við að fara í gegnum endurmat sitt. Einnig þarf að gæta að því að laga ferla að því 

sem starfsfólkið er að fara í gegnum og skilgreina áfanga sem ná þarf til í ferlinu. Að auki er 

mikilvægt að setja markið ekki of hátt og taka smá en örugg skref. Því til viðbótar þarf að 

skilgreina þekkingarþörf stjórnenda og vinna markvisst að endurmenntun þeirra svo þeir hafi 

hæfni til að leiða umbreytingarnar með fullnægjandi hætti (Bridges, 2009; bls. 45 - 46). 

      Var í skólunum átta verið að fást við of marga þætti breytinganna í einu?  Án vafa getur 

slíkt dregið markvisst úr slagkrafti aðgerðanna. Voru stigin of stór skref í einu og vakti það 

upp kvíða og óöryggi? 

      Í fjórða lagi þarf að styrkja innri tengsl og samsömun fólks innan starfshópsins. Það þarf 

að tryggja gott upplýsingastreymi til starfsfólksins svo að því finnist það vera þátttakendur í 

ferlinu sem er afar mikilvægt. Og brýnt er að fólki sé alls ekki mismunað því það verður að 

upplifa sig sem hluta af heild (Bridges, 2009; bls. 47 - 48).  

      Í þessu sambandi er hægt að spyrja sig hvort unnið var markvisst að því að styrkja 

starfsmannahópinn meðan á innleiðingarferlinu stóð? Og voru allir starfsmenn upplýstir um 

gang mála og fengu þeir að vera þátttakendur óháð því hvaða starfi þeir gegna innan 

skólasamfélaganna? Hvernig stóðu þeir skólastjórar sem eru hluti af þessari rannsókn að 

þeim málum?      

      Í fimmta lagi ráðleggur Bridges að sett sé á fót teymi þvert á skólasamfélagið sem fylgist 

með umbreytingunni. Ekki er um að ræða stýrihóp heldur tímabundna ráðgjafa sem ætlað er 

að mynda eins konar jarðsamband þeirra sem leiða breytingarnar (Bridges, 2009; bls. 48 - 

49). Við skoðum nánar í greiningu viðtalanna hvort til hliðar við formleg teymi skólanna til að 

stýra innleiðingunni hafi verið sett upp teymi þvert á skólasamfélagið.  

      Í sjötta og síðasta lagi hvetur Bridges til þess að þessi fasi sé notaður til sköpunar. Nýjar 
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hugmyndir skapa jarðveg fyrir sköpun. En til þess að hægt sé að rækta þann jarðveg þurfa 

stjórnendur að hvetja til og skapa skilyrði til umhugsunar til þess að svo geti orðið. Þeir þurfa 

einnig að vera opnir fyrir tillögum til umbóta, nýsköpunar og tilrauna. Og umfram allt verða 

þeir að þola mistök og vissan óróa meðan á þessum fasa stendur (Bridges, 2009; bls. 50 - 53).     

      Hér er um afar skynsamlega ráðleggingu að ræða. Var markvisst unnið með sköpun í 

tengslum við þennan fasa í skólunum? Þessi þáttur er í góðum takti og tengslum við þá 

staðreynd að nýjar hugmyndir hvetja fólk til að hugsa út fyrir kassann og kveikja jafnvel ný 

hugrenningartengsl sem leiða til nýrra vinnubragða. Fyrir stjórnendur skóla er mikilvægt að 

hvetja til tilrauna og uppeldisfræði skóla þarf m.a. að leggja áherslu á að það sé í lagi að gera 

mistök sérstaklega ef þau leiða til betri hátta. Þessi hugmyndafræði getur haft mikil áhrif á 

allt starf starfsfólks þar sem stjórnendur hafa hvatt til þess að það sé óhrætt við að prófa 

nýjar aðferðir og hugmyndir í starfi sínu.   

         

2.5.2.3 Nýtt upphaf     

Nýtt upphaf er sálfræðilegt fyrirbrigði og markast af losun nýrrar orku sem leiðir til nýrrar 

stefnu. Það má segja að það sé í raun túlkun á nýrri sjálfsvitund og er miklu meira en bara 

hinar nýju hagnýtu og aðstöðubundnu kringumstæður sem kalla má upphaf (Bridges, 2009; 

bls. 57).     

      Segja má að nýtt upphaf beri með sér tvíbentar tilfinningar. Við viljum gjarnan taka upp 

nýjar hugmundir og ný vinnubrögð ef við höfum þá trú að þær bæti aðstæður okkar en við 

hræðumst það um leið því hið nýja gæti brugðist okkur þegar allt kemur til alls (Bridges, 

2009; bls. 58 - 59).     

      Bridges gefur okkur ráðleggingar í þessum fasa sem eru í sex liðum. Um er að ræða 

áhugaverða þætti sem vert er að gefa góðan gaum í því ferli umbreytinga sem á sér stað í 

tilfelli innleiðingar á nýrri aðalnámskrá. Við skulum líta nánar á þessar ráðleggingar hans hér.  

      Í fyrsta lagi er mikilvægt að huga vel að tímasetningum. Við þurfum að vita hvar fólk er 

statt í ferlinu. Hvað tímasetningarnar varðar verðum við að þekkja tilganginn með 

umbreytingunum. Hvað á eiginlega að koma út úr þessu, hvernig mun það líta út og hvernig 

mun fólk upplifa breytingarnar? En einnig þarf að gera ítarlega áætlun um það hvernig 

markmiðunum verði náð ásamt því að tryggja það að sem flestum verði tryggð hlutverk í 

ferlinu (Bridges, 2009; bls. 59 - 60).   

      Í þessu ljósi verðum við að spyrja okkur hvort nægjanlega vel hafi verið hugað að því að 

gera skýrar og vel tímasettar áætlanir sem er afar mikilvægt eins og kom svo skýrt fram í 

kenningum Kotters (2002,2012) sem farið var yfir hér að framan. Var unnið vel með að setja 

tilgang breytinganna fram með skýrum hætti og var öllu starfsfólki tryggð hlutverk í 

innleiðingarferlinu?     
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      Í öðru lagi þarf að skýra og miðla tilganginum með umbreytingunum. Það þarf í raun að 

leita leiða til að selja vandamálið eða breytingarnar sem um er að ræða áður en lausnin er 

seld. Og það er einnig mjög mikilvægt að tilgangur umbreytinganna sé sannur (Bridges, 2009; 

bls. 60 - 64).  

      Var gert nóg í skólunum til þess að tilgangurinn með breytingunum sem fylgdi 

innleiðingunni væri skýr? En hvað með lausnina eða niðustöðuna. Var hún seld áður en reynt 

var að selja mikilvægi umbreytinganna sjálfra?    

      Í þriðja lagi er mikilvægt að mati Bridges að teikna upp mynd til að útlista tilganginn með 

breytingunum. Hvað á hann við með því? Jú það er nauðsynlegt að hans mati að draga upp 

skýra mynd af tilgangnum því hann er oft svo hugmyndafræðilegur og því alls ekki nógu 

myndrænn. Þannig á starfsfólkið erfitt með að gera sér skýra grein fyrir mikilvægi þess að 

fara í umbreytingaferlið. Þessi mynd sem dregin er upp þarf að vera hlutbundin og svara 

spurningum um starfið framundan. Hún þarf einnig að svara spurningum um samskipti fólks í 

ferlinu, það rými sem fólk hefur og vinnuskipulagið. Í raun er verið að búa til myndina af 

umbreytingaferlinu í hugum starfsfólksins. Það tekur tíma og gæta þarf að því að myndin 

sem dregin er upp sé ekki of yfirþyrmandi (Bridges, 2009; bls. 64 - 66). 

      Var tilgangur breytinganna útlistaður nógu vel í skólunum átta eða hefði hann mátt vera 

myndrænni og hlutbundnari en hann var? Af því er mikilvægt að spyrja sig.    

      Í fjórða lagi þarf að vera til staðar vel útfærð áætlun um umbreytingarnar. Það er áætlun 

sem snýr að starfsfólkinu og er ekki það sama og breytingaáætlunin sjálf. Áætlun um 

umbreytingar sem snýr að starfsfólkinu er ætlað að leiða það inn í nýja tíma. Hún felur í sér 

upplýsingamiðlunaráætlun, þjálfunarprógramm og annan stuðning við starfsfólkið (Bridges, 

2009; bls.66 - 67). 

      Í ljósi þessa er mikilvægt að skoða hvort gerð hafi verið sérstök áætlun um umbreytingu 

þar sem hugað var sérstaklega að starfsfólkinu. Eða var ferlið þegar það er skoðað í 

baksýnisspeglinum í ljósi kenninga Bridges um umbreytingu alls ekki nógu markvisst ferli hjá 

skólunum átta? Vissulega er í öllum skólum almennt horft til endurmenntunar fagfólks í 

skólanum og það er yfirleitt ágætlega upplýst en spyrja má sig hvort lögð hafi verið fram 

formleg áætlun um upplýsingamiðlun. Einnig er vert að bregða ljósi á það hvort að hlú hefði 

þurft betur að öðru starfsfólki skólans en kennurunum. Og í raun má spyrja sig hvort það hafi 

yfirleitt verið með í ferlinu á markvissan hátt.   

      Í fimmta lagi þarf að gæta þess að mati Bridges að allir fái hlutverk. Að allir sjái sig í nýjum 

aðstæðum, verkefnum og skipulagi. En ekki síður að allir taki þátt í einhvers konar 

verkefnahópum í tengslum við umbreytinguna yfir í hið nýja fyrirkomulag. Því að mati 

Bridges leiðir það til aukins skilnings og upplýsinga, sköpunar, samstöðu og sáttar um 

niðurstöðuna (Bridges, 2009; bls. 67 - 69).   

      Mikilvægt er að gætt sé nægjanlega vel að því að sérhver starfsmaður fái hlutverk í 
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ferlinu. Á ákveðnum tímapunktum innleiðingarinnar þarf að vinna með öllu starfsfólki en 

mikil hætta er að aðrir starfsmenn en kennarar gleymist þess á milli. Það getur án vafa leitt til 

þess að almennt starfsfólk finnur ekki til samstöðu eða sáttar um niðurstöðu sem það var 

yfirleitt illa upplýst um. Hvernig var þessum þætti háttað í þeim skólum sem rannsóknin nær 

til?     

      Í sjötta og síðasta lagi snúa ráðleggingar Bridges undir þessum fasa að því að gleyma ekki 

mikilvægi þess að vinna markvisst að því að festa nýtt upphaf í sessi. Ef ekki er hugað vel að 

því og unnið markvisst við að festa ný gildi, viðhorf og vinnubrögð í sessi þá er mögulegt að 

fólk leiti aftur til þeirra gömlu. Það er ávallt mikilvægt að samræmi sé í orðum og gjörðum 

stjórnenda. Það er einnig mikilvægt að tryggja áfangasigra því umbreytingin getur tekið 

langan tíma og því er talsverð hætta á uppgjöf fólks. Þess vegna er mikilvægt að skapa ný 

tákn hins breytta veruleika en alls ekki nota þau gömlu (Bridges, 2009; bls. 69 - 72). 

      Eru skólarnir komnir svo langt í sínu ferli að þeir séu farnir að huga að því að festa hlutina 

í sessi? Það er í það minnsta brýnt að horfa til hugmynda Bridges í þessu sambandi til að 

nýjar hugmyndir í nýrri aðalnámskrá nái að festast í sessi.  

      En lítum nú nánar á kenningar Michaels Fullan sem lúta að breytingum í stofnunum og 

mikilvægi þess að unnið sé að innleiðingu þeirra á kerfisbundinn og skipulegan hátt.     

 

2.5.3 Aðgerðarkenning fyrir kerfisbreytingar (e. A Theory in Action for System Change)   

Michael Fullan er einn þekktasti fræðimaðurinn sem fjallað hefur um breytingar og umbætur 

í skólastarfi. Hann hefur skrifað mikið um stjórnun breytinga í skipulagsheildum og þá 

sérstaklega í menntakerfum. Ein af þeim kenningum sem hann hefur lagt fram um það efni 

er Aðgerðarkenning fyrir kerfisbreytingar (e. A Theory in Action for System Change – TASC). 

Hann hefur unnið að mótun hennar frá árinu 1997 og byggir uppbyggingu hennar á mikilli 

reynslu af umbóta- og breytingastarfi bæði austan hafs og vestan.      

      Kenning hans um aðgerðir um kerfisbreytingar hvílir á innsýn sem dregin er af reynslu og 

felur í sér sex liði eða grundvallarþætti sem bera uppi kenninguna.   

      1. Skuldbinding skýrrar stefnu og annarra áhrifaþátta.   

      2. Hæfnisuppbygging með fókus á niðurstöðu.  

      3. Styðjandi innraskipulag og forysta.   

      4. Stjórna þeim þáttum sem trufla ferlið.   

      5. Stöðugt mat og eftirgrennslan.  

      6. Tvíhliða tjáskipti.     

 (Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 277-278)     
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2.5.3.1  Skuldbinding skýrrar stefnu og annarra áhrifaþátta   

Skoðum nú nánar fyrsta þáttinn sem hann setur upp í kenningu sinni. Að hans mati verða 

stjórnvöld að hafa skýra og heildstæða mynd af tilgangi, eðli og forsendum umbóta. Með 

öðrum orðum þau verða að leiða eða hafa forystu um þær breytingar eða umbætur sem ná á 

fram. Sýn þeirra verður að innihalda bæði tilgang umbótanna og áætlun um það hvernig 

þeim verði náð fram. Og það er einn mikilvægasti hlutinn að setja fram skýra áætlun um 

innnleiðingu þeirra breytinga sem um er að ræða og ná á fram. Allir aðilar skólasamfélaga 

verða að koma að borðinu og traust almennings á skólakerfinu verður að vera til staðar svo 

að umbreytingarnar nái fram að ganga (Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 278).     

      Mikilvægt er að markmiðin með breytingunum séu bæði fá og skýr. Það er ekki vænlegt 

til árangurs að umbylta námskrám á reglulegu árabili eins og okkur er tamt. Ef breytingarnar 

eru of margar, umfangsmiklar og flóknar er líklegt að þeim sem eiga að vinna að þeim fallist 

hendur og lítið verði úr verkinu.     

      Eins er mikilvægt að allir aðilar taki höndum saman því að án samvinnu og samstarfs 

lykilpersóna á hverju stjórnsýslustigi er hætta á því að árangurinn verði rýr (Hargreaves og 

Fullan, 2009; bls. 279 - 280).     

      Í þessu sambandi getum við aftur spurt að því af hverju svo fáar umbætur í skólum hafa 

skilað raunverulegum árangri þrátt fyrir allt. Það skýrist kannski helst af því að 

innleiðingaráætlanir og þeir ferlar sem unnið var eftir hafi verið gallaðir eða bara alls ekki til 

staðar líkt og Alma Harris (2011) hefur bent á í ritum sínum. En einnig að samstarf allra aðila 

sem að málinu koma er ekki gott. Í tilfelli þess sem við erum að skoða hér í þessari ritgerð 

samstarf ráðuneytis Mennta- og menningarmála, skrifstofa menntamála sveitarfélaga og 

skólanna. Það samtarf verður að vera í lagi og leitt áfram af styrkri stjórn sérfræðinga 

ráðuneytisins. 

      Það er ljóst að allar breytingar eða umbætur gera kröfu um að fjárfest sé í þeim björgum 

sem nauðsynlegar eru til að breytingar nái fram að ganga, m.a. fjármagni og nægum tíma til 

að vinna að breytingunum (Hargreaves og Fullan, 2009; bls.280).   

      Einnig er þýðingarmikið að þeir sem eru á akrinum geti samsamað sig breytingunum og 

fundist þær mikilvægar. Það verður að fara með þeirri styrku stjórn yfirvalda sem nauðsynleg 

er en ekki án góðrar samvinnu við grasrótina. Ef það mistekst er líklegt að breytingarnar sem 

gera á náist ekki fram. Það er því grundvallaratriði að þeir sem leiða breytingarnar geri sér 

grein fyrir að hvorki eingöngu valdboð að ofan eða boð frá grasrótinni upp til yfirvalda ganga 

upp ein og sér. Það verður að koma til blanda af þessu tvennu (Hargreaves og Fullan, 2009; 

Bls. 281-282).  
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2.5.3.2  Hæfnisubygging með fókus á niðurstöðu  

Það er hægt að tala um tvær aðskildar en í raun nátengdar víddir af hæfni. Önnur víddin 

snertir uppeldis- eða kennslufræðilegan kjarna breytinganna. Hin víddin sem er ekki síður 

mikilvæg snýr að stjórnun breytinga, hvernig á að byggja upp fagleg lærdómssamfélög, fást 

við hindranir, stilla fókusinn og stuðla að hvatningu til þeirra sem innleiða eiga breytingarnar.     

      Þegar talað um faghæfni með fókusinn á niðurstöðu þarf að meta ferlið í sífellu og áhrif 

þess á nám í skipulagsheildunum sem viðbótar skipulagsáætlun fyrir innleiðinguna. Að byggja 

upp nauðsynlega hæfni í skólasamfélögum snýst ekki síst um jafningjastuðning þeirra 

fagmanna sem það skipa. Og hvatning má aldrei mótast af dómhörku jafnvel þó að fókusinn 

á breytingarnar sér óskýr. Hvatningin verður að beinast að því að hvetja fagfólkið og gera því 

kleift að vinna að umbótum.  

      Uppygging faghæfni mótast af þekkingu, björgum og áhugahvöt þeirra sem taka þátt í 

innleiðingarferlinu. En einnig af leiðbeiningum og styrkri stjórn sérfræðinga í 

breytingastjórnun, mati og beinni og óbeinni uppbyggingu á faghæfni. Ennfremur þarf að 

vera hlekkur á milli hæfni og niðurstöðunnar og snemmbúið og stöðugt inngrip í ferlið ef á 

þarf að halda (Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 282-284).   

 

2.5.3.3  Styðjandi innraskipulag og forysta.   

Allt breytingastarf krefst þess að það sé sterkt innra skipulag til að styðja og knýja það áfram.  

Og þar skiptir mestu mikill og góður stuðningur yfirvalda og samstarf þeirra og einstakra 

skóla eigi breytingarnar að ná fram að ganga. En því miður er það oft þannig að ríkið hefur 

ekki kerfislega menningu til þessa að knýja fram og leiða breytingar og oft ekki heldur getuna 

til þess.  Því þarf að koma til nýtt kerfislægt og menningarlegt skipulag eigi þessir aðilar að 

vera færir um að leiða breytingar.   

      Það sem skiptir ekki síst máli er að ríkisvaldið leiði tvíhliða samstarf við sveitarfélögin.  

Sem aftur vinnur í tvíhliða samstarfi við skólana á sínu svæði. Og í skólunum þarf að leiða til 

góðra verka öflugt lærdómssamfélag sem knúið er áfram af styrkri stjórn skólastjóra, annarra 

skólastjórnenda og fulltrúa kennara.   

      Það er ljóst að mikilvægt er að til komi ný gerð af forystuhæfileikum stjórnenda á öllum 

þremur stjórnsýslustigum þeirra sem taka þátt í breytingastarfinu, þ.e.a.s. hjá ríkisvaldinu, 

sveitarfélögunum og í einstökum skólum. Þar þarf að koma til sú hæfni hjá stjórnendum að 

þeir geti beint sjónum að smáatriðum og horft á heildarmyndina á sama tíma. Og það er ekki 

síður mikilvægt að setja upp teymi sem er þverskurður af þeim sem koma að 

breytingavinnunni. Ef við tökum þetta svo saman þá þarf að þróa hæfni á hverju þeirra 

þriggja stjórnsýslustiga sem nefnd voru hér að ofan þ.e. hjá ríkinu, sveitarfélögunum og svo 

einstaka skólum. Og það þarf að vera samhæfing og samtal á milli þessara þriggja eininga. En 

einnig er nauðsynlegt að þróa og efla forystuhæfileika þeirra sem leiða eiga breytingarnar og 
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bera uppi innra skipulagið og tengsl þess við niðurstöðuna (Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 

285 – 287).  

2.5.3.4  Stjórna þeim þáttum sem trufla ferlið 

Í flóknum pólitískum kerfum eru þættir sem trufla ferlið alls staðar nálægir og 

óhjákvæmilegir. Til að reyna að draga úr þeim þá hjálpar það að byggja upp jákvæðar hliðar 

breytinganna en jafnfram þarftu að takast á við það sem truflar ferlið svo þær truflanir skaði 

það ekki og hafi áhrif á niðurstöðuna. Eitt af því sem getur truflað eru kjarasamningar 

kennarara. Annað atriði sem er ein af helstu hindrunum í skólaumbótum er það skrifræði 

sem því miður dregur oft athyglina frá meginkjarna kennslu og náms. Fleiri hindranir mætti 

nefna í þessu sambandi sem hafa áhrif á að ná fram árangursríkum umbótum og breytingum 

í skólastarfi. T.d. mikilvægi þess að til sé sameiginlegt samkomulag allra hagsmunaaðila sem 

koma að innleiðingunni. Einnig geta falist hindranir í mikil pappírsvinnu sem oft fylgir 

breytingum og í skorti á fjármagni. En einnig það óöryggi sem starfsmenn upplifa í ferlinu 

sérstaklega ef ferli breytinganna er óskýrt eða liggur ekki formlega fyrir. Og það er einmitt 

meginvandinn að leiðtogar í kerfinu hafa oft ekki nægjanlega skýra stefnu við það að innleiða 

breytingarnar (Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 287-288).          

 

2.5.3.5  Stöðugt mat og eftirgrennslan 

Kjarni kenninga er sett af tilgátum sem fjalla um raunveruleikann. Þær eru í raun aldrei 

álitnar vera gildar í eitt skipti fyrir öll. Það er frekar þannig að kenningar verða sífellt að vera í 

endurmati í samhengi við raunveruleika dagsins í dag en einnig raunveruleika framtíðarinnar. 

Það er ástæða þess að stöðugt mat og eftirgrennslan verður að vera innbyggt í hugsunarhátt 

í tengslum við breytingar sem verið að gera. Stjórnendur verða einatt að vera að stunda 

eftirgrennslan og spyrja sig í sífellu að því hvernig innleiðingarferli breytinganna sem verið er 

að gera gengur. Mat á ferlinu er mikilvægt og leita verður samanburðar í öðrum kenningum 

og reynslu annara sem eru að innleiða breytingar. Þú verður að framkvæma það sem þú 

boðar. Að meta í sífellu það ferli sem þú leiðir sendir kröftug skilaboð að um lærdómsferli sé 

að ræða(Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 288-289).   

 

2.5.3.6  Tvíhliða samtal   

Samtal er gríðarlega mikilvægt þegar um er að ræða trausta áætlun. Það er nauðsynlegt að 

ávarpa áætlunina og miðla henni til annarra. Það hjálpar þeim sem ávarpa hana að setja sér 

skýran fókus. Og það hjálpar þeim sem innleiða eiga stefnuna að sjá ferlið í skýrara ljósi og 

veitir ríkulegt tækifæri fyrir endurgjöf og fágun ferilsins. Og það er mikilvægt að samtalið sé 

skýrt á milli stjórnenda á öllum þremur sviðunu, þ.e. ríkisins, sveitarfélaganna og hvers 

einstaks skóla.   
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      Mikilvægt er að muna að um er að ræða tvíhliða samtal þ.e. bæði að tala og hlusta sem 

verður að fara hönd í hönd. Þá gefst færi eins og áður segir til þess að endurskapa eða 

endurskilgreina þá kerfisáætlun sem sett hefur verið fram. Og ekki síður geta vandamál 

komið í ljós sem hægt er að bregðast við og leysa. Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að þora 

að ávarpa vanda sem blasir við, því fólk veit að leiðtogar eru ekki fullkomir og það að þora að 

ávarpa að það sé vandi sýnir styrk frekar en nokkkuð annað.  

      Samtal við almenning um breytingar eru öllu flóknara. Grundvallarforsenda í því samtali 

er að efla trú almennings á opinbera menntakerfinu. Það er mikilvægt markmið og snýst 

einnig um gagnsæi aðgerðanna. Það er einnig jafn mikilvægt að staðsetja opinbera 

skólakerfið í tengslum við félagslegar umbætur.   

      Í stuttu máli þá er samtalið tækifæri til að breiða út og fá endurgjöf, sérstaklega þegar 

samtalið snýst um sýn og kerfisbundna áætlun. Og niðurstaða árangursríks samtals er vöxtur 

samfélags sem felur í sér félagslegan jöfnuð og jöfn tækifæri til náms (Fullan og Hargreaves, 

2009 bls. 290-291).    
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3 Aðferðafræði rannsóknar    

 

Denzin og Lincoln (1994) skilgreina hugtakið á þann hátt að eigindlegar rannsóknaraðferðir 

feli í sér túlkandi og naturalískar aðferðir við nálgun á viðfangsefnum sínum. Þetta merkir að 

eigindlegur rannsakandi rannsakar hluti í náttúrulegum aðstæðum þeirra og reynir að gera 

skiljanleg eða túlka fyrirbæri út frá þeirri merkingu sem fólk leggur í þau (bls. 2).  

      Rannsóknarsniðið sem ég styðst við er tilviksrannsókn (e. case study). Tilgangur þeirra er 

að rannsaka eitt eða nokkur tilvik í smáatriðum til að þróa eins ítarlegan skilning og mögulegt 

er á tilvikinu (Silvermann, 2013).   

Samkvæmt Flick (2014) eru markmið slíkra tilviksrannsókna að leggja fram nákvæma lýsingu 

eða sviðsetningu ákveðins tilviks eða tilvika sem gerir mögulegt að fanga ferilinn sem verið er 

að rannsaka með lýsingum allt niður í smæstu smáatriði (bls. 121 – 122).     

Tilvikið sem um ræðir í minni rannsókn er ferill innleiðingar á aðalnámskrá grunnskóla 

2011/2013 frá því að hún hófst í þátttökuskólunum þar til vorið 2015 er viðtölin voru tekin.   

 

3.1  Rannsóknarspurningar  

Eins og áður hefur komið fram verður í þessari ritgerð reynt að varpa skýru ljósi á viðhorf 

átta skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu til þess hvernig hefur tekist með innleiðingu nýrrar 

aðalnámskrár grunnskóla, í þeirra skóla og í sveitarfélagi þeirra til þessa. Meðal annars 

verður leitað svara við spurningum eins og hver eru viðhorf skólastjóranna til aðalnámskrár 

grunnskóla 2011/2013, hindranir sem og tækifæri sem þeir sáu í nýrri aðalnámskrá og þær 

hindranir og tækifæri sem þeir upplifðu í ferlinu. Um þátt þeirra í ferlinu og hæfni þeirra til 

að takast á við það út frá kenningum í breytingastjórnun. Því til viðbótar lítum við til skoðana 

skólastjóranna á þætti sveitarfélagsins og ríkisins í innleiðingarferlinu. Hvernig þeir aðilar 

studdu við ferlið í heild að mati skólastjóranna. Spurningarammann sem stuðst er við í 

viðtölunum við skólastjórana má finna í viðauka A.     

Rannsóknarspurningar:    

Hver eru viðhorf skólastjóra í þremur sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu til aðalnámskrár 

grunnskóla 2011/2013 og hver er reynsla þeirra af innleiðingarferli hennar?   

1)  Hver er skoðun þeirra á námskránni almennt?  

      a)  Hvaða hindranir sjá þeir og hvaða tækifæri?   

2)  Hver er reynsla þeirra af innleiðingarferlinu? 

      a)  Hafa þeir mætt einhverjum hindrunum í innleiðingarferlinu?  Og ef svo er hverjar eru 

þær helstar?    
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     b)  Hver er skoðun þeirra á stuðningi yfirvalda í innleiðingarferlinu?   

3)  Hver er þekking skólastjóra á kenningum í breytingastjórnun, nýttu þeir sér slíka þekkingu 

í innleiðingarferlinu og þá með hvaða hætti?      

 

3.2  Aðferð og gagnaöflun  

Aðferðin sem beitt er við gagnaöflunina eru hálf opin einstaklingsviðtöl. Þessi aðferð er valin 

vegna þess að með henni er hægt að kafa dýpra og fá ítarlegri upplýsingar um efnið en með 

til dæmis spurningakönnun (Lichtman, 2013).   

      Viðtölin felast í samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda en innihald 

samræðnanna ekki. Þau eru hljóðrituð ásamt því að rannsakandi skráir niður punkta á meðan 

á viðtalinu stendur með leyfi þátttakenda. Hljóðupptakan tryggir að allt sem sagt er sé 

tryggilega geymt til greiningar og áræðanleika könnunar en skrifuðu punktarnir eiga að þjóna 

þeim tilgangi að aðstoða við að endurorða spurningar ef á þarf að halda og að skrá óyrta 

tjáningu viðmælanda á meðan á viðtalinu stendur (Silverman, 2013).    

      Kostir þess að beita viðtalstækni telur Seidman (2006) vera þá að maður fær sögur fólks í 

smáatriðum og maður fræðist og skilur betur það ákveðna fyrirbæri sem verið er að 

rannsaka. Hann segir að þeir sem beiti viðtalstækni til rannsókna geri það vegna áhuga á 

þeirri sögu sem er á bak við hvern einstakling. Þessi aðferð er hins vegar tímafrek. 

Rannsakandinn þarf að fá samþykki, hafa samband við þátttakendur, taka viðtöl, afrita 

innihald þeirra upp orðrétt og síðan vinna með efnið og greina niðurstöður.    

      Ætlunin er að reyna að skilja fyrirbrigðið sem rannsakað er út frá sjónarhorni 

þátttakendanna (McMillan og Schumacher, 2006) og það gerir rannsakanda kleift að skoða 

ofan í kjölinn er varðar innleiðingarferli nýrrar námskrár augliti til auglitis við þá aðila sem 

staðið hafa í eldlínunnni við innleiðinguna (Marshall og Rossmann, 1999).   

      Viðtölin grundvallast á spurningaramma (viðauki A) sem byggður er á Átta þrepa ferli (e. 

The eight- stage process) Kotter (2012), Umbreytingakenningu William Bridges (2009) og á 

TASC (e. A Theory of Action for System Change) líkani Fullan (2009). Allt líkön sem lúta að 

innleiðingu breytinga í stofnunum og fyrirtækjum.     

Skólastjórarnir voru fyrst spurðir um reynslu sína og menntun. Að því loknu var kastljósinu 

beint að námskránni almennt, innleiðingunni í skólanum og stuðningi yfirvalda við þá í 

innleiðingarferlinu, þekkingu þeirra á kenningum í breytingastjórnun og notkun þeirra á þeim 

kenningum til undirbúnings og við framkvæmd innleiðingarinnar. 

Viðtölin fóru fram á skrifstofum skólastjóranna og áhersla var lögð á að skapa þægilegar 

aðstæður þar sem viðmælendur höfðu frelsi til að tjá hug sinn út frá þeim efnisatriðum sem 

spurningaramminn mótar. Hvert viðtal tók 40 – 50 mínútur. Viðtölin voru tekin á rétt 

rúmlega þriggja mánaða tímabili, frá 24. febrúar – 31. maí 2015.      
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3.3  Val á viðmælendum 

Valdir voru af handahófi átta skólastjórar sem stýra opinberum og heildstæðum skólum í 

þremur sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Þeir skólastjórar komu einir til greina sem 

höfðu stjórnað viðkomandi skóla frá vori 2011 er innleiðingarferli nýrrar aðalnámskrár átti að 

hefjast.   

Skólastjórarnir eru á aldrinum 40 - 65 ára, fjórir karlar og fjórar konur. Þeir hafa allir talsverða 

starfsreynslu sem skólastjórnendur eða á bilinu 10 – 20 ár. Þeir hafa einnig allir lokið 

framhaldsnámi á meistarastigi í stjórnun menntastofnana. Allir skólarnir sem þeir stýra eru 

heildstæðir grunnskólar með 300 eða fleiri nemendur staðsettir á höfuðborgarsvæðinu.  

Sveitarfélögin þrjú fengu nöfnin Norðurbakki, Úthlíð og Lækjarberg. Skólastjórarnir eru 

aðgreindir með númerum í niðurstöðukaflanum. Skólastjórar 1 og 4 stýra skólum í 

sveitarfélaginu Norðurbakka, skólastjórar 2, 3 og 5 stýra skólum í Úthlíð og skólastjórar 6, 7 

og 8 í sveitarfélaginu Lækjarbergi.       

 

3.4  Tilkynningarskylda og leyfi   

Eingöngu er gert ráð fyrir að ræða við einstaklinga eldri en 18 ára og því er ekki þörf á 

sérstöku leyfi frá Persónuvernd vegna rannsóknarinnar. En hún er hins vegar tilkynnt til 

þeirra með tilheyrandi upplýsingum. 

       Tölvupóstur var sendur til þeirra skólastjóra sem voru dregnir út (sjá viðauka Á). Í því 

bréfi var óskað eftir þátttöku þeirra og gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar og 

tilgangi hennar lýst í stuttu máli. Þar var líka komið inn á aðferðir við gagnaöflun og hvernig 

niðurstöður verða notaðar. Einnig var útskýrt að fullum trúnaði sé heitið þannig að hvorki 

nöfn skóla né þátttakenda koma fram svo ekki sé hægt að rekja gögnin. Þátttakendur veittu 

upplýst samþykki sitt með undirskrift sinni og þeir voru upplýstir um að öllum gögnum yrði 

eytt að notkun lokinni (sjá viðauka B).     

 

3.5 Gagnrýnin raunhyggja (e. critical realism) 

Sá heimspekilegi kenningarrammi sem stuðst er við í þessari rannsókn nefnist Gagnrýnin 

raunhyggja (e. Critical realism) og er talsvert notaður innan félagsfræðirannsókna sem 

byggðar eru á eigindlegum aðferðum. Hann varð til í kjölfar „stríðs rannsóknarramma‟ 

reynsluhyggjunnar og hugsmíðahyggjunnar á 9. áratugnum (Denzin og Lincoln, 2011). 

Gagnrýnin raunhyggja (GR) notar hluta úr báðum aðferðunum til að veita útskýringu í 

smáatriðum í verufræði og þekkingarfræði sem gerir GR ahliða heimspekivísindi (Brown, 

Fleetwood og Roberts, 2002). Leit Gagnrýninnar raunhyggju að ahliða orsökum hjálpar 

vísindamönnum að útskýra félagslega atburði og benda á ráðleggingar um hagnýta stefnu til 
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að nálgast félagsleg vandamál. Þrátt fyrir styrkleika GR við að útskýra hluti hafa sumir 

rannsakendur harmað skort á aðferðafræðilegri þróun á notkun Gagnrýnnar raunhyggju í 

rannsóknum á reynslu (Yeung, 1997).  

Ein af mikilvægustu meginreglum GR er að verufræðin (t.d. hvað er raunverulegt, eðli 

raunveruleikans) er ekki smækkanlegt yfir í þekkingarfræði (t.d. þekking okkar á 

raunveruleikanum). Mannleg þekking nær aðeins yfir lítinn hluta af dýpri og víðfeðmari 

veruleika. Í þessu tilliti sker GR sig frá raunhyggjunni og hugsmíðahyggjunni. Bhaskar (1998) 

gagnrýnir raunhyggju fyrir að styðja við „þekkingarfræðilega villu‟  það er að segja torráðna 

smættun verufræði yfir í þekkingarfræði eða takmörkun „raunveruleikans‟,  þess sem hægt 

er að vita samkvæmt reynslu (t.d. með vísindalegum tilraunum). Sama gagnrýni á við um 

sjónarhorn hugsmíðahyggjunnar sem horfir á raunveruleikann sem eingöngu byggðan upp 

af/í gegnum eða innan mannlegrar þekkingar eða orðræðu. Þrátt fyrir það sem virðist vera 

andstæða á milli sjónarhorna hugsmíðarhyggjunnar og reynsluhyggjunnar, þá smætta þær 

báðar raunveruleikann í mannlega þekkingu, hvort heldur sem þekkingin virkar sem linsa eða 

ílát fyrir raunveruleikann. GR lítur á heiminn sem kenninga-hlaðinn en ekki kenninga-

ákveðin. GR neitar því ekki að það er til raunverulegur félagsheimur sem við getum reynt að 

skilja eða nálgast með heimspeki og félagsfræði (Danermark, Ekström, Jakobsen og Karlsson, 

2002), en sum þekking getur verið nær raunveruleikanum en önnur.  

Hæfnin til að tengjast útskýringum og orsakatengsla greiningu (frekar en að að tengjast 

þéttum tilrauna lýsingum á gefnu samhengi) gerir GR notadrjúgt til að greina félagsleg 

vandamál og gera tillögur að lausnum fyrir félagslegar breytingar (Fletcher, 2017).   

Fletcher (2017) telur einnig að sveigjanlegar afleiðsluaðferðir séu í meira samræmi við veru- 

og þekkingafræðilegan grunn gagnrýninnar raunhyggju (e. Critical realism) heldur en t.d. 

aðferðir gagnbundinnar kenningar (e. Grounded theory). Hann leggur því til að slíkar aðferðir 

séu frekar notaðar þegar unnið er að rannsóknum undir áhrifum frá gagrýnni raunhyggju 

(bls. 182). 

3.6  Þemagreining (e. thematic analysis)  

Þemagreining er sveigjanleg aðferð sem hægt er að nota yfir vítt svið þekkingarfræði og 

rannsóknarspurninga (Braun og Clarke, 2006; bls. 97). Í öðru lagi er þemagreining aðferða 

sem er í grundvallaratriðum óháð kenningum og þekkingarfræði og hana er hægt að nota 

þvert yfir kenningarlegar og þekkingarfræðilegar aðferðir. Aðferðin er oftar en ekki römmuð 

inn sem raunsæis/reynslu aðferð en þemagreining er í raun samrýmanleg við bæði 

grundvallarsinnaða og túlkunarsinnaða rannsóknarramma innan sálfræðinnar. 

      Þemagreining er aðferð til þess að bera kennsl á, greina og skýra frá mynstri (þemum) 

innan gagnasafns. Hún skipuleggur og lýsir gagnasafninu takmarkað og ekki í ríkulegum 
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smáatriðum. En oft fer hún lengra en þetta og túlkar mismunandi yfirbragð 

rannsóknarefnisins (Boyatzis, 1998).   

      Þemagreining er mikið notuð en ekki er skýrt samkomulag um það hvað þemagreining er 

og hvernig þú berð þig að við að framkvæma hana (Braun og Clarke, 2006; bls. 79).   

      Þemagreining er frábrugðin öðrum sundurgreinandi (e. Analytic) aðferðum sem reyna að 

lýsa mynstrum þvert yfir eigindleg gögn – eins og þemagreind orðræðugreining (DA), 

sundurgreinandi þemagreining, IPA og Gagnbundin kenning (e. Grounded theory). Bæði IPA 

og GT leita að mynstrum í gögnunum en eru kenningarlega bundnar. IPA er tengd við 

fyrirbærafræðilega þekkingarfræði sem setur reynslu í fyrsta sætið og gengur út á það að 

skilja reynslu fólks af hversdeginum í nánum smáatriðum til þess að skilja fyrirbrigðið sem er 

verið að rannsaka. Til að flækja hlutina enn frekar þá kemur GT í mismunandi útgáfum. En án 

tillits til þess þá er markmiðið þegar verið að greina hluti á grundvelli GT kenningarinnar að 

búa til sennilega og notadrjúga kenningu um fyrirbrigðið sem er bundið í gögnunum.  

      Ólíkt IPA eða GT er þemagreining (e. Thematic analysis) ekki nátengd neinum 

kenningaramma sem til er fyrir og er því er hægt að nota hana á mismunandi hluti innan 

þeirra (Braun og Clarke, 2006; bls. 81).  

      Þemagreining getur verið eðlislæg- eða raunsæisaðferð, sem skýrir frá reynslu, merkingu 

eða raunveruleika þátttakenda eða hún getur verið aðferð  tengd hugsmíðahyggju sem 

rannsakar það hvernig atburðir, skoðanir, reynsla og þess háttar hlutir eru áhrif frá 

orðræðunni sem á sér stað innan samfélaga. Hún getur einnig verið komin undir samhenginu 

og þar með setið mitt á milli hinna tveggja póla raunsæishyggjunnar og hugsmíðahyggjunnar 

og þannig borið einkenni kenninga líkt og gangrýninnar raunhyggju (GR) sem viðurkennir þær 

leiðir sem einstaklingar nota til að leggja merkingu í reynslu sína og einnig þær leiðir sem hið 

víða félagslega samhengi hefur á áhrif skoðana þeirra á meðan reynt er að halda fókus á 

efninu og öðrum takmörkunum á raunveruleikanum (Braun og Clarke, 2006; bls. 81).  

Og það er mikilvægt að kenningarleg staða þemagreiningar sé gerð skýr því það er allt of oft 

látið liggja á milli hluta. Allir kenningarammar bera með sér hugmyndir um eðli gagnanna, 

hvað þau standa fyrir í  heiminum, raunveruleikanum og svo framvegis. Góð þemagreining 

gerir þetta ljóst.     

      Eins og hér eru færð rök fyrir þá er hægt að leiða þemagreiningu fram bæði innan 

raunhyggju/reynslu og hugsmíðahyggju kenningaramma en útkoman og fókusinn er 

mismunandi eftir því hvaða kenningarammi er notaður.   

      Spurningin um þekkingafræði (e. Epistemology) er venjulega ákveðin þegar 

rannsóknarverkefnið er hugtakabundið, þó að þekkingarfræðileg staða geti einnig komið 

fram meðan á greiningunni stendur, þegar fókus rannsakandans getur tekið breytingum og 

áhugi vaknað á öðrum hlutum gagnanna. Þekkingarfræði rannsóknarinnar stýrir því hvað þú 

getur sagt um gögnin og gefur til kynna hvernig þú myndar kenningarlega merkingu. T.d. 
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með raunhyggju/reynslu aðferðinni þá getur þú sett fram kenningarlega merkingu varðandi 

innri hvatir, reynslu og merkingu á beinan hátt, vegna þess að á einfaldan hátt og að mestu 

er gert ráð fyrir að um einstefnusamband sé að ræða á milli merkingar og reynslu og 

tungumáls (tungumálið endurspeglar og gerir okkur kleift að setja fram á skýran hátt 

merkingu og reynslu (Potter og Wetherell, 1987; Widdicombe and Woffitt, 1995). Til 

samanburðar út frá sjónarhóli hugsmíðahyggjunnar er merking og reynsla orðin til í 

félagslegu samhengi frekar en að vera ásköpuð af einstaklingum (Burr, 1995).   

Þess vegna getur þemagreining sem leidd er af hugsmíðahyggju kenningaramma ekki og 

reynir ekki að beina sjónum á innri hvatir og sálfræði einstaklinga. Hún reynir þess í stað að 

setja fram kenningar á grunni félags- og menningarlegs samhengis og kerfisbundinna 

aðstæðna sem virkjar frásögn einstaklingsins sem lögð er fram. Þemagreining sem beinir 

sjónum sínum að duldum (e. latent) þemum hefur tilhneigingu til að vera meira bundin við 

hugsmíðahyggju og hún hefur einnig tilhneigingu til að skarast á við þemabundna 

orðræðugreiningu (DA). En ekki eru allar duldar (e. latent) þemagreiningar byggðar á 

hugsmíðahyggju (Braun og Clarke, 2006; bls. 85). 

 

3.7 Almennt um gagnagreininguna í þessari rannsókn  

Unnið var úr viðtölunum með því að flokka þau eftir þemum á grundvelli kenninga um 

þemagreiningu (Braun og Clarke, 2006) og við flokkunina var stuðst við fyrrnefnd líkön 

Kotters, Bridges og Fullans sem lágu til grundvallar við gerð spurningarammans.  

Eins og fram hefur komið er þemagreining greining á endurteknum stefjum (þemum) í 

gögnum og tekur hún á sig mismunandi myndir eftir fræðilegri afstöðu rannsakenda til 

gagnanna. Aðferðin skipuleggur og lýsir gögnunum í ríkulegum smáatriðum og í mörgum 

tilvikum er hægt að ganga svo langt að túlka mismunandi hliðar rannsóknarefnisins (Braun 

og Clarke, 2006; bls. 79).   

      Við greininguna beiti ég afleiðslu (e. deduction) aðferð sem er drifin áfram af kenningum. 

Þetta form þemagreiningar er ekki eins lýsandi í heildina og þegar aðleiðslu (e. inductive) 

aðferðin, sem er hin meginaðferðin þegar unnið er eftir þemagreiningu, er notuð. Þegar 

unnið er eftir afleiðslu aðferðinni er greiningin að miklu leyti takmörkuð við fyrirfram 

mótaðan ramma og niðurstöðurnar hafa tilhneigingu til að beina sjónum sínum að einni eða 

fáum sérstökum hliðum gagnanna sem ákveðnar voru fyrir gagnagreininguna (Crabtree, 

1999).     

      Kenningarleg þemagreining hefur tilhneigingu til að vera drifin áfram af fræðilegum eða 

sundurgreinandi (e. analytical) áhuga rannsakandans á sviðinu og er þess vegna með skýrari 

hætti drifin áfram af greinandanum (e. analyst-driven). Þá er kóðað meira út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem lagðar eru til grundvallar. 
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Við greininguna er unnið út frá merkingarfræðilegu þemaaðferðinni (e. semantic themes).  

Þar eru þemun aðallega fundin með því að skoða ljósa yfirborðsmerkingu gagnanna en ekki 

er mikið reynt að skyggnast á bak við það sem þátttakandinn sagði og ritað var orðrétt eftir 

honum (Braun og Clarke, 2006; bls. 84).    

      Viðtölin voru afrituð orðrétt í tölvu og telur gagnasafnið rétt rúmlega 70 blaðsíður (A4, 12 

punkta letur). Frumúrvinnsla á gögnunum fól í sér mat, hugleiðingar og viðbrögð 

rannsakenda sem hann punktaði hjá sér meðan á viðtölunum stóð og strax að þeim loknum. 

Þá voru viðtölin lykluð og fundnar samsvaranir í gögnunum og þau greind í þemu. Við þann 

hluta vinnunnar var m.a. notað forritið MindManager sem mjög gott er að nýta til að halda 

utan um þau textabrot sem tekin voru úr megintextanum, þá lykla sem mótaðir voru og þau 

meginstef eða þemu sem af þeim voru leidd (sjá viðauka D, E og É). 

      Á þeim grunni voru settar fram niðurstöður sem svo voru greindar frekar með því að bera 

þær saman við þær þrjár kenningar sem varpað var ljósi á í fræðilegum hluta þessarar 

ritgerðar.   

3.8  Siðferði 

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir að notkun á gögnum eins og aflað var frá 

þátttakendum í þessari rannsókn til að fá fram niðurstöður eru háðar siðferðilegum 

sjónarmiðum (Flick, 2014). Eins og áður hefur komið fram var útbúið kynningarbréf sem sent 

var til allra þátttakenda. Þar var rannsóknin útskýrð sem og markmið hennar (Viðauki Á). Allir 

skólastjórarnir átta gáfu upplýst samþykki sitt (Viðauki B). Ennfremur var lögð sérstök áhersla 

á að láta þátttakendur vita munnlega um kosti og áhættu sem þátttaka í slíku 

rannsóknarverkefni getur leitt af sér. Öllum þátttakendum var gerð grein fyrir hvað fælist í 

upplýstu samþykki. Voru þeir upplýstir um að þátttaka væri valfrjáls og að þeir gætu hætt 

þátttöku hvenær sem væri. Einnig var þeim gerð grein fyrir að þeir þyrftu ekki að svara öllum 

spurningum rannsóknarinnar. Þeim var heitið fullum trúnaði og gerð grein fyrir því að 

rannsakandinn og leiðbeinandi hans hefðu einir aðgang að viðtölunum.  Allt þetta er 

mikilvægt samkvæmt m.a. Kvale og Brinkman (2009).  

       Trúnaður er einn af mikilvægustu þáttum í eigindlegum rannsóknum. Það var bæði 

útskýrt í kynningarbréfi og á eyðublaði um upplýst samþykki en einnig munnlega í upphafi 

hvers viðtals að fullum trúnaði væri gætt. Við vinnslu ritgerðarinnar var þess vandlega gætt 

að skilyrðum um trúnað og nafnleynd væri gætt því mikilvægt er að ekki sé hægt að þekkja 

skólastjórana sem tóku þátt í rannsókninni út frá svörum þeirra (Mertenz, 2014; bls. 513).  

        Wertz o.fl. (2011) hefur fylgt þeirri hefð að leyfa þátttakendum að lesa yfir handrit áður 

en þau eru gefin út og hjálpa þannig til við það að útiloka eitthvað sem er of persónulegt. 

Vekur það upp spurningar út frá siðferðilegu sjónarmiði um það hvort þátttakendur séu 



 

48 

aðeins uppspretta gagna eða eigi að hafa virkt hlutverk í því að rýna gögnin. Áhugaverðar 

spurningar sem vert er að velta fyrir sér í þessu samhengi. Eitthvað sem höfundur þessa 

verkefnis hefði ef til vill átt að gefa þátttakendum í rannsókninni kost á. En það var ekki gert 

að þessu sinni.   

       Það skal einnig haft í huga að siðferðileg lögmál sem leiðbeina rannsakendum sem 

stunda eigindlegar rannsóknir eru flókin vegna þess að verk þeirra fela í sér gagnvirk 

samskipti við einstaklinga innan samfélaga sem í hlut eiga fremur en rannsakendur sem 

stunda megindlegar rannsóknaraðferðir (Mertenz, 2012).    
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4  Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Inn í þær er að einhverju leyti fléttað 

umræðum út frá fræðilegri sýn hennar þó að sú hún fari að mestu fram í sérstökum 

umræðukafla þar sem niðurstöðurnar eru bornar saman við þær kenningar 

breytingastjórnunar sem liggja til grundvallar þessu verkefni. Niðurstöðukaflanum er skipt í 

þrjá meginhluta í takt við rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru fram í inngangskaflanum 

hér að framan. Þessir þrír meginhlutar eru: Aðalnámskrá grunnskóla 2011/13 – viðhorf 

skólastjóra, Innleiðingin í skólunum og Kenningar í breytingarstjórnun – þekking á og 

færni í að beita þeim.    

 

4.1  Hluti 1:  Aðalnámskrá grunnskóla 2011/13 – viðhorf skólastjóra   

         

i) Almenn viðhorf  

Skólastjórnendur voru almennt ánægðir með námskrána strax og þeir sáu hana og fannst 

þær breytingar sem endurspegluðust í henni mjög jákvæðar fyrir skólasamfélög sín.  Einn 

þeirra sagði að námskráin væri eins og konfektkassi, hver molinn öðrum betri. Sami 

skólastjóri (5) sagði:,, fyrsta tilfinningin að allt væri svo fallegt ʻʻ     

      Margir þeirra nefndu einnig fjölbreytnina sem kristallaðist í hinni nýju námskrá, 

fjölbreyttari nálgun á viðfangsefni þau sem skólarnir eru að fást við í námi nemenda sinna.    

Eins fannst mörgum skólastjórunum að það væri verið að slá nýjan tón með námskránni.  

Eins og skólastjóri 8 sagði: ,,Tónninn sem sleginn er með grunnþáttunum í námskránni er 

mjög góður og í takt við nútímannʻʻ. Og margir nefndu að skólasamfélög hefðu verið að bíða 

dálítið eftir breytingum, mörg þeirra voru farin af stað í átt til þeirra breytinga sem komu 

fram í nýrri hugsun sem birtist í nýju námskránni.   

      En það er þessi jákvæðni þeirra allra til nýju námskrárinnar sem skín í gegn. Hvað merkir 

það fyrir innleiðingarferlið sem svo tók við? Hversu mikilvægt er það að skólastjórar séu 

jákvæðir og sjái mörg tækifæri í nýrri námskrá? Bæði Kotter (2002) og Bridges (2009) leggja 

áherslu í skrifum sínum á það að þú sem leiðtogi verðir að hafa trú á þeim breytingum sem 

þér er ætlað að leiða. Að þær séu mikilvægar og leiði til jákvæðra breytinga fyrir samfélagið.   

Þessi jákvæðni skólastjóranna í garð nýrrar námskrár hefur því án vafa haft góð áhrif á 

starfsmannahópinn og auðveldað þeim fyrstu skrefin í ferlinu.  

 

a) Sátt og samsvörun með sýnina 

Skólastjórarnir voru allir mjög jákvæðir og sáttir við þær breytingar sem felast í nýrri námskrá 

og ekki síst það hversu vel hún rímaði við þá sýn sem lá til grundvallar starfinu í 
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skólasamfélögum þeirra. Það auðveldaði þeim vinnuna við að selja samstarfsfólki sínu þær 

hugmyndir að nauðsynlegt væri að fara í þær breytingar sem fólust í nýrri aðalnámskrá og 

innleiða þær í skólastarfið. Og starfsfólkið var að mati skólastjóra sátt í öllum meginatriðum, 

líkt og þeir, við þá sýn sem birtist í nýrri námskrá.      

      Að mati Kotters (2012) er gríðarlega mikilvægt að skilgreina nauðsyn og tilgang þeirra 

breytinga sem fyrirhugaðar eru og hin aðkallandi þörf fyrir breytingar þarf að vera skýr. Ef 

fólk finnur ekki sterka aðkallandi þörf fyrir breytingar er erfitt að skipa hóp sem hefur til að 

bera þann kraft og trúverðugleika sem þörf er á til að innleiðingin heppnist (bls. 37-38).  Það 

er ljóst að þessi sátt við megininntak nýrrar aðalnámskrár og þá faglegu sýn sem hún bar 

með sér hjálpaði skólastjórum að taka fyrstu skrefin í innleiðingarferlinu.     

b)  Opin og frjáls 

Allir skólastjórarnir sem rætt var við töldu nýju námskrána vera mun opnari og sveigjanlegri 

en síðustu námskrár sem voru markmiðsbundnar og niðurnjörvaðar á margan hátt eins og 

einn skólastjórinn komst að orði. Annar skólastjóri (6) var á því að það væri miklu meiri 

sveigjanleiki í þessari nýju námskrá en í þeim fyrri sem hann þekkti vel til eftir langan 

starfsferil sem skólastjórnandi í grunnskóla og einnig að það væru mun meiri möguleikar á að 

koma inn sérstökum áherslum skólans. Það virðist m.a. hafa átt þátt í því að auðveldara var 

að fá kennarana til að takast á við þær miklu breytingar sem fólust í henni.   

Það er gríðarlega mikilvægt að viðhorf skólastjóra til nýrrar námskrár séu jákvæð. Það 

auðveldar þeim að skapa staðblæ í skólanum sem er jákvæður í garð nýrrar aðalnámskrár og 

innleiðingar hennar. Því það er án vafa á ábyrgð skólastjóra eins og m.a. Briggs og 

Sommerfeldt (2002) hafa bent á. Og til að skapa slíkt andrúmsloft eða staðblæ þurfa 

skólastjórar í fyrsta lagi að lofa og sýna tryggð sína eða stuðning við málstað nýrrar námskrár 

og þeirra breytinga sem í henni felast fyrir skólasamfélagið og í öðru lagi mega þeir alls ekki 

skynja hana sem skipun að ofan sem þeim beri einungis að fylgja eða falla í þann pytt að tala 

hana niður (Mafora og Phorabatho, 2013). 

 

ii) Tækifæri sem felast í námskránni   

Bridges (2005) segir að til þess að fá fólkið með sé grundvallarverkefni skólastjóra sem ætlar í 

breytingarferli að skapa jákvæð og hvetjandi viðhorf eigi að vera hægt að ráðast í 

umtalsverðar breytingar og forðast skal eins og heitan eldinn að taka þátt í neikvæðri 

umræðu og taka undir hana. Slíkt er ekki til þess fallið að ná fram breytingum og voru 

skólastjórarnir sem rætt var við mjög meðvitaðir um þá stöðu sína. Þeir nefndu nokkra þætti 

sem jákvæð tækifæri sem felast í nýrri námskrá og hefðu hjálpað mikið til við að fá 

starfsfólkið til fylgis við hugmyndir hennar.      
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a)  Grunnþættirnir 

Fyrst er til að taka grunnþættina. Allir skólastjórarnir voru mjög jákvæðir í þeirra garð.  

Fannst þeim auðvelt að samsama sig þeim hugmyndum sem þar birtast og töldu þá vera vel í 

takt við þá þróun sem hefði átt sér stað í skólum landsins undanfarin misseri, t.d. í tengslum 

við vinnu að heilsueflingu, eflingu umhverfisvitundar og lýðræðis í skólastarfi. En einnig í 

tengslum við hugmyndir um sjálfbærni, þróun í læsisvinnu og sköpun svo dæmi séu tekin. 

Svo vitnað sé til ummæla skólastjóra 1 (S1) í þessu samhengi:   

 

                 ,,Það er frábært að fá þessa þætti inn... ʻʻ … sköpun ákaflega mikilvæg  

                   í öllu skólastarfi … og það er náttúrulega tækifæri í því að fá kennara  

                  til þess að huga betur að þessum þáttum sem þeir gerðu kannski ekki áður.ʻʻ     

 

 

b)  Breyting á kennsluháttum  

Eins var nefnt af fleiri en einum að námskráin gæfi tækifæri til að breyta kennsluháttum og 

kalli á opnun í skólastarfinu eins og skólastjóri 8 orðaði það.  Fara frá hugsun sem er 

niðurnjörvuð í markmið til þess að horfa á hlutina meira út frá nemendum og hæfni þeirra. 

Eða eins og einn skólastjórinn nefndi (S4):        

 

                         ,, …fólk endurskoðar sín störf og sínar kennsluaðferðir… í því  

                               felast stóru tækifærin í þessari námskrá ʻʻ     

 

      Í þessu sambandi er vert að hafa í huga að það er ekki mögulegt að innleiða breytingar 

þær sem felast í nýjum námskrám án þess að kennarar séu faglega færir um það. Þá færni 

öðlast þeir með öflugri grunnmenntun í Háskóla en ekki síður með því að fá kynningu og 

fræðslu á hugmyndafræði þeirri sem liggur nýrri námskrá til grundvallar. Mikilvægt er að 

tengja fræðsluna við umhverfi bekkjarstofunnar, þeirra eigin faglegu þarfir og þarfir skólans. 

Kennarar eru líklegri til að bregðast vel við breytingum ef þeir fá nægjanlegan stuðning (Van 

der Merwe, 2002).   

      Kennarar í öllum sveitarfélögunum þremur virðast hafa fengið ágæta fræðslu um innihald 

námskrárinnar en hversu vel einstakir hlutar hennar og námsgreinar voru tengdir skal ósagt 

látið. Í það minnsta nefndi fleiri en einn skólastjóri að sú fræðsla sem stóð til boða fyrir 

kennara hafi verið æði misjöfn og hafi það farið eftir þeim leiðbeinendum sem fengnir voru 

til starfans eins og gefur að skilja. Þeir sögðu frá því að eftir sum námskeiðin hefðu jafnvel 

reyndir kennarar þeirra verið óöruggir og óvissir um faglega hæfni sína. Þá reyndi á 

skólastjórana sem faglega leiðtoga að stíga fram og skapa aðstæður til að eyða þessu óöryggi 

innan hvers skóla. Um það hlutverk sitt voru þeir mjög meðvitaðir og lögðu sig fram um að 
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skapa aðstæður þar sem jafningafræðsla innan fagsamfélaga skólanna var í brennidepli. Þeir 

voru allir á því að það hefði þeim tekist vel og bundu vonir við að faghæfni samfélagsins hefði 

aukist fyrir vikið og að það myndi þegar fram liðu stundir geta skipt sköpum við að 

innleiðingin gæti heppnast sem best.     

 

iii) Hindranir sem birtast í námskránni      

a)  Of miklar breytingar frá síðustu námskrá 

Fjórir af átta skólastjórunum nefndu sérstaklega að um væri að ræða miklar breytingar frá 

fyrri námskrá. Og þó að þeir hafi verið jákvæðir í garð þessara breytinga þá hefur verið bent á 

það í rannsóknarfræðunum að það sé ekki vænlegt til árangurs að umbylta námskrám með 

reglulegu árabili eins og okkur er tamt m.a. hér á landi. Ef breytingarnar eru of margar er 

líklegt að þeim sem eiga að vinna að þeim fallist hendur og lítið verði úr verkinu (Fullan og 

Hargreaves, 2009; bls. 279 - 280). Þessu lýstu skólastjórarnir hver með sínum hætti í 

viðtölunum og töldu að sumum kennurum hafi hreinlega fallist hendur vegna þess hve 

breytingarnar voru miklar. Aðrir hefðu orðið mjög óöruggir og farið að efast um faghæfni 

sína.       

 

b)  Flókin og háfleyg 

Það sem kom einnig fram í viðtölunum var að námskráin og þá sérstaklega nokkur fylgirit 

hennar um grunnþættina væru á uppskrúfuðu máli, háfleyg og flókin. Það hefði ekki virkað 

hvetjandi á starfsfólk heldur frekar fráhrindandi og gert því erfiðara fyrir í þeim efnum að fá 

kennara til að skynja mikilvægi þess að breytingarnar, sem fram koma í þessari námskrá, nái 

fram að ganga. Það hafi líka skapað óöryggi á meðal kennara, jafnvel á meðal þeirra sem 

mestu reynsluna höfðu.     

 

c)  Skólinn sem íhaldssöm stofnun 

Í eðli sínu er skólinn íhaldssöm stofnun og þegar kemur að breytingum getur það tekið mörg 

ár að innleiða þær og festa þær í sessi. Nokkrir skólastjóranna nefndu þætti sem tengjast 

skólanum sem íhaldssamri stofnun. Eða eins og skólastjóri 6 orðaði það ,,Skólinn er mjög 

íhaldssöm stofnun… starfsmenn og nemendur eru oft lengi að taka við sér þegar breytingar 

eru annars vegarʻʻ  

Skólastjóri 5 nefndi að honum hefði fundist að hindranir hefðu kannski verið við sjálf eins og  

hann orðaði það. Og oftar en ekki voru það eldri kennarar sem tregastir voru til að gera 

breytingar á starfsháttum sínum í tengslum við nýja námskrá. Þeir höfðu margir á sínum 

langa kennsluferli gengið í gegnum nokkuð margar og miklar breytingar sem þeim fannst ekki 

allar hafa náð að festa sig í sessi. Þeir sögðu sumir við skólastjórana sem tóku þátt í þessari 
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rannsókn að þeir myndu vilja halda áfram að gera eins og þeir hefðu alltaf gert. Það hafi 

virkað vel og af hverju ættu þeir að breyta því sem hefði skilað góðum árangri. Þeir sem voru 

yngri, voru aftur á móti frekar tilbúnir til að taka á móti þeim breytingum sem fylgja þessari 

nýju námskrá enda voru þeir almennt meira leitandi í að finna sér sinn kennslufræðilega 

farveg en þeir sem eldri voru.       

 

d) Námsmatið  

Það er ljóst af viðtölunum við viðmælendur mína að sá þáttur sem þeir telja hafa haft áhrif á 

þá sem mesta hindrunin af þáttum nýrrar aðalnámskrár hafi verið nýr námsmatskvarði. Á 

honum voru gerðar miklar grundvallarbreytingar sem í stuttu máli felast í því að skipta út 

tölustöfum fyrir bókstafakerfi A, B, C, D ásamt því sem nú er horft til þess að meta hæfni 

nemenda með markvissari hætti en áður. Þessar grundvallarbreytingar ásamt því að 

ráðuneytið gaf í og úr með þennan nýja kvarða skapaði mikið óöryggi og óvissu í 

kennarahópum skólanna sem þátt tóku í rannsókninni. Þegar viðtölin voru tekin var enn 

óvissa um ákveðna þætti og beðið var eftir námsmatskvörðum fyrir 4. og 7. bekk sem 

ráðuneytið hefur nýlega tekið ákvörðun um að gefa út til viðmiðunar fyrir skólana. Eins hefur 

gildistöku þessa hluta ákvæða nýrrar námskrár ítrekað verið slegið á frest. Nú þegar þetta er 

ritað er gert ráð fyrir að farið verði að útskrifa nemendur úr grunnskóla samkvæmt nýju 

námsmati vorið 2016.   

e)  Lykilhæfnin  

Annað sem viðmælendur nefndu flestir og hafi virkað sem hindrun á þá þegar þeir fengu nýja 

námskrá í hendur var lykilhæfnin. Skólastjórarnir sögðu flestir að kennurum hafi fundist 

hugsunin að baki henni flókin og mjög ólík því sem þeir hafa átt að venjast í fyrri námskrám 

þar sem markmiðsbundin kennsla var í forgrunni. Og sjálfum fannst þeim þeir líka þurfa að 

hafa fyrir því að setja sig inn í þennan hluta. Þetta líkt og námsmatið var því til þess fallið að 

mati skólastjóranna að skapa óöryggi í skólasamfélögum þátttökuskólanna.     

 

4.2  Innleiðingarferlið í skólunum 
 

 

                  Jæja, nú er erfiða vinnan að baki. Við höfum sett fram stefnuna;  

                  nú er það eina sem þið þurfið að gera að innleiða hana. 

                                 - Ónefndur ráðuneytisstjóri menntamála í einu fylki Kanada. 

 

Þessi orð eru á margan hátt lýsandi fyrir stöðu mála og ein af ástæðum þess að svo algengt 
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er að ekki næst að festa nýjar stefnur í sessi.   

Það má segja að skilningur á því af hverju flestar tilraunir til að koma á umbótum ná ekki 

fram að ganga teygi sig í raun langt framhjá sértækum og tæknilegum vandamálum, eins og 

skorti á góðu efni, ómarkvissri þróun fagstétta eða litlum stuðningi við skólastjóra. Þó allt séu 

það atriði sem skipta máli líkt og brugðið verður birtu á hér á eftir í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar.   

      Í grundvallaratriðum þá er ástæða þess að breytingar ná ekki fram að ganga að hluta til sú 

að þeir sem stjórna innleiðingu þeirra hafa ekki skýrar hugmyndir um mikilvægi sjálfs 

innleiðingarferlisins og hvernig það þarf að líta út til þess að ná megi ásættanlegum árangri 

við innleiðinguna (Fullan, 2001; bls. 96). 

      Það er lykilatriði að leggja ríka áherslu á að vanda vel til undirbúnings og framkvæmdar 

innleiðingarinnar með góðri og vel grundaðri áætlun sem tekur tillit til menningar þeirrar 

sem ríkir á staðnum þar sem innleiðingin á að fara fram. Mikilvægt er að horfa ekki of fast á 

þá nýbreytni sem felst í þeirri stefnu sem á að innleiða heldur verða menn einnig að gera sér 

grein fyrir því hvernig skipulagsheildir bregðast við út fá menningunni, skipulaginu og 

viðmiðum þeim sem þar ríkja (Fullan, 2001; bls. 69).   

      Fleiri fræðimenn hafa tekið undir þetta og má þar nefna Bridges (2009) sem leggur mikla  

áherslu á að hugað sé vel að mannlega þættinum í öllum breytingum. Það er ofur eðlilegt að 

fólk bregðist hart við breytingum sem leiða til breyttrar menningar, starfsvenja og breytts 

skipulags. Að hans mati gengur fólk í gegnum ákveðinn feril í tengslum við breytingarnar þar 

sem það upplifir fjölbreytta flóru tilfinninga allt frá reiði til sorgarviðbragða áður en það er 

tilbúið til að taka í sátt þær breytingar sem verið er að innleiða. Og það er nauðsynlegt að 

taka mark á því hvað fólk segist upplifa og reyna að setja sig í spor samstarfsfólks síns því að 

öðrum kosti fylgir það þér ekki og þær breytingar sem á að innleiða ná ekki fram að ganga 

(bls. 25 - 26). 

En lítum nú nánar á það sem skólastjórarnir höfðu að segja um innleiðingarferlið í skólunum 

þeirra.  

i)  Að taka ábyrgðina á sínar herðar – að sigra heiminn einn síns liðs    

Það er áhugavert að sjá að skólastjórar voru tilbúnir til að horfa fram hjá því að eðlilegt hefði 

verið að þeir hefðu fengið meiri stuðning frá ríkinu eða sínu sveitarfélagi við innleiðinguna.  

Þó er það nú svo að þeir óska í raun eftir mun meiri stuðningi frá yfirvöldum almennt í ferlinu 

eins og síðar mun koma fram í umfjölluninni. En þeir voru í raun hættir að gera ráð fyrir 

honum þar sem reynsla fyrri ára hafði kennt þeim að búast ekki við neinu af hálfu yfirvalda 

og þá sérstaklega af hálfu ríkisins. Þeim fannst því í raun að það væri alfarið á þeirra ábyrgð 

að innleiða breytingarnar í þeirra stofnun og jafnvel gengu þeir það langt að dreifa 

ábyrgðinni á innleiðingunni á afar fáar herðar. Jafnvel að taka hana alfarið á sínar herðar eins 
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og einn skólastjórinn (S3) gerði. Nokkrir skólastjórar tóku einungis aðra stjórnendur inn í 

innleiðingarteymið með sér. Einn skólastjóri skipaði ekki innleiðingarteymi en þar unnu 

kennarar í árgöngum saman að innleiðingunni. Í öðrum skóla var skipað teymi tveggja 

kennara til að stýra innleiðingunni. Aðeins í einum af skólunum átta tók skólastjórinn (S4) 

kennara með sér í teymið með markvissum hætti frá upphafi vinnunnar og dreifði þannig 

ábyrgðinni vel og stuðlaði að valdeflingu innan kennarahópsins.   

Eins og kemur fram hjá Kotter (2012) þá krefst innleiðing sem þessi vel skipaðs stýrihóps til 

að leiða breytingarnar (það sama gildir um undirhópa sem fá afmarkaðri verkefni). Hann þarf 

að vera samhentur og skipaður góðri blöndu af fólki sem hefur völd en líka að vera 

þverskurður þeirra sem skipa samfélagið innan stofnunarinnar. Þeir sem skipa hópinn verða 

að hafa til að bera trúverðugleika og virðingu annarra í stofnunni. Mikilvægt er að hópurinn 

sé samhentur og meðlimir hans kunni til hópastarfs, því móta þarf sameiginleg markmið og 

traust þarf að ríkja á milli fólks í teyminu. 

      Og það kemur skýrt fram í skrifum fræðimanna um mikilvægi þess að allar breytingar sem 

þessar séu leiddar af stýrihópi má m.a lesa hjá Kotter (2002) þar sem hann kveður skýrt á um 

mikilvægi þess að breytingar séu ekki leiddar af veikum stýrihópi, einum einstaklingi, flóknu 

stýrikerfi eða ósamhentu toppteymi (bls. 60).         

      Það var einungis einn skólastjóri (S4) eins og áður sagði sem skipaði teymi sem var 

þverskurður skólasamfélagins til að innleiða breytingarnar sem samanstóð af fulltrúum 

stjórnenda í skólanum (honum sjálfum) og fulltrúum kennara.  Þeir fulltrúar voru vandlega 

valdir á grundvelli faghæfni þeirra, frumkvæðis og hæfni þeirra til að fá fólk með sér. Komu 

þeir af hverju stigi skólans en bekkir hans skipast í þrjú stig, yngra-, mið- og elsta stig.   

Þó ber að taka fram að skólastjórar virðast hafa fengið mestan stuðninginn frá sínu 

jafningjasamfélagi þ.e. frá öðrum skólastjórum. Í sveitarfélaginu Lækjarbergi þá sögðu þeir 

tveir skólastjórar af þeim þremur sem teknir voru tali í því sveitarfélagi að markvisst hafi 

verið unnið á slíkum jafningjagrunni í hverfunum sem þeir tilheyrðu. Er það vel að unnið hafi 

verið á þann hátt og þeir skólastjórar virtust síður hafa upplifað sig eina í ferlinu.   

 

ii)  Að selja starfsmönnum mikilvægi breytinganna 

Skólastjórarnir voru flestir sammála því að ekki hafi þurft að hafa mikið fyrir því að selja 

mikilvægi breytinganna. En við erum fyrst og fremst að tala um kennarana hér í þessu 

samhengi. Í engum skólanna voru aðrir starfsmenn hafðir með í ferlinu svo engar tilraunir 

voru gerðar til að selja þeim mikilvægi breytingana. Skólastjóri 5 sagði: „Starfsmenn 

(kennarar) voru tilbúnir að fara þessa vegferð og finna ljósið þannig séð. “  

En í máli tveggja skólastjóra kom líka fram að starfsmenn þeirra hefðu verið á bremsunni. Af 

hverju þarf að fara í þessar breytingar? Eru þær mikilvægar? Við höfum unnið lengi með 
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þessum hætti og það hefur gengið vel, við höfum náð góðum árangri. 

Flestum kennurum fundust þetta þó jákvæðar breytingar að mati skólastjóranna.  

       

     „Það er auðveldara að selja hugmyndirnar ef við lítum á samfélagið sem lærdómssamfélag og    

      vinna hlutina út frá jafningjafræðslu. Fólki fannst allar megináherslurnar mikilvægar   

      breytingar. Þetta var kærkomið plagg og það var jarðvegur til að gera ákveðnar breytingar.“  

 

      Það er mikilvægt að nálgast breytingarnar á allan hátt með markvissum hætti og gera sér 

grein fyrir að það er mikilvægt að selja starfsfólki þá hugmynd í þessu ferli að breytingarnar 

sem fara á í séu mikilvægar og þörfin fyrir því þarf að vera skýr (Kotter, 2012). Margir 

skólastjóranna virtust alls ekki meðvitaðir um nauðsyn þess. En skólastjóri 8 hafði þetta skýrt 

í huga sér og sagði:  „Það þarf að sannfæra fólk um að það sé mikilvægt að fara í 

breytingarnar. Og það tók svolítinn tíma. Sérstaklega hjá þeim sem lengstan hafa 

starfsaldurinn.“  

      Við megum ekki gleyma því í þessu samhengi að þeir sem streitast á móti eru okkur 

mikilvægir í að innleiða breytingar. Það er mjög mikilvægt að veita því athygli í öllum 

stofnunum sem undirgangast breytingar að ef að þú hundsar andstöðu þá er það einungis 

spurning um tíma að það taki sinn toll í innleiðingarferlinu. Því það er styrkur fólginn í 

fjölbreytileika skoðana sem hjálpar til við innleiðingarferlið (Fullan, 2001; bls. 42-43).  

 

iii)  Skýr og markmiðsbundin áætlun 

Það var aðeins mismundandi hvort sett var fram skýr og markmiðsbundin áætlun við upphaf 

vinnunnar í skólum þeirra skólastjóra sem þátt tóku rannsókninni en í flestum skólunum var 

það gert. Í tveimur skólanna í sama sveitarfélaginu var það sveitarfélagið sem setti fram 

ítarlega áætlun til fjögurra ára. Það var svo skólastjóranna í þessum skólum að aðlaga hana 

að hluta að sínum skóla en að mestu hélt hún sér þó eins og sveitarfélagið setti hana fram. 

Það fannst skólastjórunum (sk. 1 og 4) í sveitarfélaginu hafa verið kostur og ókostur eða eins 

og annar þeirra orðaði það: „Maður treystir því að maður sé leiddur í gegnum þetta. Manni 

finnst maður ekki hafa fullkomna stjórn. Það hefði verið nauðsynlegt að hafa skólastjóra 

sveitarfélagsins með í ráðum við gerð innleiðingaráætlunarinnar.“ 

      Í einum skólanum í sveitarfélaginu Lækjarbergi var sett upp áætlun eftir að ferlið hafði 

verið í gangi í tvö ár og þar var hún unnin sameiginlega af skólastjórum í hverfinu sem var svo 

aðlöguð að umhverfinu á hverjum stað. Þar setti sveitarfélagið ekki upp miðlæga áætlun og 

það var sett í hendur á hverjum og einum skólastjóra í sveitarfélaginu. Í sveitarfélaginu Úthlíð 

var einnig sérhverjum skólastjóra gert að gera og setja fram innleiðingaráætlun.   

Það er ljóst að það er mun auðveldara að ná fram breytingum ef sýnin um það hvaða 
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breytingum á að ná fram liggur fyrir skýr strax í upphafi ferilsins. Af þeim sökum er 

nauðsynlegt að skilmerkileg innleiðingaráætlun liggi einnig fyrir strax í upphafi og þar komi 

sýnin skýrt fram og hvað það er sem verður öðruvísi í starfinu þegar innleiðingarferlinu líkur. 

Markmiðin verða einnig að vera skýr ásamt stefnuyfirlýsingu og tilgangi breytingaferilisins. 

Og innleiðingin getur í raun hvílt meira á þessum þáttum en öllum öðrum þáttum í ferlinu og 

þarf að vera ljós strax í upphafi (Pancake, 1998; bls. 29).     

  

iv)  Upplýsingagjöf  

a) til foreldra og annarra starfsmanna en kennara í hverjum skóla  

Það er ljóst miðað við viðtöl við þá skólastjóra sem þátt tóku að mun betur hefði verið hægt 

að gera við að upplýsa foreldra um tilgang og framvindu innleiðingarinnar. Flestir upplýstu 

þó reglulega þá foreldra sem sæti áttu í skólaráði. Einn sendi upplýsingar í rafrænu 

fréttabréfi og einn hélt sérstakan upplýsingafund fyrir foreldra en þar mættu fáir. Nokkrir 

skólastjórar höfðu á orði að áhuginn hefði almennt verið lítill hjá foreldrum nema þegar kom 

að nýju námsmati þá höfðu margir sterkar skoðanir á því. Fannst þeim það flókið og erfitt að 

komast inn í þá nýju hugsun sem það fól í sér. En það skal tekið fram að þar sem námsmatið 

var ekki komið til framkvæmda nema í hluta skólanna á þessum tímapunkti sem viðtölin eru 

tekin þá var ekki farið að reyna á þetta alls staðar og í raun bara í minnihluta skólanna sem 

eru skoðaðir hér í þessari rannsókn.    

      Hvað varðar upplýsingagjöf til annarra starfsmanna þá var hún misjöfn á milli skóla. 

Margir gefa reglulega út upplýsingabréf þar sem farið er yfir margt það sem er að gerast í 

skólastarfinu. Aðrir komu inn á þetta efni á starfsmannafundum en nefndu einnig að erfitt 

væri að koma því þannig fyrir að hægt sé að hafa aðra starfsmenn reglulega með á fundum 

með kennurum þar sem eðli starfa þeirra væri með þeim hætti. Einnig var nefnt að þar hefðu 

einnig komið til tungumálaerfiðleikar þar sem margt af öðru starfsfólki skóla, t.d. skólaliðar 

væru af erlendu bergi brotnir. Einn tók sérstaklega fram að aðrir starfsmenn en kennarar 

hefðu meðvitað ekki verið teknir inn í vinnuna.  

      Af þessu má vera ljóst að foreldrar og aðrir starfsmenn en kennarar hafa ekki verið teknir 

markvisst inn í ferlið. Er það slæmt þar sem í kenningum um innleiðingu breytinga er tekið 

skýrt fram mikilvægi þess að hafa alla í starfsmannhópnum með í ferlinu en einnig foreldra 

sem hagsmunaaðila um framgang skólastarfsins. Eins er vert að taka það fram í þessu 

samhengi að það er nefnt í kenningunum sem stuðst er við í þessari rannsókn að nemendur 

séu einnig með í ferlinu. En það er ljóst af þessum viðtölum að það var ekki raunin í neinum 

af skólunum sem tóku þátt í rannsókninni.       
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b) frá ráðuneyti og sveitarfélögunum til skólastjóra  

Skólastjórarnir eiga það eiginlega allir sammerkt að vera ekki hrifnir af upplýsingagjöf frá 

ríkinu. Skólastjóri (1) sagði: „Ekkert sérstakt af þeirra hálfu (ríkisins)… bara einhverjir 

ómarkvissir kynningarfundir. Og svo settu þeir þetta bara í hendurnar á sveitarfélögunum.“ 

Einn nefndi að hann hefði haldið að ríkið myndi halda meira í höndina á skólastjórum í 

ferlinu. Annar nefndi að upplýsingarnar frá ríkinu (ráðuneytinu) hefðu bara verið bókin sjálf 

og lítið annað. Og enn annar (sk. 8) nefndi að honum hefði fundist ráðuneytið óöruggt í því 

sem það var að færa fram „eins og að þeir væru ekki búnir að ræða saman á sínu heimili.“ 

Annar saknaði þess mjög að hafa ekki fengið meiri stýringu og leiðbeingar frá ríkinu.   

En svo var það einn sem var alls ekki ósáttur því að hann hafi fengið það sem hann þurfti. 

Ráðuneytið hefði gefið út töluvert af lesefni og að hans mati mátti fá helling af upplýsingum úr 

því efni ef menn bara læsu það. Hann sagði: „Þetta var bara verkefni sem að við fengum í 

hendurnar og ekkert meira um það að segja.“   

      Hvað varðar sveitarfélögin þá voru flestir á því að upplýsingjöfin hefði einnig mátt vera 

betri. Einn orðaði það svo (sk. 2): „ Frá sveitarfélaginu kom ekkert sérstakt. Þeir bentu í 

rauninni bara á að það sem kom frá ráðuneytinu.“ Tveir skólastjórar töldu að upplýsingagjöf 

frá sveitarfélaginu (1) hefði verið algjörlega fullnægjandi og höfðu þeir mikil samskipti við 

skólaskrifstofuna í ferlinu og mikill stuðningur hefði falist í því. En annar þeirra nefndi þó að 

honum hefði fundist vinnubrögð þeirra of stýrandi.  

      Af ofangreindu má draga þá ályktun að bæði ríki og sveitarfélögin hafi ætlast til að 

skólastjórarnir hefðu sjálfir frumkvæði af því að afla sér upplýsinga sem gætu hjálpað þeim í 

innleiðingarferlinu.   

   

v)  Stuðningur yfirvalda  

Það má eflaust halda því fram að ætlun yfirvalda hafi verið að valdefla fagfólkið í skólunum 

með því að láta ábyrgðina af innleiðingunni hvíla að meginþunga á því. En var það raunin? 

Kom ráðuneytið og starfsfólk fræðsluskrifstofa eitthvað að þeim þáttum sem fjallað eru um á 

þrepi 5 í kenningum Kotters?  Grunnskólunum virðist hafa verið ætlað að vinna að þessum 

þáttum án mikils stuðnings eða skilnings yfirvalda. Það má halda því fram miðað við skoðun 

fleiri en eins skólastjóra í þessari rannsókn að skipulagsleysi yfirvalda við innleiðinguna hafi 

sjálfsagt verið ein af helstu hindrunum í ferlinu sem og seinagangur í útgáfu stuðningsefnis 

og reglugerða. Þessir þættir sköpuðu meðal annars óöryggi og svartsýni hjá starfsmönnum 

skóla. Þeir fundu einnig fyrir lítilli hvatningu frá yfirvöldum.       

      Það mæddi því talsvert mikið á grunnskólunum hvað þessa þætti varðar. Millistjórnendur 

virðast hafa verið frekar virkir í ferlinu frá upphafi í stýrihópum sem settir voru upp á flestum 

stöðum en fulltrúar kennara voru almennt ekki teknir inn í innleiðingarteymin fyrr en seint í 

ferlinu eða alls ekki sem virðist hafa verið raunin flestum skólanna sem tóku þátt í 
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rannsókninni. Þegar það var gert voru þeir sem teknir voru inn í teymið valdir út frá faglegri 

hæfni, virkri þátttöku sinni í ferlinu fram að valinu og þeirri stöðu sem þeir höfðu í hópnum. 

Sem er samkvæmt (Kotter 2009) mikilvægt til að ná fram þeim árangri í ferlinu sem ná á 

fram.    

      Hvatt var til þess í þeim skólum að fólk væri ófeimið við að fara óhefðbundar leiðir í 

viðleitni sinni til að ná tökum á nýjum þáttum. Sem einnig er mikilvægt.   

Það sem betur hefði mátt fara miðað við kenningar Kotters (2009) og ef horft er á 5. þrep í 

þrepaskiptu kerfinu í kenningarsmíði hans og fyrr var komið var inn á í fræðilega kaflanum 

voru t.a.m. þættir eins og að taka betur á andstöðu fárra aðila sem höfðu allt á hornum sér 

varðandi innleiðinguna en þannig andstaða kom fram í nokkrum skólanna. Það getur dregið 

kraftinn úr kennarahópum sem vinna eiga að innleiðingunni og tafið ferlið.   

a) Sýn ríkisins á ferlið óskýr  

Það er ekki annað að sjá en almennt hafi sýn ríkisins á innleiðingaringarferlið verið óskýr.  

Framkvæmd þeirra í upphafi var fálmkennd og ekki mörkuð af skýrum vörðum um skrefin 

sem þyrfti að taka til að innleiðingin gæti heppnast sem best. Það kemur nokkuð skýrt fram 

m.a. ef litið er til þeirrar staðreyndar að innleiðingaráætlun ráðuneytisins var ekki sett fram 

fyrr en í apríl 2013, einu og hálfu ári eftir að innleiðingin hófst í skólum landsins 

(Menntamálaráðuneytið, 2013). 

      Það kom fram í máli allra skólastjóranna að þeir hefðu ekki fundið fyrir neinum stuðningi 

frá ríkinu. Vissulega hefði nýja námskráin verið kynnt á fundum og þingum en þeim var svo í 

raun bara rétt verkefnið án aðkomu ríkisins að innleiðingarferlinu, þetta var bara þeirra mál 

eða eins og skólastjóri 2 orðaði það:   

 

                       ,, …við fengum bara þennan pakka í hendur og þeir gerðu ekkert meir    

                             fyrir okkur, þetta var bara verkefni og hérna þið vinnið þetta ʻʻ     

 

      Þannig upplifðu skólastjórarnir það að stjórnvöld hefðu ekki skýra og heildstæða mynd af 

ferlinu og þeir leiddu það ekki með markvissum hætti. En eins og kemur fram hjá Fullan 

(2009) þá er mikilvægt að allir aðilar taki höndum saman því að án samvinnu og samstarfs 

lykilpersóna á hverju stjórnsýslustigi er hætta á því að árangurinn af innleiðingarferlinu verði 

rýr (bls. 279 - 280).     

 

b) Aðkoma sveitarfélaganna að innleiðingunni.  Stýring eða ekki stýring?   

Aðkoma sveitarfélaganna að innleiðingunni var með ólíkum hætti. Norðurbakki hagaði 

vinnununni með þeim hætti að starfsmenn á fræðsluskrifstofu unnu áætlunina og stýrðu 

innleiðingunni miðlægt. Aðkoma skólastjóranna sem störfuðu í því sveitarfélagi að vinnu við 
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innleiðingaráætlunina var í raun ekki bein. Þeir voru upplýstir um tilhögun hennar á fundum 

og um hana var rætt en þeir höfðu ekki beina aðkomu að mótun hennar. Eins var ekki 

skipaður stýrihópur af hálfu sveitarfélagsins heldur stýrðu starfsmenn skólaskrifstofunnar 

vinnunni. Skólastjórarnir sem rætt var við og störfuðu í þessu sveitarfélagi fannst sú vinna 

sem lögð var í áætlunina og innleiðinguna á margan hátt mjög styðjandi en á sama tíma 

fannst þeim að það hefði verið hægt að vinna innleiðinguna þannig að minni tími færi í hana, 

hún væri markvissari og útheimti ekki jafn mikinn kostnað. Líkt og skólastjóri (S1) á 

Norðurbakka orðaði það:   

                    ,, …ég kann alveg að meta þennan stuðning sem við fengum og virði þá   

                    gríðarlegu vinnu sem hefur farið fram af hálfu skrifstofunnar… en við   

                   hefðum getað gert þetta með minni tilkostnaði og á einfaldari hátt fyrir fólk ʻʻ    

Skólastjóri (S4) sem rætt var við og starfar einnig á Norðurbakka var sáttur við 

stuðninginn í heild en fannst beinn stuðningur við hann sem skólastjóra ekki nægjanlegur, 

innleiðingaráætlun sveitarfélagsins hefði beinst mest að því að styðja við kennarana. Að hans 

mati var um ræða mikið sjálfsnám fyrir skólastjóra þó að einhverjir samráðsfundir hefðu 

verið haldnir með starfsfólki skólaskrifstofunnar. Það hafi skapað hjá honum óöryggi og 

virkað þannig að hann var mjög leitandi í upphafi ferilsins.  

      Í sveitarfélaginu Úthlíð var þessu alveg öfugt farið. Þar var ekki sett fram 

innleiðingaráætlun og sú vinna í raun sett á herðar sérhvers skólastjóra. Það kom ekki mikið 

frá þeim en þeir stóðu sig mun betur en ríkið að mati skólastjóranna. Skipulögðu m.a. 

sameiginlega fræðslu fyrir kennara og stjórnendur skólanna á skipulagsdegi í upphafi 

ferilsins.  

      Að mati eins af skólastjórunum sem rætt var við í Úthlíð þá er kerfið ekki byggt þannig 

upp í bænum að fræðsluskrifstofan geti valdið þeim stuðningi sem hefði þurft og ávallt hefur 

verið lögð mikil áhersla á það að ákvörðunarvaldið sé úti í skólunum, að þeir hafi faglegt 

sjálfstæði til að móta sína stefnu á grunni aðalnámskrár og skólastefnu sveitarfélagsins.   

 

                        ,, … það voru auðvitað einhverjir fundir sem ég fór á og svona en  

                              svo endar þetta á að maður er bara alltaf einn heimaʻʻ 

     

Skólastjórarnir sem rætt var við í sveitarfélaginu Úthlíð voru ekki ósáttir við þann stuðning 

sem þeir fengu frá sveitarfélaginu. Sögðust þeir hafa getað fengið stuðning ef þeir óskuðu 

efir því. Þetta var bara þeirra verk og fyrri reynsla hafði kennt þeim að það var ekki á aðra að 

treysa, þetta var í þeirra höndum. Og að þeirra mati var eðlilegt að það væri með þeim hætti 

eða eins og annar þeirra orðaði það:   
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            ,, …þegar maður horfir á það…. þá er maður forstöðumaður stofnunar….. þá  

                  þarf maður auðvitað bara að leita lausna til þess að koma hlutunum áfram   

                 og það bara gerði maðurʻʻ     

 

      Eins og kemur hér fram þá fóru sveitarfélögin að mörgu leyti ólíkar leiðir í stuðningi sínum 

við skólana í innleiðingarferlinu. Annars vegar var um talsvert mikla miðstýringu að ræða. 

Svo mikla að skólastjórum í því sveitarfélagi fannst þeir hálf valdalausir til að byrja með þó að 

þeir hafi svo fundið sér sína leið þegar á ferlið leið til að stýra hlutum eftir sínu höfði innan 

rammans. Hins vegar var um að ræða þá stefnu að innleiðingin væri í grunninn á valdi og 

ábyrgð skólastjóranna en sveitarfélagið bauðst til að vera þeim innan handar ef þeir óskuðu 

eftir því.    

      Að mati skólastjóra í sveitarfélaginu Lækjarbergi þá voru tveir af þremur skólastjórunum 

þar á því að það hafi svo sem ekki skort á stuðning en sveitarfélagið hafði ekki mikið 

frumkvæði af því að veita hann. Einn varð ekki var við nógu mikinn stuðning. Skólastjóra 8 

fannst vanta grundvöll í sveitarfélaginu til að ræða breytingarnar. Að hans mati var 

jafningjastuðningur sem skólastjórarnir í hverfinu veittu hver öðrum mikilvægur. Skortur á 

frumkvæði sveitarfélagsins á að veita stuðning í ferlinu og veita því í raun ekki nógu 

afgerandi forystu eða forystu yfirleitt hafði áhrif.  Skólastjóri 8 sagði:    

        

      ,,Fólk hikaði í upphafi þrátt fyrir alla sína reynslu, var óöruggt um hvaða skerf það            

ætti að taka. Var eiginlega svona óþægileg tilfinning að fara með heilan skóla út í svona stórt 

breytingaferli án þess að fá nægan stuðning eða gott námskeið í þessu (breytingastjórnun) 

áður en lagt var af stað.  Það vantaði alveg samvinnuna og samtalið… að leiða okkur áfram, 

setja upp ákveðnar vörður og styðja við. Hvernig gekk þetta skref? Eruð þið tilbúin í það 

næsta?ʻʻ     

 

      Samkvæmt Fullan (2009) er mjög mikilvægt að mynda stýrandi bandalag lykilstjórnanda 

ríkis, sveitarfélaga og einstaklinga frá hagsmunasamtökum. Á sama hátt er það að hans mati 

mikilvægt að myndaðir séu stýrihópar með þátttöku lykilstjórnenda sveitarfélagins, fulltrúum 

skólastjóra og kennara svo að árangur náist með breytingunum. Í engu af sveitarfélögunum 

þremur var það raunin.   

      Það er lykilatriði við innleiðingu á nýrri námskrá að hún sé leidd fram af styrkri stjórn. Án 

hennar er líklegt að kennarar leggi áherslu á það sem þeir þekkja best án þess að hugsa of 

mikið til hinnar nýju námskrár (Mafora, P. og Phorabatho, T., 2013). 
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c) Valdboð að ofan  

Skólastjórar og starfsfólk þeirra upplifðu breytingarnar að einhverju marki sem valdboð að 

ofan. Slíkt er ekki vel til þess fallið að skapa traust kennara og annarra aðila 

skólasamfélagsins á mikilvægi breytinganna. Af hverju ættum við að breyta starfsháttum 

okkar? Stjórnvöld verða að hafa skýra og heildstæða mynd af tilgangi, eðli og forsendum 

umbóta. Sýn þeirra verður að innihalda bæði tilgang umbótanna og áætlun um það hvernig 

þeim verði náð fram. Allir aðilar skólasamfélaga verða að koma að borðinu og traust 

almennings á skólakerfinu verður að vera til staðar svo að umbreytingarnar nái fram að 

ganga (Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 277).       

      Í þessu sambandi er mikilvægt að skólastjórnendur geri sér skýra grein fyrir því að 

nauðsynlegt er að skilgreina vel þá framtíðarsýn sem þeir vilja að horft sé til og hún þarf að 

vera eftirsóknarverð og framkvæmanleg.  

      Sýnin þarf að vera með þeim hætti að hún hreyfi við fólki, að það fyllist trú á 

breytingarnar og finnist mikilvægt að þær komist til framkvæmda. Starfsfólkið þarf að vera 

tilbúið til að fylgja stefnunni og finnast það eiga hlutdeild í henni. Sýnin sem miðlað er þarf 

því að beina athyglinni að aðalatriðunum en samt að vera sveigjanleg og gefa þarf 

starfsfólkinu tækifæri til að koma að mótun hennar. Framtíðasýnin þarf að vera þannig úr 

garði gerð að hún ýti fólki út fyrir þægindahringinn (Kotter, 2012).  

      Í þessu samhengi er líka mikilvægt að benda á nauðsyn þess að styrkja innri tengsl og 

samsömun fólks innan starfshópsins. Það þarf að tryggja gott upplýsingastreymi til 

starfsfólksins svo að því finnist það vera þátttakendur í ferlinu. Og brýnt er að fólki sé alls 

ekki mismunað því það verður að upplifa sig sem hluta af heild (Bridges, 2009; bls. 47 - 48).  

Skólastjóri 4 orðaði tilfinninguna um valdboð að ofan og hvernig hann mætti henni í sínu 

skólasamfélagi með eftirfarandi hætti:  

                

               ,,Fólk upplifði það sterkt að þetta væri breyting að ofan sem það  

               gæti lítil áhrif haft á……mitt hlutverk var að dempa það…. fá fólk  

               inn á það að þetta væri nýja námskráin okkar …. námskrá sem við  

               vildum gjarnan innleiða af því að í henni fælust mikilvægar breytingar  

               og ný tækifæri.ʻʻ     

 

vi)  Hindranir sem skólastjórar mættu í ferlinu   

En hverjar voru að mati skólastjóranna helstu hindranir sem þeir mættu í ferlinu? Þeim 

hindrunum er hægt að skipta í nokkra þætti sem farið verður yfir hér á eftir. En almennt má 

segja að í flóknu pólitísku kerfi eru hindranir allt umlykjandi og óumflýjanlegar. Til að reyna 

að draga úr þeim þá hjálpar það að byggja upp jákvæða þætti umbótanna og leggja þarf 
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mikla vinnu í öll meginskref innleiðingaráætlana eins og bæði Kotter (2012) og Fullan (2009) 

benda á.    

      Helstu hindranir sem fræðin benda á eru samningar kennara, stjórnunarlegir þættir eins 

og pappírsvinna eða skrifræðið, fjármál, byggingamálefni, óöryggi, starfsmannamál og þess 

háttar þættir. Það er ljóst að skólar og sveitarfélög sem ná árangri eru betri í því að 

meðhöndla og ná tökum á hindrunum og að halda skerpu á þeim fókus sem þau hafa sett sér 

(Fullan og Hargreaves, 1992). 

      Skrifræðið sem nefnt er hér að ofan er ein af helstu hindrunum í 

skólaþróun/skólaumbótum því það dregur athyglina frá meginkjarna kennslu og náms. En 

meginvandinn er sá að leiðtogar í kerfinu hafa ekki nægjanlega skýra stefnu og þá 

sérstaklega í tengslum við það að innleiða breytingar og getaþví ekki tekist á við þær með 

fullnægjandi hætti (Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 291).          

 

a) Áhrif kjarasamninga  

Fjórir af átta skólastjórunum töluðu um að kjarasamningar kennara hefðu verið ákveðin 

hindrun í ferlinu og tími til innleiðingarvinnunnar hefði þess vegna verið af skornum 

skammti.  

      Vegna samninganna fannst skólastjórunum þeir hafa of lítið verkstjórnarvald yfir vinnu 

kennara. Í raun er sá tími sem þeir geta stýrt aðeins 4,14 klst á viku. Einnig nýttu skólastjórar 

nokkra skipulagsdaga undir vinnuna á hverju ári. En á þeim dögum er auðvitað fjölmargt 

annað sem þarf að vinna. Almennt fannst þeim sá tími sem þeir höfðu til umráða til þessarar 

vinnu of skammur þegar um svo viðmikið verkefni er að ræða. Þeir voru á því að 

samningarnir væru hamlandi og of stýrandi þegar um vinnu við svo viðamikla innleiðingu á 

breytingum væri að ræða.    

 

b) Áhrif kreppu og vinnuálag   

Annað sem skólastjórarnir nefndu var að kennarar kvörtuðu talsvert undan miklu vinnuálagi  

og vaxandi kröfum. Fólk upplifði því mikinn tímaskort og álag vegna þess. Dró það úr krafti og 

vilja starfsmanna til að framkvæma breytingarnar. Að mati meirihluta skólastjóra höfðu þessi 

þættir hamlandi áhrif á innleiðinguna. Þetta mikla vinnuálag og vaxandi kröfur eru að hluta 

komnar til vegna þess niðurskurðar sem sveitarfélögin þurftu að ráðast í, í kjölfar hrunsins og 

þeirrar kreppu sem við sem samfélag þurftum að kljást við.   

      Það hefði einnig að mati þeirra flestra þurft að fylgja meira fjármagn til skólanna til að 

takast á við innleiðinguna og var það hindrun í ferlinu. Sumstaðar var hindrun einnig fólgin í 

því að skortur var á fullnægjandi tækjakosti til að vinna að innleiðingunni í skólanum. Var þá 

fyrst og fremst verið að vísa til þess að tölvubúnaður, bæði tækin sjálf sem voru af skornum 
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skammti sem og vél- og hugbúnaður sem kominn var til ára sinna, hamlaði vinnunni.   

      Allar nýjar umbætur krefjast þess að fjárfest sé í þeim. Það þarf fjármagn, 

endurskipulagningu á björgum, tíma og faghæfni þeirra sem hlut eiga að máli (Fullan, 2009). 

Það er ljóst að ekkert viðbótarfjármagn kom frá ríki og sveitarfélögum til að vinna sérstaklega 

að innleiðingunni. Skólunum var ætlað að vinna að innleiðingunni innan þess fjárhagsramma 

sem þeim er almennt úthlutað. Og því miður hefur það haft áhrif á innleiðingarferlið. 

Einungis tveir af þessum átta skólastjórum sem þátt tóku í rannsókninni segja að 

innleiðingunni sé lokið í þeirra skóla þegar fjögur ár voru liðin frá því að hún hófst.     

    

c) Viðhorf kennara og óöryggi þeirra  

Hluti skólastjóranna talaði um að viðhorf kennara hafi virkað sem ákveðin hindrun. 

Kennararnir áttu, að mati skólastjóranna, sumir erfitt með að setja sig inn í nýja hugsun. Þeir 

upplifðu í raun ákveðinn vanmátt og óöryggi með þessa nýju hugsun eins og skólastjóri 3 

orðaði það.  

    Skólastjóri 4 tók í sama streng og sagði að sitt fólk hefði margt upplifað ákveðið óöryggi og 

vanmátt gagnvart nýrri hugsun og misvísandi leiðbeiningum t.d. á námskeiðum sem þeir 

sóttu um grunnþættina. Einnig hefði óvissan um endanlega tilhögun námsmats í nýju 

námskránni haft neikvæð áhrif á fólk. Eða eins og skólastjóri 1 sagði:   

 

               ,, Og svo festist fólk í ákveðnum hlutum eins og námsmatskvarðanum  

                  og var bara rosalega upptekið af honum og hvað hann væri ömurlegur 

                 og það smitaði yfir á fleiri þætti. ʻʻ     

 

     Það skiptir gríðarlega miklu máli að huga vel að tilfinningum starfsmanna þegar þeir 

standa frammi fyrir breytingum í skólastarfinu. William Bridges (2009) leggur m.a. áherslu á 

mikilvægi þess að hjálpa fólki að takast á við tilfinningar sínar þegar breytingar eru 

innleiddar. Það er nauðsynlegt að starfsfólk fái stuðning, skilning og hvatningu yfirmanna 

sinna til að takast á við þær breyingar sem innleiðing á nýrri aðalnámskrá felur í sér.   

      Um þetta voru skólastjórarnir meðvitaðir og gerðu m.a. ýmislegt til að efla liðsandann og 

samstöðu innan hópsins um mikilvægi þeirra breytinga sem fælust í nýrri námskrá. Er það 

vel.  

 

4.3.  Þekking á og reynsla af kenningum í breytingastjórnun  

 

i)  Þekking á kenningum breytingastjórnunar  

Flestir skólastjórarnir sögðust hafa einhverja þekkingu á kenningum breytingastjórnunar. Þá 
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þekkingu höfðu þeir fengið í framhaldsnámi sínu og einnig með lestri fræðibóka og með 

námskeiðssókn eftir að námi lauk. Þeir sögðust hafa nýtt sér þá þekkingu í starfinu að 

einhverju leyti. Þegar þeir voru spurðir nánar út í þessa þekkingu sína kom í ljós að sú 

þekking var misdjúp og mismikil hjá hverjum og einum þeirra. Einn af skólastjórunum (S1) var 

á því að hann og stjórnendur í hans skóla hefðu verið sammála um að þeir hefðu þurft að fá 

fræðslu um þessa hluti í ferlinu sjálfu og fyrir upphaf þess. Hann og meðstjórnendur hans 

hefðu verið óöruggir vegna þess að þekking þeirra á kenningum breytingastjórnunar hefði að 

þeirra mati ekki verið nægjanleg. Skólastjóri (5) sagði þau hafi að vissu leyti nýtt sér 

kenningar breytingarstjórnunar. „Við horfðum á okkur sem lærdómssamfélag…það var 

leiðarljósið hjá okkur… við settum alltaf á oddinn að virkja hópinn.“ 

      Skólastjóri 4 virtist hafa mesta þekkingu á kenningum í breytingastjórnun af 

skólastjórunum og hafði kynnt sér þær heilmikið bæði í framhaldsnámi sínu og eftir að því 

lauk. Skólastjóri 3 tók til orða með eftirfarandi hætti þegar hann var spurður út í þekkingu 

sína á kenningunum:   

 

                  ,, Sko ég hef einhvern tíma þekkt þær en ég er löngu hættur að hugsa  

                     það þannig ….. um kenningar sem segja hvernig hlutirnir eiga að rúlla  

                    og allt það…. ég hugsa að það sé nú bara komið inn í manns daglegu  

                    vinnu og innprentað….. get ekki þulið þær upp…. ég hef auðvitað tileinkað  

                    mér ákveðin vinnubrögð ʻʻ     

 

ii)  Að færa sér kenningar breytingastjórnunar í nyt 

Skólastjóri 2 sagðist ekki hafa stuðst við hugmyndir breytingastjórnunar í innleiðingarferlinu 

á meðvitaðan hátt, þetta væri nú orðið meira svona ómeðvitað. Það hefði komið með 

aukinni reynslu. Skólastjóri 1 sagði að stanlaust væri í gangi vinna við að innleiða og stuðla að 

breytingum í skólastarfinu án þess að skólastjórar séu almennt vel að sér í fræðum 

breytingastjórnunar. Hann var á því að það væri mjög mikilvægt að vera vel inni í fræðunum 

til þess að innleiðingarvinna, eins og innleiðing nýrrar aðalnámskrár, mætti takast sem best.  

Skólastjóri 7 sagðist meðvitaður um að svona miklar breytingar og ferli þeirra til innleiðingar 

þyrftu að eiga sér stoð í fræðikenningum en að hann hefði ekki haft neinar sérstakar að 

leiðarljósi þegar hann setti fram áætlunina um breytingarnar. ,,En þetta snýst um að gera 

áætlanir og það gerðum við hér.“    

      Skólastjóri 4 sagðist hafa nýtt kenningar um breytingastjórnun í ferlinu hjá sér. Hann 

sagðist m.a. hafa stuðst við kenningar Michael Fullan og Per Dalin í sinni vinnu. Að hans mati 

er nauðsynlegt að spegla aðgerðir í tengslum við innleiðingu á námskránni við þessar 

kenningar.  
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                   ,, … það er margt í því [innleiðingarferli nýrrar aðalnámskrár] sem  

                          passar ekki alveg við þessar kenningar um breytingastjórnun það  

                         er nú bara það sem við verðum að horfast í augu við…… því miður  

                         hafa menn ekki þessar kenningar að leiðarljósi almennt í þróun  

                        skólamálaʻʻ 

 

      Hverju sætir það að ekki sé hugað að því að styðja við og byggja upp faghæfni skólastjóra 

með markvissum hætti hvað varðar kenningar um breytingastjórnun? Fræðimaðurinn Alma 

Harris (2011) hefur haldið því fram að uppbygging faghæfni, þeirra sem taka þátt í 

umbótastarfi í skólum, sé kjarni alls þess starfs sem fram fer þar í því ferli. Samfélög geta ekki 

breyst til hins betra nema að til staðar sé hæfnin til þess að þau geti það og til þess þarf 

sameiginlegan vilja, kunnáttu og staðfestu allra þeirra sem starfa á sérhverju stigi (bls. 634). 

Það á við um skólastjóra eins og aðra starfsmenn sem þátt taka í breytingastarfi.     

 

4.4  Samantekt niðurstaðna  

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að þeir skólastjórar sem rætt var við eru 

almennt ánægðir með námskrána og líta þær breytingar sem endurspeglast í henni 

jákvæðum augum. Það get ég sem skólastjóri til margra ára tekið undir. Og líkt og þeim finnst 

mér sýnin sem í henni felst eftirsóknarverð og tel hana einnig mun opnari og sveigjanlegri en 

síðustu námskrár. Þessi jákvæðni þeirra í garð nýrrar námskrár og sá sveigjanleiki sem hana 

prýðir áttu sinn þátt í að auðvelda innleiðingarvinnu þeirra. Helstu tækifæri sem þeir sjá í 

nýrri námskrá eru grunnþættirnir og tækifæri til breytinga á kennsluháttum. Hvað hindranir 

varðar í námskránni þá má helst nefna þætti eins og of miklar breytingar frá síðustu 

námskrá, að hún sé flókin og háfleyg á köflum sem skapaði ákveðið óöryggi sem og 

námsmatið ásamt lykilhæfninni.   

      Þegar viðhorf þeirra til og reynsla þeirra af innleiðingarferlinu sjálfu er skoðað kemur í ljós 

að þeir upplifðu sig svolítið eina í ferlinu. Þeir töldu sig hafa fengið lítinn stuðning frá ríki og 

sveitarfélögum. Þeir voru óöruggir í ferlinu og horfðu ekki nógu mikið til þess að virkja sem 

flesta með sér í að stýra innleiðingarferlinu í hverjum skóla. Þeir báru byrðarnar á sínum 

herðum og að mestu einir. Slíkt er ekki líklegt til árangurs. Sýn ríkisins á ferlið var óskýr og illa 

fram sett og hafði það ekki forgöngu um innleiðinguna að mati skólastjóranna. Aðkoma 

sveitarfélaganna að innleiðingunni var mjög ólík í sveitarfélögunum þremur, annars vegar 

engin stýring og hins vegar mikil miðstýring. Í báðum tilfellum voru skólastjórar óöryggir með 

sinn þátt í ferlinu og upplifðu sterkt valdboð að ofan. Þær hindranir sem skólastjórarnir töldu 

sig helst hafa mætt í ferlinu voru neikvæð áhrif kjarasamninga, kreppu og mikils vinnuálags.      

Það leiddi af sér of lítinn tíma til að vinna að innleiðingunni. Einnig var litlu sem engu 
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viðbótarfjármagni veitt í innleiðinguna og það hafði hamlandi áhrif. Eins voru viðhorf 

kennara til breytinganna í fyrstu blandin og fólst talsverð vinna í því að fá þá til fylgis við 

breytta sýn og ný vinnubrögð.   

      Þegar horft er til þekkingar þeirra á kenningum breytingastjórnunar og hagnýtingu þeirra 

fræða í innleiðingarferlinu kemur í ljós að þeir voru alls ekki öruggir í þeim efnum og margt 

sem þeir unnu í ferlinu stangaðist á við þær kenningar. Aukin þekking þeirra og færni í að 

beita vinnuaðferðum breytingastjórnunar hefði án vafa gert innleiðingarferli aðalnámskrár 

markvissari og árangursríkari í skólum þeirra. 
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5  Umræða  

 

Í þessum kafla mun ég fjalla nánar um greiningu mína á því hvernig þrjár kenningar í 

breytingastjórnun sem unnið er með í þessari ritgerð fléttast inn í það ferli sem unnið var 

eftir við innleiðingu á aðalnámskrá í skólunum átta. Ég mun bera saman kenningarnar við 

það hvernig skólastjórarnir unnu að innleiðingunni, viðhorf þeirra til hennar og reynslu þeirra 

af henni og benda þannig m.a. á hugsanlegan skort á þekkingu og kunnáttu við að beita 

kenningum í breytingastjórnun sem getur hafa haft áhrif á allt ferlið. Ég mun einnig kosta 

kapps um að ræða og svara þeim meginspurningum sem liggja til grundvallar í þessari vinnu 

minni ásamt þeim spurningum sem ég lagði fram víða í fræðilega kaflanum. Byrjum á að 

skoða og ræða frekar kenningar Kotters í þessu ljósi. Kaflaheitin bera nöfn hvers þreps sem 

hann setur fram í kenningum sínum.           

    

5.1 Umræða um niðurstöður í ljósi kenninga Kotters  

 

5.1.1 Að skilgreina nauðsyn og tilgang breytinga  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er ljóst að ráðuneyti Mennta- og menningarmála 

stóð ekki vel að því að skilgreina nauðsyn og tilgang breytinganna sem framundan voru við 

innleiðingu á nýrri námskrá og fræðsla fyrir starfsfólk var ekki nógu markviss að mati þeirra 

skólastjóra sem tóku þátt í rannsókninni. Fræðslan var í samstarfi við nokkra aðila t.d. 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og sveitarfélögin. En þar sem áætlun um innleiðingu kom 

fram frá þeim í bréfi árið 2013, tveimur árum eftir að almenni hluti námskrárinnar var gefinn 

út er ljóst að viðbragðstími þeirra var ekki ásættanlegur og ekki skrítið að skólastjórar 

upplifðu óöryggi og óljósa stefnu af hálfu yfirvalda.  

      Það er ljóst samkvæmt kenningum Kotters (2012;2002) að það er mikilvægt að skilgreina 

vel nauðsyn og tilgang þeirra breytinga sem fyrirhugaðar eru og hlúa vel að þeim 

tilfinningum sem vakna í tengslum við breytingarnar sem framundan eru. Það gerðu yfirvöld 

ekki en skólarnir virðast aftur á móti flestir hafa reynt að horfa til tilfinninga starfsmanna 

sinna eins og þeim frekast var unnt.  

5.1.2  Að búa til breytingahópinn og stuðningshópinn (stjórnendur) og skilgreina hlutverk  

Það er samkvæmt kenningu Kotters (2012) mikilvægt að skipa sterkan stýrihóp sem er 

skipaður öllum fulltrúum hagsmunaaðila. Samkvæmt niðurstöðunum var ekki myndaður 

stýrihópur með fulltrúum ríkis, sveitarfélaga, forsvarsmanna skóla og annarra hagsmunaaðila 

skólasamfélagsins eins og til að mynda foreldrum til að stýra innleiðingunni heldur var 

ábyrgðin að mestu leyti lögð á herðar skólastjóranna sjálfra og víða báru skólastjórarnir hana 
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einir. Því þeir horfðu ekki til þess nema í undantekningartilfellum að skipa stýrihópa í 

skólunum sem var nægjanlegur þverskurður af samfélaginu. Samkvæmt Kotter (2002) eru 

það mistök og ekki vænlegt til árangurs. Það er engin manneskja fær um að sjá um að leiða 

slíkar breytingar ein síns liðs sama hversu fær hún er sem stjórnandi (bls.40).     

 

5.1.3  Að þróa framtíðarsýn og leiðir til að upplýsa um hana og tilgang breytingana. 

Skólastjórarnir sem rætt var við gerðu sér nokkuð skýra grein fyrir mikilvægi þess að hafa 

skýra framtíðarsýn hvað varðar innleiðingu breytinganna en ekki gengu þeir meðvitað langt í 

því að ýta fólki út fyrir þægindahringinn (Kotter, 2012).  

      Enginn þeirra setti niður stutta framtíðarsýn um innleiðinguna að því kemur fram í 

viðtölunum. Sýnin þarf að hreyfa við fólki og skólastjórar sem leiðtogar hvers skólasamfélags 

þurfa að vera henni trúir. Skólastjórarnir voru trúir þeim breytingum sem þeim var ætlað að 

leiða og voru flestir meðvitaðir um að taka hæg og örugg skref í öllu breytingaferlinu. Það er 

ekki vænlegt til árangurs að setja fram of djarfa áætlun en að sama skapi er ekki gott að 

horfa til þess að innleiðing breytinga feli í sér fjárhagslegan sparnað sem getur haft í för með 

sér að einhverjir starfsmenn verði niðurdregnir eða hræddir (Kotter, 2002; bls. 82).   

      Það er ljóst að námskrá er í eðli sínu stefnumótandi áætlun um skólastarf í landinu og því 

er mikilvægt að hún sé skýr en ekki flókin og háfleyg eins og viðmælendum mínum fannst 

hún að einhverju leyti vera. Og hún þarf að hreyfa við fólki. Það gerir nýja námskráin að 

mörgu leyti þar sem ný hugsun endurspeglast í henni og allir skólastjórarnir voru hrifnir af 

þeirri sýn. Flestir kennarar samkvæmt viðmælendum mínum voru þó tilbúnir til að breyta 

venjum sínum til að taka upp nýjar aðferðir í kennslu sinni. En þó voru einhverjir sem 

streitust á móti, sérstaklega þeir sem skipa eldri hóp kennara. Það er mikilvægt að sýnin sé 

skýr til þess að sem flestir séu tilbúnir til að hoppa á vagninn og taka þátt í breytingaferlinu 

(Kotter, 2012; bls. 71).  

       Hvað varðar spurninguna um það hvort sveitarfélögin hafi farið markvisst í það strax í 

kjölfar útgáfu á námskránni að vinna nýja skólastefnu fyrir sveitarfélagið. Þá sáust ekki merki 

þess í upphafi vinnunnar í þeim þremur sveitarfélögum sem eru hér til umfjöllunar og þegar 

þau viðtöl sem liggja til grundvallar þessari rannsókn voru tekin. Og sveitarfélögin þrjú settu 

ekki fram skýra sýn um það hversu mikilvægar breytingarnar væru fyrir skólasamfélög í 

hverju sveitarfélagi.       

5.1.4  Að upplýsa starfsfólkið (samskiptaáætlun).  Af hverju, hvað, hvernig, hver o.s.frv.   

Ef við horfum til þess hvernig ráðuneytið stóð að því að kynna þá nýju sýn sem birtist í 

námskránni þá er hægt að halda því fram miðað við viðtölin við þá skólastjóra sem tóku þátt 

í rannsókninni að það hafi ekki staðið sig vel hvað þetta varðar. Vitaskuld voru 

upplýsingarnar sem fólust í útgefinni námskrá og þemaheftum sem henni fylgdu ítarlegar og 
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upplýsandi á margan hátt. En þegar við tölum um það hvernig þeir upplýstu skólasamfélögin 

um þau skref sem þyrfti að taka í innleiðingarferlinu út frá sýninni þá var ekki vel staðið að 

því af þeirra hálfu. Hvað varðar þann orðróm að fólk hafi verið kaffært í upplýsingum þá á 

það varla við rök að styðjast samkvæmt viðtölunum, miklu frekar kölluðu flestir 

skólastjóranna eftir fyllri og meiri upplýsingum frá ráðuneytinu. Þær voru ekki nógu skýrar að 

þeirra mati og kölluðu fram óöryggi en alls ekki þau hughrif að fólk fengi mikla trú á sýnina í 

ferlinu vegna þeirra aðgerða. Það var miklu frekar vegna aðgerða hvers skólastjóra í sínu 

skólasamfélagi. Og niðurstöðurnar sína að starfsfólk skólanna samsamaði sig ágætlega 

sýninni í kjölfar þeirra aðgerða sem ráðist var í, í hverjum skóla. Og það virtist hafa verið 

miklir þátttakendur í ferlinu í skólunum þ.e.a.s. kennararnir því annað starfsfólk var lítið sem 

ekkert inni í vinnunni. Og kennararnir virðast ekki hafa upplifað mikinn kvíða eða aðrar slíkar 

tilfinningar. Vegna þess að skólastjórarnir upplýstu sitt fólk mjög vel í öllu ferlinu. Sem er 

mikilvægt þar sem upplýsingar og samskipti eru lykilþættir í innleiðingu allra breytinga 

(Kotter, 2012).  

      Hvað varðar sveitarfélögin þá var þeirra hlutverk að einhverju leyti að vera milliliður á 

milli ráðuneytisins og skólanna eins og eðlilegt má teljast. Þeirra upplýsingar til sinna 

skólastjóra voru þó mismunandi eftir sveitarfélögum. Sveitarfélagið Norðurbakki virðist hafa 

staðið sig best í að veita og miðla upplýsingum ef við horfum á svör þeirra skólastjóra sem 

tóku þátt í rannsókninni. En hin tvö hefðu getað staðið sig betur hvað þetta varðar.   

 

5.1.5  Gefa starfsfólki athafnafrelsi. Skilgreina margar leiðir til að taka þátt og hlusta 

markvisst.  

Það mæddi talsvert mikið á skólastjórum flestra grunnskólanna í þessari rannsókn hvað 

varðar það að setja upp skipulag og vinnuferla sem styðja áttu við breytingarnar og hrinda 

þeim í framkvæmd. Því ekki kom það frá ráðuneytinu og ekki frá tveimur af þremur 

sveitarfélögunum. Kannski má segja að starfsfólki skólanna hafi verið veitt ákveðið 

athafnafrelsi en að þeir hafi verið styrktir eða virkjaðir af hálfu stýrihóps, sem myndaður var 

af fulltrúum ráðuneytis og fulltrúa sveitarfélaga var ekki raunin. Sá hópur var aldrei 

myndaður. Verkefnið var sett í hendurnar á hverjum skóla.  

      Sveitarfélögunum var ætlað að veita fræðslu og það gerðu þau að einhverju leyti en 

mismikið þó. Sveitarfélagið Norðurbakki stóð sig best í því enda settu þeir fram ítarlega og 

markmiðssetta innleiðingaráætlun þar sem fræðsla til kennara og stjórnenda skóla var 

ítarlega sett fram.   

      Skólastjórarnir tóku mikið á sínar herðar að leiða innleiðinguna en flestir þeirra virkjuðu  

millistjórnendur með sér í ferlinu frá upphafi en fulltrúar kennara voru teknir of seint inn í 

innleiðingarteymið eða alls ekki eins og raunin var í fleiri en færri skólum sem rannsóknin 
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náði til. Þegar það var gert að kennarar voru teknir inn í teymið voru þeir valdir út frá faglegri 

hæfni, virkri þátttöku sinni í ferlinu fram að valinu og þeirri stöðu sem þeir höfðu í hópnum.             

      Margir skólastjóranna virðast hafa hvatt til þess að kennarar væru ófeimnir við að fara 

óhefðbundar leiðir í viðleitni sinni til að ná tökum á hinum nýju þáttum. Það sem betur hefði 

mátt fara á þessu þrepi voru t.a.m. þættir eins og að taka betur á andstöðu fárra aðila sem 

höfðu allt á hornum sér varðandi innleiðinguna.  

      Stjórnendur skólanna virðast ekki hafa fallið í þá gryfju að fara að deila svartsýni á hina 

nýju námskrá og innleiðingu hennar með undirmönnum sínum. Eitthvað sem getur dregið 

verulega úr trúverðugleika og trausti á innleiðingarferli breytinga. Þeir tjáðu allir jákvæðni 

sína gagnvart námskránni og það hefur án vafa hjálpað mikið til við að fá fólk til fylgis við að 

innleiða breytingarnar sem fólust í nýju námskránni.        

      Það skorti á skilning yfirvalda hvað þessa þætti varðar og skipulagsleysi þeirra við 

innleiðinguna var sjálfsagt ein af helstu hindrunum í ferlinu sem og seinagangur í útgáfu 

stuðningsefnis og reglugerða. Þessir þættir sköpuðu meðal annars óöryggi og svartsýni hjá 

starfsmönnum skóla. Þeir fundu einnig fyrir lítilli hvatningu frá yfirvöldum. 

 

5.1.6  Innleiða og búa til skammtíma sigra. Verkefnaáætlun, innleiðingaráætlun og 

samskiptaáætlun.   

Ekkert viðbótarfjármagn kom inn í innleiðingarverkefnin frá bæjaryfirvöldum þeirra þriggja 

sveitarfélaga sem þátt tóku og skólarnir þurftu því sjálfir að fjármagna þau og nota til þess 

m.a. styrktarfé ef það fékkst. Ekki voru unnar nægjanlega markvissar innleiðingaráætlanir og 

þess virðist ekki hafa verið gætt að settar væru fram vörður á leiðinni þar sem gæfist 

tækifæri til að fagna smáum sigrum. Þá horfðu menn of langt fram í tímann hvað varðar 

ávinning af verkefninu. Sigrarnir áttu að felast í því að fagna vel unnu verki þegar námskráin 

væri komin að fullu til framkvæmda en ráðuneytið ætlaði þrjú ár í innleiðinguna í heild þegar 

nýja námskráin var gefin út í byrjun sumars 2011 eins og áður hefur komið fram. Í þessu 

sambandi er vert að minna á að innleiðingaráætlun ráðuneytisins var sett fram í apríl 2013, 

tæpum tveimur árum eftir að hún var gefin út og rétt rúmu ári áður en hún átti að hafa tekið 

gildi í grunnskólum landsins. Því var lagt af stað í ferlið án þess að gera sér ljósa grein fyrir 

þeim vörðum sem bæri að ná fram til á leiðinni. Það var því ekki um neina áætlun um 

skammtímasigra eða áfangastaði að ræða á leið fram til þeirrar framtíðarsýnar sem sett var 

fram með námskránni í upphafi.  

      Eins var allt undir strax í upphafi og engin tilraun gerð til að búta innleiðingarferlið niður í 

smærri áfanga. Styður það auðvitað enn frekar við þá skoðun höfundar að lagt hafi verið upp 

með rýran farangur sem nýst gæti skólum sem stuðningur við innleiðingaráætlanir þeirra.   

      Hvað varðar sveitarfélögin Úthlíð og Lækjarberg voru ekki settar fram neinar 
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innleiðingaráætlanir fyrir sveitarfélögin í heild. Fagfólk á fræðsluskrifstofum hvatti þó 

grunnskólana til dáða en virðist ekki hafa tekið hlutverk sitt sem stýriafl og stuðningsaðila við 

innleiðinguna nógu alvarlega. Það hefði átt að vera í þeirra hlutverki að hafa yfirstjórn á 

innleiðingunni í skólum bæjarins, setja fram áætlun, byggja undir hana með fræðslu og 

stuðningi til handa fagmönnum skólanna en einnig tryggja að fjármagn til verkefnisins væri 

nægjanlegt (Kotter, 2012; bls. 133).   

      Grunnskólar í sveitarfélögunum Úthlíð og Lækjarbergi voru því dálítið einir samkvæmt 

upplifun þeirra sex skólastjóra þeirra skóla sem tóku þátt í þessari rannsókn í því að móta 

sínar áætlanir sem virðast hafa verið jafn misjafnar og skólarnir eru margir. Enginn sérstakur 

fjárhagsstuðningur var veittur til viðbótar því sem fjárhagsrammi hvers árs skammtaði og 

samkvæmt fræðunum er það vanhugsað og líklegt til að draga úr krafti starfsfólks við 

innleiðinguna (Kotter, 2012; bls. 126 - 127).  

 

5.1.7  Gefast ekki upp og taka á mótspyrnu – vinna á mótþróa (fyrirbyggjandi og þegar á 

reynir).   

Ráðuneytið ákvað í upphafi að fylgja stífri þriggja ára áætlun sem þó var í raun illa ígrunduð 

og sett fram þegar tvö ár voru liðin af ferlinu eins og áður hefur komið fram. Slíkt er ekki 

vænlegt til árangurs. Þeir voru einnig illa undir það búnir þegar fór að koma fram talsverð 

andstaða í hópi fagfólks skólanna við nokkra þætti í nýju námskránni, m.a. fyrirkomulag 

námsmats eins og kom fram í máli allra þeirra skólastjóra sem rannsóknin náði til. Þar hefði 

þurft að koma til styrk stjórn stýrihóps sem var í raun ekki fyrir hendi. Það er nefnilega svo að 

þegar breytingar eru innleiddar leiða þær í flestum tilfellum til fjölda annarra smærri 

breytinga innan stofnananna sem nauðsynlegt er að gera svo að heildarbreytingarnar nái 

fram að ganga (Kotter, 2012; bls. 150 – 151).      

Eins hefðu sveitarfélögin þurft að koma sterkt inn og styðja við skólana í sveitarfélaginu. 

Það að breytingar leiði til margra annarra smærri breytinga í stofnanaumhverfinu er 

mikilvægur þáttur sem vert er að gefa góðan gaum. Mikilvægt er á þessu þrepi í ferlinu að 

styðja við smærri einingar (skólana í tilfelli sveitarfélaganna) svo að heildarbreytingarnar nái 

fram að ganga. Því það er ljóst að ef sveitarfélagið veitir ekki forystu í breytingastarfi sem 

þessu getur það leitt til þess að breytingarnar nái ekki fram að ganga með fullnægjandi hætti 

(Kotter 2102; bls. 151).  

Hafa þarf í huga að það að innleiða breytingar tekur tíma og það er varhugavert að telja 

sig hafa lokið innleiðingarferli of snemma. Flestir skólastjóranna sem tóku þátt í rannsókninni 

töldu sig enn vera í ferlinu og að því væri hvergi nærri lokið. En tveir sögðu að ferlinu væri að 

ljúka hjá þeim. Minnt skal á að viðtölin voru tekin vorið 2015, tæpum fjórum árum eftir að 

almenni hluti námskrárinnar var gefin út (2011) og tæpum tveimur árum eftir að 
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greinahlutinn var gefinn út (2013). Á þessum tíma voru flestir skólastjórarnir að ljúka þriðja 

ári í innleiðingingarferlinu og enn var margt á huldu með ákveðna þætti námskrárinnar m.a. 

námsmatið, þannig að öll kurl voru ekki komin til grafar á þessum tíma. Það er því 

varhugavert að telja sig hafa lokið innleiðingarstarfi of snemma þegar svo er ekki (Kotter, 

2002; bls. 159). 

  

5.1.8  Festa nýjar leiðir í sessi og fylgja eftir – sveigjanleiki og aðlögun.    

Skólarnir sem tóku þátt í rannsókn þessari voru komnir misjafnlega langt í innleiðingunni 

þegar viðtölin voru tekin. Eins og kom fram hér að ofan þá taka breytingar tíma og fræðin 

tala um 3 - 10 ár í því sambandi allt eftir því hversu umfangsmiklar breytingarnar eru. 

Innleiðing á nýrri námskrá er verkefni sem er í eðli sínu umfangsmikið og krefst mikils tíma í 

innleiðingu. Það er því hægt að fullyrða að enginn skólanna átta sem þátt tóku í rannsókninni 

hafi lokið innleiðingunni í raun að fullu þegar viðtölin voru tekin vorið 2015. 

Það er mikilvægt að skólastjórar hafi það í huga að ráðningar taki mið af nýjum kröfum og 

aðstæðum og það fannst mér að skólastjórarnir væru meðvitaðir um en um leið er mikilvægt 

að tala af virðingu um eldri hefðir þó að nýrri hafi tekið við. Í þessu sambandi er vert að 

minna einnig á að mikilvægt er að sýna með einhverjum hætti fram á að breyting skili betri 

árangri en náðst hefði með eldri aðferðum (Kotter, 2012).    

Í lokafasa innleiðingaferlisins er mikilvægt að unnið sé að því með markvissum hætti að 

festa nýjar leiðir í sessi og að ráðuneyti, sveitarfélög og grunnskólar landsins taki höndum 

saman um það og styðji við og rækti nýja menningu sem tekin hefur verið upp á grundvelli 

nýrrar námskrár. Það er einnig lykilatriði að staðnæmast ekki hér og halda að innleiðingunni 

sé lokið. Það þarf að rækta nýja þætti menningarinnar á hverjum stað svo þeir megi festast í 

sessi. Það geta ríki og sveitarfélög gert með því t.d. að tryggja að nægt fé sé í þróunarsjóðum 

svo hægt sé að þróa áfram helstu þætti þeirrar nýju sýnar sem birtist í námskránni. Einnig er 

mikilvægt að tryggt sé að nægt fé sé í sjóðum til endurmenntunar og þjálfunar fagfólks á 

hinum nýju sviðum. Ríki og sveitarfélög ættu að vera virk í því að skipuleggja námskeið og 

námstefnur þar sem tekið er á hinum nýju þáttum með markvissum hætti.        

  

5.2.  Umræður um niðurstöður í ljósi kenninga Bridges   

 

Við skulum nú skoða nánar niðurstöðurnar í ljósi kenninga Bridges um stjórnun breytinga. 

Rifjum upp að í greiningarmódeli sínu leggur hann áherslu á farið sé í gegnum þrjá fasa. 

Fasarnir eru endirinn, hlutlausa svæðið og nýtt upphaf. Við skulum nú skoða þessa þrjá fasa í 

þessari röð og þá undirþætti sem felast í hverjum fasa og hvernig þær breytingar sem 
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starfsfólk skólanna fór í gegnum og fólust í innleiðingu nýrrar námskrár falla að hugmyndum 

Bridges. 

 

5.2.1  Endirinn er upphafið 

Það er ljóst að einhverjir kennarar upplifðu missi. Skólastjórarnir nefndu sérstaklega eldri 

kennara sem fannst að þeir yrðu að láta af aðferðum sem þeir höfðu beitt um áraraðir og 

höfðu skilað góðum árangri í gegnum tíðina að þeirra mati. En skólastjórarnir gerðu ekki 

sérstakar kerfisbundnar áætlanir til að taka á þessum missi heldur reyndu að tækla hann 

jafnóðum. Eins er bent á mikilvægi þess, í þessum fasa, að taka mark á því sem starfsfólk 

segist upplifa í ferlinu. Það gerðu skólastjórarnir. Þeir reyndu að setja sig í spor kennara sinna 

og upplýsa þá eins vel og þeir gátu um ferlið eins og það blasti við hverju sinni. Er það 

mikilvægt svo að kennararnir séu tilbúnir til að fylgja þér. Af viðtölunum að dæma virðist 

þeim hafa tekist bærilega að setja sig í spor starfsmanna sinna, þeir litu á sig sem hluta af 

heild, þetta var eitthvað sem allur hópurinn var að fara í gegnum saman (Bridges, 2009; bls. 

25-26).  

      Það er eðlilegt að fólk upplifi missi í breytingarferlum og það má ekki láta hörð viðbrögð 

einhverra starfsmanna á sig fá ef að þú ert stjórnandi. Og það er mikilvægt að þú viðurkennir 

missi fólks ef hann er til staðar. Það var missir til staðar í skólunum sem tóku þátt í 

rannsókninni, það upplifðu skólastjórar þeirra en ekki að viðbrögð starfsmanna hafi verið 

hörð vegna þess missis. Það virtist frekar vera þannig að fólk væri fljótt að sættast við 

missinn og horfa fram á veginn til nýrra aðferða og vinnubragða í takt við nýja námskrá.     

      Eins og fram kemur hér að ofan þá fann fólk fyrir missi og skólastjórarnir tóku það 

alvarlega og töluðu inn í hann og reyndu að veita fólki sínu stuðning, leiðsögn og aðstoð í 

ferlinu. Það er ekki hægt að segja að þó fólk hafi upplifað missi þá hafi verið um eiginleg 

sorgarviðbrögð að ræða, í það minnsta virðast skólastjórarnir ekki hafa upplifað það. 

Skólastjórarnir töluðu allir um að þeir hafi eins og jafnan lagt áherslu á góða upplýsingagjöf í 

ferlinu og þeir virðast hafa reynt sitt besta til þess að skilgreina hvaða starfsaðferðum skyldi 

hætt og hvaða nýju vinnubrögð þyrfti að taka upp (Bridges, 2009; bls.28-33).   

      Í þessum fasa talar Bridges einnig um það að gera endinn sýnilegan með táknrænum 

aðgerðum og mikilvægt sé að umgangast fortíðina af virðingu. Einn skólastjóri gerði endinn 

sýnilegan með ákveðnum táknrænum hætti. Lokaafurð vinnunnar við skólanámskrána í þeim 

skóla átti að vera afmælisgjöf starfsfólks sjálfs til skólans. Aðrir leiddu hugann ekki að því að 

gera endinn sýnilegan með táknrænum hætti. En allir umgengust þeir fortíðina af virðingu og 

voru meðvitaðir um þátt hennar í þeirri vinnu sem skólasamfélögin inntu af hendi við 

innleiðingu á nýrri aðalnámskrá. Annað sem minnst er á í þessum fasa er að nýmæli séu sett 

fram með þeim hætti að þau byggi að einhverju leyti á fortíðinni og í raun þannig að hluti af 

henni sé tekinn með inn í framtíðina. Óhætt er að segja það að í vinnu skólastjóranna hafi 
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þeir verið meðvitaðir um mikilvægi fortíðarinnar í þróun framtíðarskipulags skólastarfsins, 

annað var ekki hægt að ráða af viðtölunum við þá. Að lokum nefnir Bridges eitt atriði til 

viðbótar. Það gengur út á að sýna fram á að endirinn tryggi framhald þess sem raunverulega 

skipti máli. Út frá þessu er ljóst að það er að hans mati mikilvægt að skólastjórar geri sér ljósa 

grein fyrir því að hvað tekur við í lok innleiðingartímabilsins og að þeir geri áætlanir til að 

tryggt sé að breytingarnar festi sig í sessi og skili sér þangað sem mikilvægast er, s.s. eins og 

inn í skólastofuna til nemenda. Skólastjórarnir voru meðvitaðir um þetta en fæstir þeirra 

höfðu gert áætlanir um mat og eftirfylgni á því hvort allir þættir breytinganna næðu fram að 

ganga (Bridges, 2009; bls. 34-36).     

  

5.2.2  Hlutlausa svæðið   

Í þessum fasa er tími endurhugsunar og nýsköpunar. Sá tími getur verið erfiður og það er því 

afar mikilvægt að starfsfólki sé stjórnað með styrkri hendi eigi umbreytingarnar að takast. Að 

mati Bridges verður að líta á þetta tímabil sem eðlilegan hluta í þróun breytinga og það er 

þörf á því að skýra það út og skilgreina það svo að starfsfólkið skilji það og upplifi ekki ótta og 

óöryggi. Meginverkefnið á þessi stigi er m.a. að endurskipuleggja gildi og stefnumörkun. Það 

er óhjákvæmilegt í öllu breytingastarfi að þau gildi sem hafa verið lögð til grundvallar í 

skólastarfinu þarf að endurskoða í takt við nýjar áherslur. Skólastjórarnir sem rætt var við 

voru meðvitaðir um að endurskoða þyrfti gildi og marka samhliða því nýja stefnu á grunni 

nýrrar aðalnámskrár. Þeir mátuðu markvisst sýn skólans og þau gildi sem höfð voru að 

leiðarljósi við þá sýn og þau gildi sem birtust í nýrri aðalnámskrá. Þeir voru sammála um að 

það væri samsvörun á milli framtíðarsýnar þeirra skóla og þeirrar sýnar sem birtist í 

aðalnámskránni. Og það tóku kennarar þeirra undir að mati skólastjóranna. Það var án vafa 

til þess fallið að draga úr óöryggi og ótta í hópi starfsfólksins og auðvelda innleiðinguna 

(Bridges, 2009; bls. 43-44).  

      Það þarf að tryggja að starfsfólkið fái raunverulegan stuðning frá skólastjórnendum, 

námskeið og endurskilgreiningu á stefnu sem færir starfsmönnum þá sýn að í henni felist 

vegvísir til nýrri og betri starfshátta. Lítil þekking á kenningum breytingastjórnunar kom ekki í 

veg fyrir að skólastjórnendur leiddu hugann að þessum þáttum og reyndu að veita 

starfsfólkinu nauðsynlega þekkingu m.a. með námskeiðum. Þeir unnu einnig að 

endurskilgreiningu á stefnu skólans með kennarasamfélaginu í hverjum skóla þó það hafi 

verið með dálítið mismunandi hætti í hverjum skóla fyrir sig. Einn skólastjórinn lagði t.d. upp 

með endurskoðun á starfsmannastefnu skólans um leið og námskrá skólans var endurskoðuð 

(Bridges, 2009; bls. 44-45).    

      Í þriðja lagi í þessum fasa talar Bridges um það að mikilvægt sé að setja upp sérstakt 

skipulag eða aðgerðir til að styrkja starfsfólkið sérstaklega á meðan farið er í gegnum 

hlutlausta svæðið sem er erfiður fasi að hans mati. Ekki var að sjá að það hafi verið gert með 
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kerfisbundnum hætti hjá þeim skólastjórum sem rætt var við. Bridges talar einnig um að hér 

sé mikilvægt að gera sér grein fyrir að það þurfi að verja starfsfólkið fyrir öðrum breytingum 

á sama tíma og þá sérstaklega ónauðsynlegum breytingum. Það hjálpar starfsfólkinu að 

halda einbeitingu við það verkefni að fara í gegnum endurmat á aðferðum sínum og 

kennslufræðilegri hugsun. Margir skólastjóranna lögðu önnur þróunarverkefni til hliðar á 

meðan á innleiðingarferlinu stóð og hjálpuðu þannig starfsfólki sínu að fókuskera á 

námskrárbreytingarnar. Eins tekur hann fram að á þessu stigi sé mikilvægt að skilgreina 

þekkingarþörf stjórnenda og vinna markvisst að endurmenntun þeirra svo að þeir hafi færni 

til að leiða breytingarnar til lykta. Því miður fannst nær öllum skólastjórunum sem rætt var 

við í rannsókn þessari þeir ekki hafa fengið næga endurmenntun til að takast á við ferlið. 

Aðeins einn þeirra taldi sig hafa fengið þann stuðning frá sveitarfélaginu og ráðuneytinu sem 

að hann þurfti á að halda (Bridges, 2009; bls. 45-46). 

         Í fjórða lagi þarf í þessum fasa m.a. að styrkja tengsl og samsömun innan 

starfsmannahópsins. Einnig þarf að tryggja gott upplýsingastreymi og starfsmenn verða að 

upplifa sig sem hluta af heild. Það er ljóst samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar að 

það voru ekki allir starfsmenn hafðir með í ferlinu nema að litlum hluta en aftur á móti voru 

kennarar vel upplýstir um gang mála og allir skólastjórarnir töldu kennara sína hafa upplifað 

sig sem hluta af heild. En það er miður hvað það kom skýrt fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar að aðrir starfsmenn en kennarar voru varla með í ferlinu. Alls konar 

skýringar komu fram um það af hverju það hafi verið. Nokkrir nefndu vinnutíma og eðli 

verkefna sem þeir starfsmenn inntu af hendi sem gerði það að verkum að þeir gátu ekki verið 

með í ferlinu nema að mjög litlu leyti. Enn aðrir nefndu að þeir væru margir af erlendu bergi 

brotnir sem hefði hamlað þátttöku svo dæmi séu tekin. En allir voru skólastjórarnir á því að 

þeir hefðu þurft með einhverjum hætti að gefa öðrum starfsmönnum en kennurum tækifæri 

til að vera meiri þátttakendur í ferlinu (Bridges, 2009; bls. 47-48). 

      Í fimmta lagi ráðleggur Bridges að komið sé á fót teymi þvert á skólasamfélagið sem 

fylgist með umbreytingunni. Það var ekki um það að ræða í neinum þeirra skóla sem þátt 

tóku í rannsóknni að sett væri á fót teymi við hliðina á innleiðingarteymi skólanna. Og raunar 

var það tilfellið í mörgum skólanna að ekki var sett á fót sérstakt innleiðingarteymi sem 

skipað var fulltrúum frá helstu hagsmunaðilum skólasamfélagsins eins og áður hefur komið 

fram (Bridges, 2009; bls. 48-49).  

      Í sjötta og síðasta lagi í þessum fasa þá hvetur Bridges til að hann sé notaður til sköpunar 

á tímum nýrrar hugsunar og vinnubragða. Skólastjórar verða að vera meðvitaðir um 

mikilvægi þess að vera opnir fyrir tillögum til umbóta, nýsköpunar og tilrauna frá 

starfsmönnum sínum. Og þeir verða einnig að þola mistök og vissan óróa á meðan á þessum 

fasa stendur. Skólastjórarnir sem þátt tóku í þessari rannsókn horfðu ekki meðvitað til þess 

að vinna með sköpun í ferlinu en sýn þeirra á skólastarf endurspeglar þó jákvæðni í garð þess 
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að kennarar séu reiðubúnir til að hugsa út fyrir kassann og prófa sig áfram með ný 

vinnubrögð. Þeir virðast einnig hafa verið meðvitaðir um að í ferlinu gæti komið upp órói á 

meðal þeirra sem ekki voru sáttir við breytingarnar. Eins vinna nokkrir skólanna með 

uppeldisstefnu þar sem lögð er áhersla á að það sé í lagi að gera mistök svo lengi sem það 

leiðir til betri hátta (Bridges, 2009; bls. 50-53). 

5.2.3  Nýtt upphaf   

Þriðji fasinn í kenningum Bridges við innleiðingu breytinga er að hans mati allt að því 

sálfræðilegt fyrirbrigði og í raun túlkun á nýrri sjálfsvitund. Og þannig að hans mati miklu 

meira en bara nýjar hagnýtar og aðstöðubundnar kringumstæður. Nýtt upphaf ber einnig 

með sér hræðslu við það hvert nýjar aðferðir og hugmyndir leiða okkur þó að við viljum 

gjarnan taka þær upp (Bridges, 2009; bls. 57-59).  

      Í þessum fasa leggur Bridges fram ráðleggingar í sex liðum. Í fyrsta lagi er mikilvægt að 

huga vel að öllum tímasetningum og vita hvar fólk er statt í ferlinu. Það er nauðsynlegt að  

þekkja vel tilganginn með breytingunum og legga fram ítarlega áætlun um það hvernig 

markmiðum er náð ásamt því að tryggja sem flestum hlutverk í ferlinu. Skólastjórarnir voru 

vel meðvitaðir um tilganginn með breytingunum og allir settu þeir fram áætlanir um ferlið 

sem virðast allar hafa verið ágætlega markmiðsbundnar. Eins og kom fram í viðtölunum voru 

það nær eingöngu kennarar sem tóku markvisst og stöðugt þátt í ferlinu. Aðrir starfsmenn 

voru lítið sem ekkert með fyrir utan örfáa starfsmannafundi þar sem markmið með nýrri 

aðalnámskrá voru kynnt og einnig staða innleiðingarinnar á ákveðnum tímapunktum 

(Bridges, 2009; bls. 59-60). 

      Í öðrum lið undir þessum fasa talar Bridges um mikilvægi þess að selja starfsmönnum 

tilganginn með breytingunum. Hann þarf líka að vera skýr þannig að allir starfsmenn séu með 

það á hreinu til hvers er áætlast af þeim. Af viðtölunum má ráða að allir skólastjórarnir voru 

meðvitaðir um að koma tilgangi breytingana skýrt á framfæri við kennara sína. Og þeir 

virtust allir vera meðvitaðir um að þeir þyrftu að selja kennurum það ljóst að breytingarnar 

væru mikilvægar (Bridges, 2009; bls. 60-64). 

      Í þriðja lagi tiltekur Bridges um mikilvægi þessa að teikna upp skýra mynd af þeim 

breytingum sem innleiða á. Þar þarf að koma skýrt fram hver tilgangurinn er og á 

myndrænan hátt. Þessi mynd þarf að vera hlutbundin og svara spurningum starfsfólks um 

það breytingastarf sem framundan er. Einnig þarf hún að gefa skýra mynd af samskiptum 

fólks í ferlinu, það rými sem fólk hefur og vinnuskipulagið. Tilgangur breytinganna var settur 

fram á skipulegan hátt af þeim skólastjórum sem þátt tóku í rannsókninni en þeir teiknuðu 

hann ekki upp með myndrænum hætti. Líklega má skrifa það beint á að þeir þekki ekki 

kenningar Bridges og fleiri fræðimanna sem hafa lagt áherslu á þá þætti sem birtast í þessum 

þriðja lið í þessum fasa umbreytinga (Bridges, 2009; bls. 64-66).  
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      Í fjórða lagi þarf að vera til staðar vel útfærð áætlun sem snýr að starfsfólkinu og er ekki 

sú sama og breytingaáætlunin sjálf. Slíkri áætlun er ætlað að leiða starfsfólkið inn í nýja tíma 

og felur í sér áætlun um að miðla upplýsingum, þjálfun og annan stuðning. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar settu skólastjórarnir ekki fram slíka áætlun til hliðar við 

innleiðingaráætlunina sjálfa (Bridges, 2009; bls. 66-67).    

      Í fimmta lagi þarf að gæta að því að sérhver fái hlutverk og að allir taki þátt í einhvers 

konar verkefnahópum. Hvað kennara í skólunum varðar þá tóku þeir þátt í störfum 

verkefnahópa sem störfuðu í öllum skólunum sem þátt tóku í rannsókninni. Oftar en ekki 

voru þeir settir upp á hverju kennslustigi skólanna en eins voru oft list- og 

verkgreinakennarar í sér hópum. Aðrir starfsmenn tóku ekki þátt í verkefnahópum eða 

vinnunni yfirleitt eins og áður hefur komið fram (Bridges, 2009; bls. 67-69).  

      Í sjötta og síðasta lagi snúast ráðleggingar Bridges í þessum fasa um mikilvægi þess að 

vinna markvisst að því að festa nýtt upphaf í sessi. Mikilvægt er að vinna markvisst að því að 

festa ný gildi sem og ný viðhorf og vinnubrögð í sessi. Það er með öðrum orðum miklvægt að 

horfa til þess að gera áætlanir um það með hvaða hætti nýjar starfsaðferðir byggðar á nýjum 

hugmyndum sem koma fram í nýju námskránni eru festar í sessi í menningu skólanna. 

Skólastjórarnir voru flestir meðvitaðir um þetta en höfðu ekki gert sérstaka áætlun um að 

festa breytingarnar í sessi þegar viðtölin voru tekin. Það er vert að taka það fram að á þeim 

tímapunkti var innleiðingu ekki lokið hjá þeim öllum, og það voru raunar bara tveir sem töldu 

sig hafa lokið innleiðingunni þegar viðtölin voru tekin (Bridges, 2009; bls. 69-72).   

 

5.3  Umræður um niðurstöður í ljósi kenninga Michaels Fullan  

Í þessum kafla verður brugðið birtu á það hvernig aðgerðir og athafnir ráðuneytis Mennta- 

og menningarmálaráðherra, fræðsluskrifstofa þeirra þriggja sveitarfélaga sem hér eru undir 

og skólastjóra skólanna átta samræmast TASC kenningu Michaels Fullan. Undirkaflarnir hér 

skiptast eftir þeim sex grundvallarþáttum sem bera uppi kenningu hans.     

5.3.1 Skuldbinding skýrrar stefnu áhrifaþátta  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er það mat þeirra skólastjóra sem þátt tóku í henni 

að stjórnvöld þ.e. mennta- og menningarmálaráðuneyti og skrifstofur menntamála hjá 

tveimur sveitarfélögunum af þremur, hafi ekki haft skýra og heildstæða mynd af tilgangi, eðli 

og forsendum umbótanna sem fólust í innleiðingu nýrrar aðalnámskrár. Þessir aðilar verða 

að leiða eða hafa forystu um þær breytingar eða umbætur sem ná á fram. Það er mat 

viðmælenda minna að það hafi þeir ekki gert með markvissum hætti nema í einu af 

sveitarfélögunum, sveitarfélaginu Norðurbakka. Sýn þeirra stjórnvalda sem um ræðir verður 
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að innihalda bæði tilgang umbótanna og skýra áætlun um innleiðingu þeirra breytinga sem 

um er að ræða og ná á fram. Áætlun ráðuneytisins var lögð fram seint í ferlinu og var óskýr 

og ómarkviss að mati viðmælenda minna. Og tvö af þremur sveitarfélögum sem þátt tóku í 

rannsókninni lögðu ekki fram neina áætlun. Sveitarfélagið Norðurbakki gaf út ítarlega áætlun 

við upphaf ferilsins sem fylgt var í innleiðingarferlinu í skólum þess sveitarfélags. Allir aðilar 

skólasamfélagsins verða að koma að borðinu og traust almennings á skólakerfinu verður að 

vera til staðar. Það er ljóst að allir aðilar skólasamfélagsins í hverjum skóla komu ekki að 

borðinu. Foreldrar, nemendur og aðrir starfsmenn en kennarar voru ekki með í ferlinu 

samkvæmt viðtölunum sem tekin voru. Hvað varðar traust almennings á skólakerfinu þá er 

erfitt að legga mat á það miðað við það sem kom fram í viðtölunum og því er ekki hægt að 

meta hvort það sé mikið eða lítið (Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 278). 

      Annað sem bent er á í þessum lið kenningarinnar er mikilvægi þess að breytingar séu ekki 

of miklar og það sé ekki vænlegt til árangurs að umbylta námskrám með reglulegu millibili. 

Það er ljóst samkvæmt viðtölunum að skólastjórunum fannst breytingarnar miklar og flóknar 

og að þeirra mati hafði það þau áhrif á einhverja í skólasamfélaginu að þeim hreinlega féllust 

hendur. Eins bendir Fullan á mikilvægi samvinnu og samstarfs lykilpersóna á hverju 

stjórnsýslustigi. Ef svör skólastjóranna eru skoðuð með hliðsjón af þessu þá var skoðun þeirra 

sú að um slíkt samstarf lykilpersóna um innleiðinguna hafi ekki verið um að ræða. Það er 

áhugavert og ekki til þess fallið að ná fram góðum árangri í innleiðingarferlinu (Hargreaves og 

Fullan, 2009; bls. 279-280).   

      Fullan telur mikilvægt að fjárfest sé í þeim björgum sem nauðsynlegar eru til að 

breytingarnar nái fram að ganga m.a. með fjármagni og nægum tíma til verksins. Það er ljóst 

af viðtölunum að ekki var lagt viðbótarfé til skólanna sérstaklega til að sinna innleiðingunni 

hvorki frá ríki til sveitarfélaganna eða frá sveitarfélögunum til skólanna. Eins er ljóst af 

viðtölunum að margir skólastjóranna kvörtuðu undan litlum tíma sem þeir höfðu með sínu 

fólki til að innleiða breytingarnar sem markast að einhverju leyti af kjarasamningum kennara 

en einnig af þeim verkefnum sem stjórnvöld krefjast að unnin séu af skólunum og eru af 

ýmsu tagi og mismunandi mikið tengd faglegum kennslumálum (Hargreaves og Fullan, 2009; 

bls. 279-280). 

      Að síðustu er á þessu stigi kenninga Fullans mikilvægt að einstaklingar úti á akrinum geti 

samsamað sig breytingunum og fundist þær mikilvægar. Samkvæmt viðtölunum þá fannst 

kennurum almennt að breytingarnar væru mikilvægar og þeir gátu að mörgu leyti samsamað 

sig við þær. Styrk stjórn yfirvalda er nauðsynleg en hún getur ekki verið án stuðnings frá 

grasrótinni. Það er mikilvægt að hafa það í huga því að ef það tekst ekki þá er líklegt að 

breytingarnar nái ekki fram að ganga. Það má spyrja sig hvort þessi veika stjórn yfirvalda hafi 

ekki haft neikvæð áhrif á innleiðinguna og svarið við þeirri spurningu kom fram í viðtölunum 

með skýrum og afdráttarlausum hætti. Það var mat þeirra skólastjóra sem þátt tóku að það 
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hafi haft þau áhrif að hægja á ferlinu og að einhverju leyti draga kraftinn úr grasrótinni. En þó 

má ekki gleyma því að Fullan telur að boð frá grasrótinni séu jafn mikilvæg og valdboð að 

ofan en mikilvægast er þó að um sé að ræða hæfilega blöndu af þessu tvennu (Hargreaves 

og Fullan, 2009; bls. 281-282).   

 5.3.2 Hæfnisuppbygging með fókus á niðurstöðu  

Það er mikilvægt að fókus sé á hæfni fagfólks í skólasamfélögum þegar kemur að innleiðingu 

breytinga. Fullan talar um tvær víddir sem verða að vinna saman eigi árangur að nást. Önnur 

víddin snertir uppeldis- og kennslufræðilegan kjarna breytinganna. Og honum má ekki síst ná 

fram með öflugum jafningjastuðningi hvort sem um er að ræða á milli kennara eða 

stjórnenda.  

      Í viðtölunum kom fram að allir skólastjórarnir lögðu áherslu á jafningjastuðning- og 

fræðslu í sínum innleiðingaráætlunum. Þá er ekki síst átt við jafningjafræðslu ákveðinna hópa 

kennara á hverjum stað t.d. kennara á tilteknu aldursstigi eða list- og verkgreinakennara sem 

víða mynduðu sérhópa til að fara yfir nýju aðalnámskrána og vinna vinna að nýjum 

skólanámskrám á grunni hennar. Eins var um ræða talsverðan stuðning skólastjóra á milli 

hverfa í tilteknu sveitarfélagi og innan heils sveitarfélags í öðrum tilvikum. Fannst þeim 

skólastjórum sem rætt var við mikill styrkur hafa falist í þessu samstarfi og að ósekju hefði 

mátt vera um meira samstarf skóla að ræða en raun bar vitni víðast hvar. Þó var um að ræða 

formlegt og virkt samstarf á milli skóla í tilteknum hverfum í einu sveitarfélaginu.  

      Hin víddin sem nefnd er hér á þessu stigi snýr að stjórnun breytinga og hvernig á að 

byggja upp faglegt skólasamfélag, fást við hindranir og stuðla að hvatningu svo eitthvað sé 

nefnt. Og um þetta þurfa stjórnendur skóla sem fást við breytingar að fá leiðbeingar frá 

sérfræðingum í breytingastjórnun. Um það var ekki að ræða nema að mjög takmörkuðu leyti. 

Einhverjir skólar kölluðu til kennara frá Menntavísindasviði HÍ til að fá fræðslu um þessi 

málefni en það var ekki mjög markvisst og það kom ekki miðlægt til allra þeirra skólastjóra 

sem þátt tóku í rannsókninni (Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 282-284).   

  

5.3.3  Styðjandi innra skipulag og forysta  

Samkvæmt kenningu Fullan krefst allt breytingarstarf þess að það sé sterkt innra skipulag til 

að styðja það og knýja áfram. Og þar skiptir mestu mikill og góður stuðningur yfirvalda. Eins 

og áður hefur komið fram í umræðunni þá var viðhorf flestra skólastjóranna sem þátt tóku á 

þann veg að stuðningur yfirvalda var að þeirra mati hvorki mikill né góður. Menningin til að 

knýja fram og leiða breytingar þarf að vera fyrir hendi í ráðuneyti mennta- og 

menningarmála í þessu samhengi samkvæmt Fullan og það er hans reynsla að slík menning 

sé oft ekki fyrir hendi hjá ríkinu og þar sé ekki heldur getan til þess fyrir hendi. Þar verði því 
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að koma til nýtt kerfislægt og menningarlegt skipulag eigi þeir að vera hæfir til þess að hafa 

forgöngu um að leiða breytingar.  

      Annað sem mikilvægt er ef ráðuneytið hefur menningarlegt hæfi og skipulag til þess að 

leiða breytingar verður að vera til staðar tvíhliða samstarf við sveitarfélögin. Það þarf að 

vinna í tvíhliða samstarfi við skólana. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var slíkt 

samstarf frekar litið og ekki mikil samhæfing eða samtal á milli þessara þriggja aðila. Þetta 

þarf að vera keðja sem er sterk og órjúfanleg. Það er því miður að þeir skólastjórar sem þátt 

tóku í rannsókninni hafi upplifað lítið samstarf á milli allra þessara aðila og er það ekki 

vænlegt til árangurs þegar innleiða þarf breytingar í skólakerfum (Hargreaves og Fullan, 

2009; bls. 285-287).       

5.3.4  Stjórna þeim þáttum sem trufla ferlið  

Það er ljóst að í flóknum pólitískum kerfum eru þættir sem geta truflað ferli og lagt stein í 

götu þess að breytingar verði að veruleika. Það er sérstaklega tvennt sem Fullan nefnir sem 

nauðsynlegar aðgerðir til að vinna gegn þeim þáttum sem truflað geta breytingaferli. Það 

þarf að byggja upp jákvæðar hliðar breytinganna en jafnframt þarf að takast á við það sem 

truflar ferlið svo þeir þættir skaði það ekki og hafi áhrif á niðurstöðuna. Skólastjórarnir 

nefndu ýmsa þætti sem þeim þóttu trufla eða hindra ferlið að einhverju leyti. Var þar meðal 

annars rætt um áhrif kjarasamninga kennara, skort á fjármagni, óöryggi starfsmanna og 

mikillar pappírsvinnu. Allt þættir sem koma heim og saman við þá sem Fullan nefnir sem 

þætti sem reynst hafa truflandi þegar innleiða hefur átt breytingar í menntakerfum 

(Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 287-288).       

5.3.5  Stöðugt mat og eftirgrennslan  

Það er mikilvægt að innleiðing breytinga sé lærdómsferli og það er nauðsynlegt að 

stjórnendur séu meðvitaðir um mikilvægi þess að meta í sífellu það ferli sem þeir sem 

stjórnendur leiða. Það er einnig þannig segir Fullan að kenningar verða sömuleiðis að vera 

sífellt í endurmati í samhengi við raunveruleika dagsins í dag en einnig raunveruleika 

framtíðarinnar. Og af því leiðir að stöðugt mat og eftirgrennslan verður að vera innbyggt í 

hugsunarhátt í tengslum við þær breytingar sem verið er að gera. Skólastjórarnir sem við var 

rætt ástunduðu ekki stöðugt mat á ferlinu með formlegum hætti og langflestir þeirra voru 

ekki meðvitaðir um kenningar sem þeir studdust við í ferlinu eða leiddu í raun ekki hugann 

að sérstökum kenningum í þessu sambandi. En þeir spurðu sig þó spurninga reglulega að 

þeirra sögn hvar skólasamfélagið væri statt hverju sinni í innleiðingarferlinu. Og reyndu að 

leiðrétta stefnuna reglulega. En áætlun um mat virtist ekki almennt vera innbyggð í 

innleiðingaráætlanir þeirra (Hargreaves og Fullan, 2009; bls. 288-289).      
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5.3.6  Tvíhliða samtal 

Samtal er mjög mikilvægt þegar um er að ræða trausta áætlun. Það er nauðsynlegt að ávarpa 

áætlunina og miðla henni til annarra, það skerpir fókus þeirra sem eiga að innleiða 

breytingarnar og veitir tækifæri til að fá endurgjöf á ferlið. Skólastjórarnir sem rætt var við 

áttu í góðu samtali við starfsfólk sitt og það fól í sér tvíhliða samtal þar sem bæði var talað og 

hlustað sem skiptir miklu máli. Það gaf þeim tækifæri til að skerpa fókusinn á ferlið og veitti 

þeim endurgjöf frá starfsmönnum sínum um það. Afur á móti var samtalið á milli skólanna og 

sveitarfélagsins sem þeir starfa í ekki eins og best verður á kosið í öllum sveitarfélögunum 

það er ljóst. Og samtalið á milli allra aðila á þeim sviðum sem þátt verða að taka í breytingum 

á skólakerfum þ.e. ríkisins, sveitarfélaganna og skólanna var ekki viðunandi að mati þeirra 

skólastjóra sem þátt tóku í ferlinu.  

      Undir þessum lið ræðir Fullan einnig um það samtal sem verður að eiga sér stað við 

almenning um breytingar þær sem gera á. Hann telur það vera öllu flóknara ferli en 

grundvallarforsenda í því samtali er að efla trú almennings á skólakerfinu. Í samfélögum þar 

sem er meiri félagslegur ójöfnuður en hér er líka mikilvægt að tengja saman breytingar í 

skólasamfélögum og menntakerfum við félagslegar umbætur.  

      Hér áttu skólastjórarnir lítið samtal við foreldra í ferlinu og margir nefndu að það hefði 

þurft að vera meira. Samtal sveitarfélaganna sem hér er um að ræða við almenning var 

ekkert og heldur ekki af hálfu ríkisins. Það má velta fyrir sér af hverju þetta samtal átti sér 

ekki stað. Var þar um að kenna þekkingarleysi eða skorti á mannafla til að taka slíkt verkefni 

að sér. Hvað sem því líður er þessi staðreynd mikið umhugsunarefni og skortur á þessu 

samtali hefur án vafa haft áhrif á innleiðingarferli nýrrar námskrár (Hargreaves og Fullan 

2009; bls. 290-291).      
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6  Niðurlag – hvað getum við lært af niðurstöðunum  

 

Það er mikilvægt að horfa til þess hvað við getum lært af niðurstöðum rannsóknarinnar. Hvar 

lágu styrkleikar hjá ráðuneytinu, sveitarfélögunum og skólastjórunum sem tóku þátt í ferlinu 

og hvar lágu veikleikarnir? Er eitthvað sem væri áhugavert að skoða nánar til að skilja betur 

þá þætti sem hafa áhrif á innleiðingarferli nýrra námskráa? Hvað með t.d. þátt kennara í 

ferlinu? Er nógu mikið vitað um mikilvægi þeirra þegar kemur að innleiðingu nýrra 

námskráa? Hér hefur áherslan verið á að skoða upplifun og reynslu skólastjóra þegar kemur 

að innleiðingu nýrrar námskrár. Eflaust væru tækifæri fólgin í því að skoða nánar upplifun og 

reynslu kennara af innleiðingunni. Og bera hana saman við upplifun og reynslu skólastjóra.  

Loflin (2016) hefur meðal annars velt þætti kennara fyrir sér þegar kemur að innleiðingu á 

námskrám. Það er ljóst að hlutverk þeirra er mikilvægt því að það eru þeir sem verða að laga 

kennslufræði sína og aðferðir inni í kennslustofunni að markmiðum nýrrar námskrár. Það er á 

endanum undir þeim komið og hollustu þeirra við nýja námskrá hvort áherslur hennar skila 

sér til nemenda. Að hans mati hafa of fáar rannsóknir verðar gerðar til að kanna þátt kennara 

í innleiðingarferli nýrra námskráa. Það taka Hall og Hord (2015) undir og telja að það sé mikil 

þörf á að skilja betur hlutverk kennara. Hvað er það sem veldur kennurum áhyggjum og 

jafnvel kvíða þegar kemur að innleiðingu á nýjum námskrám? Jess, Carse og Keay (2016) taka 

undir þetta allt og bæta við þeirri skoðun sinni að nauðsynlegt sé að skilja betur hlutverk 

kennara í ferlinu, m.a. til þess að geta betur sniðið fræðslu og þjálfun að þörfum þeirra. Það 

er því ljóst að áhugavert væri að skoða nánar upplifun og reynslu kennara af innleiðingu á 

námskránni frá 2011/13 hér á landi. Vonandi verður það gert því það getur bætt mikilvægri 

þekkingu í sarpinn ofan á þá þekkingu sem fengin er í þessari rannsókn hvað varðar 

skólastjóra og þeirra sýn á ferlið. En það myndi án vafa gera okkur betur kleift að skilja ferlið 

með ríkari hætti og auka líkur á því að við gætum gert betur þegar kemur að innleiðingu á 

næstu námskrá hér á landi.     

6.1.  Styrkleikar og veikleikar þriggja stjórnvaldsaðila í ferlinu 

Það er áhugavert að skoða betur styrkleika og veikleika þeirra þriggja stjórnvaldsaðila, 

ráðuneytis, sveitarfélaga og skólastjóra, þegar kemur að innleiðingu á hinni nýju námskrá. 

Hvar liggja styrkleikarnir hjá hverju þessara þriggja þrepa stjórnvaldsins og hvar má finna 

veikleika? Með því að draga þessa þætti fram má öðlast sýn á það hvað hefði mátt fara betur 

og hvað var vel gert. Af því getum við svo vonandi dregið lærdóm sem gerir okkur betur kleift 

að innleiða nýjar námskrár framtíðarinnar.   
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6.1.1 Ráðuneytið  

Styrkleikar:  Námskráin sjálf er vel heppnuð og í takt við framtíðarsýn skóla. Í takt við 

nútímann og nemendamiðuð. Það gerði það að verkum skólastjórar og kennarar náðu 

nokkuð vel að samsama sig henni og það jók líkurnar á að efni henni myndi skila sér inn í 

kennslustofuna. Ágætlega var staðið að kynningu á námskránni og þáttum hennar. Og 

þokkalega var staðið að þeirri fræðslu sem boðið var upp á en hún var þó af skornum 

skammti.   

Veikleikar: Innleiðingin sjálf var í skötulíki af hálfu ráðuneytisins. Það tók hlutverk sitt sem 

leiðandi aðila í slíku ferli ekki nógu alvarlega. Stýrði ferlinu ekki eins og það hefði átt að gera. 

Hvað olli er ekki vel ljóst. Var þar um að ræða skort á skilningi á hlutverki sínu í ferlinu, skorti 

á mannafla eða skorti á menningu í ráðuneytinu hvað varðar það að stýra innleiðingarferlum. 

Eða fannst þeim að þeir væru búnir að gera sitt og nú væri annarra að taka við? Allt þetta 

kemur fram í niðurstöðum þessa verkefnis. Samkvæmt þeim kenningum sem unnið er út frá 

er ljóst að ráðuneytið hefði átt að hafa forgöngu um að stofna stýriteymi skipað fulltrúum 

þessara þriggja stjórnvaldsaðila. En það gerði það ekki. Slíkt teymi hefði það hlutverk að 

samræma aðgerðir undirteyma í einstökum sveitarfélögum sem skipuð væru fulltrúum 

sveitarfélagsins, stjórnenda og kennara. Innleiðingaráætlun var óskýr og kom mjög seint 

fram. Seinkun á útgáfu leiðbeininga vegna nýs námsmats varð til þess að skapa óöryggi á 

meðal stjórnenda og kennara. Sýn þeirra á ferlið virtist í besta falli brotakennd og það er ekki 

vænlegt til árangurs. Ráðuneytið tryggði heldur ekki viðbótarfjármagn til að vinna að 

innleiðingunni sem er bagalegt og ekki til þess fallið að auka líkur á að breytingar nái fram að 

ganga. Það er í raun afar sérstakt að ekki hafi komið viðbótarfjármagn til að standa straum af 

svo miklum breytingum sem án vafa fólust í þeim áherslum sem móta hina nýju námskrá.  Er 

það án vafa veikleiki í ferlinu.  

6.1.2   Sveitarfélögin   

Styrkleikar: Úthlíð og Lækjarberg stóðu þokkalega að fræðslu til handa skólastjórum og 

kennurum í sínum sveitarfélögum. Aftur á móti stóð sveitarfélagið Norðurbakki nokkuð vel 

að sinni fræðslu og fékk úthlutað fjármunum úr endurmenntunarsjóðum til að standa straum 

af þeirri fræðslu. Fræðsluáætlun þeirra var einnig byggð á ítarlegri innleiðingaráætlun sem 

var nokkuð skýr og vel markmiðsbundin. Það var þeirra styrkur. Halda má fram að skólunum í 

sveitarfélögunum þremur hafi verið veitt ákveðið athafnafrelsi eins og Kotter (2012) leggur 

áherslu á í kenningum sínum en mér er til efs að það hafi verið skipulagt markvisst með það 

að leiðarljósi heldur hafi þekkingarleysi á kenningum um breytingastjórnun ráðið þar meiru 

um. En við skulum láta þau njóta vafans og telja það til einhvers styrkleika þó veikur sé.    
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Veikleikar: Sveitarfélögin Úthlíð og Lækjarberg lögðu 

ekki fram innleiðingaráætlanir fyrir sín sveitarfélög. 

Það verður að teljast sérstakt og ekki til þess fallið að 

auka líkur á því að innleiðing á námskrá gangi vel. Ef 

þú setur ekki fram skýra stefnu með markvissum 

vörðum á leiðinni dregur það úr líkum á því að þú  

náir fram þeim breytingum sem þú ætlar þér. Sveitarfélögin þrjú skipuðu ekki stýrihópa sem í 

voru fulltrúar sveitarfélagsins, skólastjórar og kennarar. Tvíhliða samtal við ráðuneytið var 

ekki sjáanlega fyrir hendi og verður það að teljast veikleiki. Eins var tvíhliða samtal við 

skólastjóra í sveitarfélögunum í besta falli af skornum skammti og hlýtur það að teljast til 

veikleika. Eins verður samstarf þar á milli að vera tvíhliða sem það var því miður ekki. 

Sveitarfélög verða einnig að standa að skipulegu mati á því hvernig gengur að festa nýjar 

áherslur á grunni nýrrar mámskrár í sessi.  

Það gerðu þeir sýnilega ekki sem er veikleiki. Og það sem meira er - allt ferlið er lærdómsferli 

(Mynd 3) sem verður sífellt að vera í endurmati á meðan á því stendur. Einnig er mikilvægt 

að sveitarfélögin standi fyrir fræðslu um breytingastjórnun fyrir skólastjórnendur í sínum 

sveitarfélögum og aðra sem koma að stjórnun innleiðingarinnar í hverjum skóla. Innleiðing 

breytinga kostar peninga. Fjármagn 

er því ein af þeim björgum sem þurfa 

að vera fyrir hendi svo að breytingar 

nái fram að ganga. Því miður var 

engum viðbótarfjármunum úr sjóðum 

sveitarfélagana veitt sérstaklega til 

skólanna sem tóku þátt í 

rannsókninni, að þeirra sögn.  

 

 

 

6.1.3 Skólastjórarnir  

Styrkleikar:  Skólastjórarnir voru allir jákvæðir í garð námskrárinnar og fannst hún spennandi 

og nútímaleg. Þeir voru einnig sáttir og fundu ákveðna samsvörun við sýn hinnar nýju 

námskrár. Þeim fannst að hún væri opnari og frjálslegri en námskráin þar á undan og það 

fannst þeim mikill kostur. Þeir sáu líka mörg tækifæri sem fólust í hinni nýju námskrá, s.s. 

grunnþætti hennar og áherslu á breytta kennsluhætti. Í öllu þessu eru styrkleikar fólgnir og 

Kenningar

Innleiðing

Mat Innleiðing

Mat 

Mynd 2: Tvíhliða tjáskipti  

Mynd 3: Lærdómsferlið 
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fyrir vikið er líklegra en ella að breytingar nái fram að ganga þegar horft er til þessara þátta. 

Flestir skólastjóranna settu fram skýra markmiðsbundna áætlun um innleiðinguna. Þeir 

töluðu einnig inn í ótta og óöryggi og róuðu þannig þá kennara sem voru kvíðnir og óöruggir 

um innleiðinguna. Þannig gerðu þeir sér ljósa grein fyrir því hversu mikilvægt það var að fá 

sem flesta kennara virka með sér í ferlið. Það er styrkleiki fólginn í því. Þeir upplýstu kennara 

sína einnig vel um þær breytingar sem væru framundan. Þeir skilgreindu vel þá framtíðarsýn 

sem ná átti fram til og gættu þess að hún væri í góðum tengslum við framtíðarsýn skóla 

sinna. Þeir virkjuðu kennara vel með sér í vinnuna og hlustuðu á þá í ferlinu sem er 

mikilvægt. Þeir gerðu líka sitt til þess að verja sína kennara fyrir öðrum breytingaverkefnum á 

sama tíma. Þeir settu til hliðar vinnu við þróunarverkefni meðan á innleiðingunni stóð. En því 

miður náðu þeir ekki að verja kennara sína fyrir verkefnum sem ákveðin voru að ofan og sett 

inn í starf skólanna ofan á allt annað sem var í gangi. En þeir gerðu sitt besta til þess og voru 

meðvitaðir um nauðsyn þess að reyna að draga eins og kostur var úr öðrum verkefnum á 

sama tíma. Það er styrkleiki. Þeir stóðu einnig nokkuð vel að fræðslu til kennara sinna um 

þær breytingar sem fólust í nýrri námskrá og héldu ágæt námskeið til að miðla þessari 

fræðslu til þeirra. Þeir reyndu einnig að tryggja staðblæ sem mótaðist af jafningjastuðningi í 

skólasamfélögum þeirra og þeir sóttu sér talsverðan stuðning í sinn jafningjahóp.     

Veikleikar: Allir skólastjórarnir fyrir utan einn horfðu ekki nógu mikið til þess að virkja sem 

flesta með sér í að stýra innleiðingarferlinu í skólum sínum og skipa teymi sem væri 

þverskurður af starfsfólkinu í skólanum. Þeir báru því byrðarnar að mestu á sínum eigin 

herðum sem er ekki vænlegt til árangurs og verður að teljast veikleiki því að kennarar verða 

að hafa sína fulltrúa inni í slíkum stýrihóps teymum svo vel eigi að ganga við innleiðinguna. 

Innleiðingaráætlanir þeirra voru ekki áfangaskiptar þannig að þeir horfðu ekki nógu vel til 

þess að hægt væri að fagna áfangasigrum á leiðinni að settu marki. Þeir settu ekki skipulagt 

matsferli inn í innleiðingaráætlanirnar sínar og þannig var ekki skýrt og stöðugt mat á ferlinu  

meðan á því stóð. Þeir voru ekki heldur ekki farnir að skyggnast inn í skólastofur með 

markvissum hætti til að kanna hvernig gengi að koma hinni nýju námskrá í framkvæmd inni í 

skólastofunni. Og þannig horfðu þeir ekki til þess að meta það hvernig tækist að festa nýjar 

aðferðir og nýja hugsun í sessi inni í skólastofunni. Þar sem upphaf og endir þessarar 

innleiðingarvinnu er í raun. Þeir gerðu ekki kerfisbundnar áætlanir til þess að taka á kvíða og 

óöryggi heldur tóku á vandanum jafn óðum. Betra hefði verið að hafa slíkar áætlanir tiltækar 

eins og Bridges (2009) talar um í sínum kenningum. Skólastjórarnir tryggðu ekki nógu vel að 

allir innan skólasamfélaga sinna kæmu að borðinu. Foreldrar, nemendur og annað starfsfólk 

en kennarar voru of lítið eða ekki neitt inni í ferlinu. Er það veikleiki og eitthvað sem þarf svo 

sannarlega að horfa til þegar næsta námskrá verður innleidd. Skólastjórarnir höfðu almennt 

ekki mikla þekkingu á kenningum breytingastjórnunar og ljóst er að það litaði ferlið dekkri 
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litum að nokkru leyti. Og þeir virtust almennt ekki heldur hafa leitað sér sérstaklega að 

þekkingu á þessu sviði meðan á innleiðingunni stóð. Þeir áttu ekki í góðum tvíhliða 

samskiptum við foreldrasamfélagið um breytingarnar sem er mikilvægt. Meðal annars til 

þess að þeir fengju mikilvæg sýn á þær breytingar sem væru í gangi en ekki síður til þess að 

efla trú foreldra á skólakerfinu sem er mikilvægt.  

 

6.2  Hvað getum við lært….   

Það eru ýmsir þættir sem við þurfum að hafa í huga þegar næst verður farið í að innleiða nýja 

námskrá. Það er ljóst að keðjan á milli ráðuneytis, sveitarfélaganna og skólastjóra var veik og 

dró það úr gæðum breytingastarfsins sem fólst í innleiðingu á nýrri aðalnámskrá. Þessi keðja 

hefði þurft að vera mun sterkari ef vel hefði átt að vera.  

Ráðuneytið veitti ferlinu ekki forstöðu og stýrði vinnunni ekki með afgerandi hætti eins og 

það hefði átt að gera.  

Það var ekki myndaður stýrihópur með fulltrúum ráðuneytisins, sveitarfélaganna og 

skólastjóranna líkt og hefði átt að gera samkvæmt þeim kenningum sem skoðaðar voru.  

Mikilvægt hefði verið að veita sérstöku fjármagni til verkefnisins bæði af hálfu ráðuneytisins 

og sveitarfélagana.  

Allir stjórnvaldsaðilarnir hefðu þurft að vera í betri samskiptum við foreldra en raunin var. 

Það er eitthvað sem verður að huga betur að þegar ráðist verður í innleiðingu næstu 

námskrár. Traust foreldra á skólakerfinu er mikilvægur þáttur sem ekki má vanmeta. 

Eins er vert að velta fyrir sér hvort nemendur eigi að koma meira að slíkum breytingum á 

námsumhverfi sínu. Þær breytingar sem gera á eru í þeirra þágu og því má færa rök fyrir því 

að fulltrúar þeirra ættu að koma að innleiðingarvinnu á nýjum námskrám.  

Skólastjórar þurfa að taka aðila skólasamfélagsins markvisst inn í ferlið með því að skipa 

öflugt innleiðingarteymi í sínum skólum. Það er mikilvægt að þeir aðilar sem skipa teymið 

séu þverskurður úr skólasamfélaginu.   

Skólastjórar þurfa að huga vel að tilfinningum starfsmanna sinna. Breytingar þær sem felast í 

innleiðingu á nýjum námskrám geta haft mikil áhrif á tilfinningar þeirra. Því þurfa skólastjórar 

að vera meðvitaðir um að breytingarnar geta vakið kvíða, óöryggi og vanlíðan starfsfólks og 

takast á við þær tilfinningar og styrkja kennara sína og vekja með þeim vonir um að við taki 

betri aðstæður sem verði nemendum til hagsbóta.  
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Viðauki A: Spurningarammi 

Reynsla og menntun:   

Hversu lengi hefur þú sinnt störfum skólastjórnanda?  Hversu lengi í þessum skóla?   

Hver er menntun þín?   

 

Námskráin almennt 

Hver er skoðun þín á aðalnámskránni 2011/2013 almennt?  

Hvaða tækifæri sérðu í nýrri námskrá?  

Hvaða hindranir sérðu í nýrri námskrá?   

 

Innleiðingin í skólanum 

Hvernig hefur innleiðingunni í þínum skóla verið háttað?   

Hvernig hefur innleiðingin gengið í skólanum að þínu mati?   

Var sett fram markmiðsbundin og vel tímasett innleiðingaráætlun í skólanum?  

Var unnið að því að skilgreina nauðsyn og tilgang breytinganna?  Upplifðir þú að 

starfsmönnum í skólasamfélaginu fyndust breytingarnar sem fælust í nýrri aðalnámskrá 

mikilvægar?   

Var skipað teymi/verkefnastjórn til að leiða breytingarnar sem felast í aðalnámskránni? 

Hverjir skipuðu teymið/stýrihópinn í skólanum?   

Hvernig finnst þér ákvæði nýrrar aðalnámskrár ríma við framtíðarsýn skólans?  - Er eitthvað 

sem þið hafið endurskoðað í henni í takti við nýja aðalnámskrá?  Hafið þið mótað nýja sýn á 

grundvelli hennar?  Er sú framtíðarsýn sem birtist í námskránni þér að skapi?   

Hvernig stóðst þú að upplýsingagjöf til starfsmanna og foreldra?  Hvernig fannst þér 

upplýsingagjöf frá ráðuneyti og sveitarfélaginu til þín?   

Hafið þið gert áætlanir um það hvernig reynt verður að tryggja að nýja námskráin festist í 

sessi?   

Hefur verið andstaða innan skólasamfélagsins í þínum skóla við innleiðinguna?  

Ef svo er er hvernig hefur hún birst?   

Ef ekki hverjar telur þú vera helstu skýringar á því?   

Frá hverjum komu þær helst innan skólasamfélagsins?   

Ef andstaða var fyrir hendi var með einhverjum hætti reynt að draga úr henni?  Bæði með 

aðgerðum þegar andstaðan kom upp og jafnvel einnig með fyrirbyggjandi hætti?    

Hverjar hafa helstu hindranirnar verið í innleiðingarferlinu að þínu mati?  Ytri og/eða innri 

hindranir?     
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Stuðningur yfirvalda við innleiðinguna í skólanum 

Hvernig stuðning hefur skólinn þinn fengið við innleiðinguna?       

Ef stuðningur:  Varstu sáttur við þennan stuðning?  Hefðir þú viljað sjá hann með einhverjum 

öðrum hætti en var?  

Ef enginn stuðningur þá spyrja einnig um hvernig viðkomandi hefði viljað sjá hann?   

Stuðningur frá ríki og sveitarfélögum?  Hvernig fannst þér hann?  Hver er skoðun þín á 

aðkomu þessara aðila að ferlinu?   

 

Kenningar um breytingastjórnun og leiðtogafærni 

Þekkir þú til kenninga um breytingastjórnun?   

Ef svo er nýttir þú eitthvað úr þeim fræðum við innleiðinguna?  Getur þú nefnt dæmi.    

En hvað um kenningar um leiðtogafærni?   

Ef svo er nýttir þú eitthvað úr þeim fræðum við innleiðinguna?  Getur þú nefnt dæmi.    

 

Upplifun/reynsla af innleiðingunni almennt 

Hver er upplifun/reynsla þín af innleiðleiðingu aðalnámskrár grunnskóla 2011 almennt?  

Hvernig fannst þér þú vera í stakk búinn til að takast á við innleiðingarferlið?  M.a. með 

hliðsjón af menntun og reynslu þinni.   

Hvað fannst þér takast vel á hjá þér og hvað ekki eins vel í ferlinu?  Hvað hefðir þú viljað gera 

betur?  Og þá hvernig? 
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Viðauki Á: Kynningarbréf   
 
 

Komdu sæll/sæl!   

 

 

 

Ég undirritaður Friðþjófur Helgi Karlsson er í meistaranámi í uppeldis- og 

menntunarfræðum með áherslu á stjórnun við Háskóla Íslands. Meistaraverkefni mitt sem ég 

vinn að undir leiðsögn Allyson Macdonald prófessors fjallar um viðhorf skólastjóra í 

Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði til aðalnámskrár grunnskóla 2011 og reynslu þeirra af 

innleiðingu hennar.      

Markmiðið er að fá fram viðhorf skólastjóra til námskrárinnar, tækifæra sem og hindrana 

sem birtast í henni sem og reynslu þeirra af innleiðingarferli hennar. Horft verður til 

kenninga í breytingastjórnun við greiningu á innleiðingarferlinu.   

Rannsóknin felst í því að ræða við 8 skólastjórnendur á höfuðborgarsvæðinu, þrjá í 

tveimur sveitarfélögum og tvo í einu sveitarfélagi. Viðtölin verða hálfopin þar sem stuðst 

verður við grind fyrirfram ákveðinna spurninga út frá ákveðnum þemum.  Viðtölin verða 

tekin upp svo hægt sé að greina þau til frekari úrvinnslu.  Viðtölin eru nafnlaus og fullum 

trúnaði er heitið, hvergi koma fram nöfn einstaklinga, stofnana eða annarra staðhátta.  Hvert 

viðtal tekur u.þ.b.  40 mínútur.  Að lokinni rannsókn verður hljóðupptökunum eytt.    

 

Skólastjórar sem þátt taka í rannsókninni eru valdir með tilviljunarúrtaki þó með þeim 

fyrirvara að þeir skólastjórar koma einir til greina sem verið hafa skólastjórar viðkomandi 

skóla frá hausti 2011 er innleiðingarferli nýrrar aðalnámskrár hófst.   

 

Með fyrirfram þökk og von um góðar undirtektir.   

 

Virðingarfyllst,  

Friðþjófur Helgi Karlsson   

fhk2@hi.is  

s. 863-6810 

 

 

mailto:fhk2@hi.is


 

95 

Viðauki B: Upplýst samþykki  
 
 

 

Upplýst samþykki    

 

 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og þar með alla skilmála sem settir eru fyrir 

þátttöku. Ég treysti því að  öll gögn verði meðhöndluð sem trúnaðarmál. Ég samþykki hér 

með að taka þátt í rannsókninni og staðfesti það með undirskrift minni.    

 

 

 

                                                                          

_________________________________________ 

Staður og dagsetning       

 

 

 

                                                                                                                                                           

__________________________________________ 

Samstarfsaðili  
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Viðauki C: Helstu verkefni sem ráðuneytið kom að til að 
styðja við fagfólk grunnskólanna í innleiðingarferlinu  

 

     
 a) Fagráð um símenntun og starfsþróun grunnskólakennara stofnað. Því var ætlað að 

greina þarfir, setja fram stefnu og tryggja að hagsmunaaðilar hafi samráð um starfsþróun 

kennara. Fagráðið var skipað fulltrúum kennara, stjórnenda, kennaramenntunarstofnana og 

ráðuneytis.  

      b) Settur upp starfsþróunarvefur fyrir kennara (http://www.namskra.is).  

Á þeim var ætlunin að birta námskeið og símenntunartilboð til kennara. Þessi vefur náði 

engu flugi og var afar lítið nýttur af fagfólki í grunnskólum landsins.  

      c)  Unnin voru sex þemahefti um grunnþætti menntunar sem birtast í nýrri aðalnámskrá 

og  þemahefti um námsmat.  

Voru hugsuð sem stuðningur við fagfólk skólanna og aðra hagsmunaðila. Þjóna því hlutverki 

áætlega en útgáfa sumra þemaheftanna um grunnþættina dróst talsvert og komu þau 

síðustu út í byrjun sumars 2013.  Þemahefti um námsmat átti að koma út á vorönn 2013 en 

leit ekki dagsins ljós fyrr en 2015.       

      d)  Námskeið og málþing fyrir fagfólk er tengjast innleiðingu og virkjun grunnþátta.    

Málþingið sem var samstarfsverkefni ráðuneytisins, Kennarasambands Íslands og Sambands 

íslenskra sveitarfélaga var haldið haustið 2013 og tókst ágætlega.   

      e) Málþing um námsmat þvert á skólastig í ágúst 2013 

Þetta málþing var einnig samstarfsverkefni ráðuneytisins, KÍ og Sambandsins.  Samhliða því 

voru haldnar málstofur víða um land.     

      f) Skipulag, gerð og birting gæðamatskerfis  

Grunnhugmynd hefur verið unnin með Námsmatsstofnun en gert er ráð fyrir að þróa áfram 

útfærslu, skipulag og framkvæmd vottunar náms á hæfniþrep. Verklok eru áætluð fyrir 2015. 

      g) Eftirlit og mat með innleiðingu  

Unnið er í ráðuneytinu að matsáætlun er tengist innleiðingunni. Gerð er tillaga um að 

skilgreindar séu vörður um innleiðinguna og þær notaðar sem útgangspunktar við mat.  

Hefur ekki litið dagsins ljós þegar þetta er ritað.   

 

 

 

 

http://www.namskra.is/
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Viðauki D: Þemu eða meginstef fyrir I. Hluta.  Aðalnámskrá 
grunnskóla 2011/2013 – viðhorf skólastjóra 

.   
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Viðauki E: Þemu eða meginstef fyrir II. Hluta. 
Innleiðingarferlið í skólunum 
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Viðauki É: Þemu eða meginstef fyrir III. Hluta. Kenningar í 
breytingastjórnun  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


