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Formáli 

Veturinn 2017 – 2018 fékk ég úthlutað námsleyfi frá Sambandi íslenskra sveitafélaga og 

dvaldi í eitt ár í Oxford ásamt fjölskyldu minni. Í námsleyfinu kviknaði áhugi minn á hugtakinu 

skólamenning en það var ekki síst vegna þess að börnin mín þrjú fóru í þrjá mismunandi 

skóla sem voru ólíkir að gerð og samsetningu. Ég kynntist skóla Kristins sonar míns vel en 

hann heitir New Marston Primary School en í skólanum voru nemendur frá 39 löndum. 

Skólinn hafði hlotið slæma útreið í Ofsted, ytra mati á skólastarfi og í kjölfarið tók við 

stjórnartaumunum nýr skólastjóri að nafni Tracey Smith. Skólamenning var henni hugleikin 

og hún vann að því að snúa þróuninni við og byggja upp jákvæða skólamenningu. Hún vann 

markvisst með gildi og framtíðarsýn, hafði miklar væntingar til nemenda og leit á fjölbreyttan 

nemendahópinn sem auðlind. Ég átti nokkra fundi með henni þar sem við ræddum um 

skólamenningu og ég varði hluta úr nokkrum dögum í að fylgjast með skólastarfinu. Þess 

utan skipulagði ég heimsókn fyrir íslenska kennara sem komu í skólann. Ég kann henni bestu 

þakkir fyrir góðar móttökur og alla hjálpina. Ritgerðarskrif hófust sumarið 2018 í garðinum 

mínum í Oxford.  

Mig langar að byrja á því að þakka skólastjórunum sem tóku þátt í rannsókninni og 

kennurum í rýnihópum. Það var einstaklega ánægjulegt að heimsækja skólana þrjá og 

móttökur voru hlýjar og góðar. Leiðbeinandi minn var Börkur Hansen og kann ég honum 

bestu þakkir fyrir þolinmæði, góðar ábendingar og leiðsögn. Sérfræðingur við verkið var 

Anna Kristín Sigurðardóttir og henni er þakkað fyrir gagnlegar ábendingar.  

Ég þakka Sesselju Ingibjörgu Jósefsdóttur, skólastjóra Hagaskóla fyrir sveigjanleika í starfi 

og stuðning. Kærum vinkonum mínum og samstarfskonum fyrir að hlusta, spyrja og hvetja. 

Sérstaklega langar mig að minnast á konur sem voru samferða mér í náminu og voru 

ómetanlegur stuðningur og veittu mér gleði og innblástur. Foreldrar mínir, Gróa og Heimir fá 

bestu þakkir fyrir stuðninginn og óbilandi trú á frumburði sínum. Síðast en ekki síst þakka ég 

eiginmanni mínum Sighvati Ómari Kristinssyni og börnum okkar fyrir þolinmæði og skilning.  

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

Háskóla Íslands. 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 sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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Reykjavík, 5. júlí 2020 

Sigríður Nanna Heimisdóttir 
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Ágrip 

Í ritgerðinni er sjónum beint að skólamenningu en fræðimönnum ber saman um að jákvæð 

og sterk skólamenning sé mikilvægur hlekkur í skólaþróun og farsælli skólagöngu nemenda. 

Þessi ritgerð er byggð á niðurstöðum rannsóknar þar sem skólamenning í þremur 

grunnskólum var skoðuð og hvaða leiðir skólastjórnendur fóru í mótun hennar. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um reynslu skólastjórnenda og kennara, greina hana 

og reyna að skilja hvað gert er til að stuðla að því að skapa gott umhverfi sem einkennist af 

jákvæðri skólamenningu.  

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn. Gögnum var safnað með viðtölum við 

skólastjóra, kennara í rýnihópi, vettvangsathugunum auk skjalarýni haustið 2019. Helstu 

niðurstöður benda til þess að fjórir þættir séu áberandi í leiðum skólastjóranna í að byggja 

upp jákvæða skólamenningu: Fyrsti þátturinn snýr að leiðum sem þeir fóru til að veita 

forystu; annar þáttur snýr að mikilvægi þess að stjórnendur hafi skýra og sterka sýn; þriðji 

hverfist um áherslur og tekur m.a. til hefða og samstarfs og að lokum þáttur sem tekur til 

samstarfs kennara líkt og teymiskennslu auk mikilvægis væntinga til nemenda.  

Skólastjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um skólamenningu stofnunarinnar sem þeir 

standa í forsvari fyrir, þekkja veikleika og styrkleika hennar. Á þann veg er líklegra að 

gæðakennsla fari fram og að nemendum og starfsfólki líði vel.  

 

Höfundur er deildarstjóri í Hagaskóla. 
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Abstract 

“This Is Where I Want To Be”: Area of School Culture in three Primary Schools and the role of 

Principals in shaping School Culture. 

 

In this essay, the focus will be on school culture, where educational research shows that a 

positive school culture is an important part of a successful education. This essay will present 

findings from a study on areas of school culture in three different types of school and how 

school leaders find ways to shape it. The purpose of this essay is to gather information from 

school leaders and teachers on school culture, analyse the information and try to 

understand what it takes to create a good working environment based on a positive school 

culture. 

The research is a qualitative case-study. The data was gathered by interviewing school 

principals, teachers in focus groups, (making?) observations and using existing written 

material in the autumn of 2019. The main findings suggest school leaders use four distinctive 

ways to create a positive school culture. The first is how leaders choose to lead, the second 

is the importance of a strong vision by the leader,  the third revolves around emphasis in 

leadership and how tradition and collaboration comes in to play, and finally the 

collaboration of teachers, for example, team teaching and positive expectations of pupils. 

School leaders need to be aware of the school culture in the institution they lead, and know 

its strengths and weaknesses, that way it is more likely that quality education will take place, 

and both pupils and teachers are happy and successful. 

 

The author is a Head of Department in Hagaskóli. 
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1 Inngangur  

Ég á sterka minningu frá fyrsta skóladegi mínum í grunnskóla. Margslungin lyktin, áhugavert 

og forvitnilegt andrúmsloft og fögur listaverk nemenda á veggjum. Ég man að mér fannst ég 

vera sjálfstæð og ráða náminu sjálf. Í hverri viku settist ég niður með kennara og gerði 

áætlun. Ég valdi mér viðfangsefni dagsins, gerði atburðablað eða áhugasvið. Rúmlega tíu 

árum síðar var ég ráðin sem kennari við sömu stofnun. Þá fékk ég tækifæri til að skilja betur 

hvað einkenndi þetta lýðræðislega, framsækna og kröftuga skólastarf. Nemandinn var ávallt í 

forgrunni og námið var einstaklingsmiðað. Það vakti fljótt áhuga minn hversu faglegir og 

framsæknir kennararnir voru. Ég naut þess að læra af þeim sem eldri voru og vinna undir 

styrkri stjórn og handleiðslu skólastjóra með mjög skýra skólasýn. Samstarf var ríkt í 

menningu skólans og alltaf litið fram á veginn hvernig mætti bæta kjarnastarfsemi skólans, 

nám og kennslu. Þetta voru fyrstu kynni mín af skóla sem lærdómssamfélagi. 

Á ferli mínum hef ég kynnst fleiri menntastofnunum á Íslandi og erlendis og ólík 

skólamenning vakið athygli mína. Ekki síst hlutverk stjórnanda í mótun hennar. 

Skólamenning virðist einnig hafa mikið um skólastarfið að segja svo sem starfsanda, hvaða 

kennsluaðferðir eru viðhafðar og hvernig samstarfi er háttað. Það vakti sérstakan áhuga 

minn þegar ég fór að lesa greinar um framsækna og spennandi skóla að hugtakið 

skólamenning kom fyrir aftur og aftur. Skilningur og þekking stjórnenda á skólamenningu 

virðist líka skipta sköpum fyrir þróun skólans. Engar breytingar verða varanlegar nema þær 

verði hluti af menningu skólans (Fullan, 2016). Þessi reynsla sem nemandi og síðar sem 

kennari og stjórnandi kveikti áhuga minn á að rannsaka þetta spennandi og áhugaverða 

hugtak skólamenning.  

Skólamenning hefur verið rannsökuð undanfarin 40 ár eða svo. Rannsóknirnar eru þó af 

skornum skammti og algengt er að þær skoði afmarkaða þætti skólastarfsins. Schein (2004) 

bendir á að menningu fyrirtækja hafi verið gerð ágæt skil gegnum tíðina og þar með mætti 

telja að rannsóknir á skólamenningu miðist að einhverju leyti við rannsóknir á 

fyrirtækjamenningu. Niðurstöður margra rannsókna benda til að góð þekking stjórnenda á 

menningu stofnana auki líkur á góðum námsárangri (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson 

og Börkur Hansen, 2011). Hoy og Miskel (2013) taka undir þetta sjónarmið og benda á að 

menning hvers skóla hafi áhrif á líðan og afköst nemenda og starfsfólks. Einnig hafa 

fræðimenn komið fram með ýmsar myndlíkingar til að auka skilning á hugtakinu 

stofnanamenning. Menningu hefur verið líkt við „tölvuíhluti“, „áttavita“ eða „lím í 

samfélaginu.“ Öllum þessum líkingum er ætlað að sýna mikilvægi menningar í að binda 

stofnunina saman (Lumby, 2012). 
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Ein þekktasta rannsóknin á skólamenningu er rannsókn Rutter, Maughan, Mortimore og 

Ouston frá árinu 1979 og birtust niðurstöður hennar í bókinni Fimmtán þúsund klukkutímar. 

Titillinn vísar til þess tíma sem börn verja í skyldunám í Bretlandi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að árangur nemenda var mjög misjafn milli skóla og að skólamenning 

skipti máli fyrir stjórnun skóla og árangur af starfi þeirra. Skólamenningin skýrði fyrst og 

fremst þætti eins og gildi, væntingar og hefðir sem móta viðhorf starfsfólks til náms og 

kennslu og samskipti þess. Rannsóknin varpaði einnig ljósi á marga aðra þætti, svo sem 

mikilvægi forystu skólastjóra.  

Í þessu rannsóknarverkefni er sjónum beint að hlutverki skólastjórnenda í þremur 

grunnskólum í Reykjavík og nágrenni við að móta jákvæða skólamenningu sem einkennist af 

framþróun og vexti og leggur áherslu á nám og vellíðan nemenda. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að afla upplýsinga um reynslu skólastjórnenda og kennara, greina hana og reyna að skilja 

hvað gert er til að stuðla að því að skapa gott umhverfi sem einkennist af jákvæðri 

skólamenningu.  

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann veg að á eftir inngangi er fræðilegur bakgrunnur 

rannsóknarinnar. Í þeim kafla er hugtakið skólamenning skoðað og skilgreint því næst er gerð 

grein fyrir tengslum stjórnunarhátta og skólamenningar og að lokum tengslum 

skólamenningar við nám og kennslu. Aðferðarfræði rannsóknarinnar er kynnt í þriðja kafla en 

þar kemur fram hvert rannsóknarsniðið er, hverjir taka þátt, hvernig gögnum var safnað og 

þau greind og að lokum um réttmæti og áreiðanleika og siðfræði rannsóknarinnar. Í fjórða 

kafla eru niðurstöður birtar og skiptist kaflinn í fjóra meginkafla eftir þemum en þau eru 

ólíkar leiðir, framtíðarsýn, áherslur og kennsla og væntingar. Umræðukaflinn er sá fimmti og 

þar eru niðurstöður settar í fræðilegt samhengi. Að lokum er það kafli sex en þar er að finna 

lokaorð höfundar, skilgreining Schein á skólamenningu er skoðuð í samhengi við niðurstöður 

auk þess hvaða lærdóm megi draga af rannsókninni. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Rauði þráðurinn í fræðilegum hluta ritgerðarinnar er skólamenning og er hugtakið skoðað og 

skilgreint. Gerður er greinarmunur á skólamenningu og skólabrag en því næst er fjallað um 

tengsl stjórnunarahátta og skólamenningar. Þar er sjónum sérstaklega beint að þremur 

þáttum sem eru lærdómssamfélagið, kenningar um stjórnun og forystu og að lokum að 

trausti og mikilvægi þess að traust ríki í samskiptum. Í lok fræðilega hlutans er kastljósinu 

beint að námi og kennslu en skólamenning hefur óhjákvæmilega áhrif á þá þætti. Undir nám 

og kennslu falla þættir líkt og gildi, væntingar til nemenda og kennsluhættir. 

2.1 Skólamenning  

Þegar komið er inn í skóla í fyrsta skipti tekur á móti manni ákveðinn andi eða viðmót. Oft 

má greina hvort andinn er vinalegur og opinn og hvernig viðmót starfsfólks er. Skólamenning 

er ólík á milli skóla stundum einkennist skólastarf af metnaði og áhuga á meðan í sumum 

skólum ríkir minni áhugi og meira óskipulag. Flestir sem koma í skóla taka eftir því að 

töluverður munur er á því hvernig unnið er á hverjum stað, hvernig myndir skreyta veggi og 

hvaða viðhorf og venjur eru ríkjandi. Þennan mun er hægt að rekja til mismunandi 

menningar (Börkur Hansen, 1994). Skólamenning er órjúfanlegur hluti af skólastarfi.  

Hugtökin skólamenning (e.school culture) og skólabragur, skólaandi eða staðblær (e. 

school climate) hafa verið í brennidepli undanfarin ár. Þau segja til um hvað einkennir 

stemningu og andrúmsloft í skólum og hvaða viðmið og gildi eru ríkjandi. Það virðist þó gæta 

ólíkra sjónarmiða þegar hugtökin eru skilgreind og ekki eru allir á sama máli. Fræðimönnum 

ber þó saman um að menning og bragur hvers skóla hafi áhrif á líðan og afköst nemenda og 

starfsfólks (Hoy og Miskel, 2013).  

Hoy og Miskel (2013) hafa sett fram líkan um skólann sem félagslegt kerfi sem útskýrir  

hvernig ólíkir þættir skólastarfsins hafa áhrif hverjir á annan. Fjögur kerfi hvers skóla eru 

stjórnunarkerfið (e. structual system), valdakerfið (e. political system), einstaklingskerfið (e. 

individual system) og menningarkerfið (e. cultural system). Þessi ólíku kerfi lýsa því hvernig 

stofnun er samsett af ákveðnu skipulagi og menningu sem eru sjálfstæðar en í virkum 

tengslum  hvor við aðra og umhverfið. Öll kerfin snúast í kringum kjarnastarfsemi (e. 

technical core) skólans sem er nám og kennsla. Menningarkerfi skólans einkennist af 

sameiginlegum skilningi starfsfólks á stofnuninni, séreinkennum og því sem gerir hana ólíka 

öðrum stofnunum. Mikilvægt er að stjórnendur þekki þetta hugtak vel og vinni að því að 

skapa jákvæða menningu sem styður við samstarf og byggir á trausti og velvild. 

Stofnanamenning (e. organizational culture) er hugtak sem gjarnan er notað til að lýsa 

einkennum á starfsemi stofnana (Schein, 2017). Skólamenning tekur því til 
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stofnanamenningar í skólum. Þá er átt við það sem er einkennandi fyrir viðkomandi 

skólastofnun, svo sem samvinnu starfsfólks og hvernig verkefni eru unnin og leyst.  

Mintzberg (1989) skilgreinir skólamenningu sem þá hugmyndafræði sem ríkir innan 

stofnunarinnar. Þar má nefna ríkjandi hefðir og gildi sem þar má finna og draga fram 

sérstöðu skólans. Peterson (2002) tekur í sama streng og skilgreinir skólamenningu sem safn 

af viðmiðum og gildum, hefðum og hátíðarhöldum sem skapa ákveðinn persónuleika 

skólans. Skólamenning verður því til á löngum tíma og mótast af starfsfólki, nemendum og 

foreldrum skólans. Að hans mati hefur jákvæð skólamenning áhrif á árangur skólans.  

Schein (2017) heldur því enn fremur fram að skoða þurfi skólamenningu á dýptina og 

þannig fá skilning á undirliggjandi viðmiðum og gildum sem mynda sameiginlegan skilning 

þeirra sem þar starfa. Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós mikilvægi þess að skoða 

menningu á ,,lóðréttan hátt“ og fá þannig góðan skilning á þeirri marglaga menningu sem 

fyrirfinnst innan skólastofnana, svo sem falda menningu og menningu sem er andstæð 

ríkjandi menningu. Talað er um þrjú þrep menningar (Hoy og Miskel, 2013; Schein, 2017). 

Menning getur verið allt frá því að vera huglæg og liggja djúpt undir yfirborðinu yfir í það að 

vera hlutlæg, sýnileg og áþreifanleg fyrir ofan yfirborðið. Hin djúpa menning er hið ósagða og 

tengist eðli mannlegra samskipta og hegðunar. Á milli hins djúpa og hins yfirborðskennda eru 

gildin í stofnuninni en það eru hugmyndir um það æskilega. Yfirborðsmenning er hinar 

óskráðu reglur um hegðun t.d. stuðningur og viðhorf. Samskiptin skipa stóran sess í lögum 

eða þrepum menningar. Samskipti er því stór þáttur sem taka þarf tillit til þegar menning er 

rædd og skoðuð.  

 

Mynd 1. Þrep skólamenningar 

Hægt er að líkja þrepum menningar við stóran ísjaka. Á fyrsta þrepi er sá hluti ísjakans sem 

skagar upp úr sjónum. Það er birtingarmyndin eða hin yfirborðskennda og sýnilega menning. 

Í skólum kemur hún fram sem andrúmsloftið eða tilfinningin sem grípur þann sem gengur inn 
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í skóla í fyrsta skipti. Á þrepi tvö er menning sem liggur á yfirborðinu þar er að finna viðmið 

og gildi stofnunar. Hvernig hlutirnir eru gerðir. Á þriðja þrepinu sem liggur langt undir 

yfirborðinu er að finna hina djúpu menningu og siðferðilegar grunnhugmyndir. Hið ósagða og 

óskrifaða. Á þessu þrepi er grunnhegðun starfsfólks, hvernig það hagar sér í starfinu, hvaða 

viðhorf það hefur og hvaða skoðanir eru ríkjandi. Að mati Schein (2017) mynda þrepin þrjú 

grundvöll að mótun menningar í stofnunum.  

Erfitt er að segja til um hvort ein tegund skólamenningar sé betri en önnur en það eru 

ákveðin atriði sem einkenna árangursríka skóla. Það eru atriði eins og að leggja áherslu á 

nám nemenda, námskrárvinnu og fjölbreyttar kennsluaðferðir (Peterson, 2002). Hoy og 

Miskel (2013) setja fram lýsingu á fjórum tegundum skólamenningar en þær þrjár 

fyrstnefndu eru taldar stuðla að árangri nemenda og skilvirkni skólans.  

• Menning sem einkennist af trú skólans á eigin getu  

• Menning sem einkennist af trausti  

• Menning námslegrar bjartsýni  

• Menning stýringar 

Jákvæð (e. positive) skólamenning sem einkennist af trú skólans á eigin getu, trausti og 

námslegri bjartsýni er vel til þess fallin að stuðla að skólaumbótum. Skólastjórnendur þurfa 

að vera meðvitaðir um skólamenningu skólans sem þeir standa í forsvari fyrir. Þeir þurfa að 

hafa sterka faglega sýn og ákveða í samvinnu við starfsfólk sitt hvaða sögu stofnunin á að 

segja. Eitraða (e. toxic) skólamenningu þarf að varast en í henni skortir sýn og markmið og 

hún getur hindrað vöxt og nám í skólum. Að mati Peterson (2002) eru höfuðeinkenni skóla 

með neikvæða eða eitraða skólamenningu eftirfarandi; 

• Það vantar skýran tilgang 

• Viðmið skólans styrkja deyfð og tregðu 

• Nemendum er kennt um slakan námsárangur  

• Lítið samstarf 

• Lélegt andrúmsloft meðal starfsfólks 

Til að koma í veg fyrir eitraða menningu leggur Peterson til að starfsfólk leggi mat á og greini 

þau undirliggjandi viðmið og gildi sem eru til staðar í skólanum. Að því loknu þarf að vinna 

sem hópur að því að breyta menningunni í jákvæða og styðjandi menningu.  

Skólamenning getur gefið vísbendingar um hver einkenni skóla eru. Menning skapar 

ímynd skólans bæði inn á við og út á við og hefur áhrif á hegðun einstaklinga, skoðanir, 

viðmið og gildi. En er hægt að tala um skólamenningu og skólabrag sem sama hlutinn? 
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2.2 Skólamenning eða skólabragur? 

Skólabragur er gamalgróið hugtak sem lýsir starfsanda (e.ethos) í stofnun. Undanfarið hefur 

það einnig verið notað til að lýsa viðhorfi (e. attitude) innan stofnunar. Ánægður kennari er 

talinn vera betri en sá óánægði og  viðhorf kennarans hafi bein áhrif á gæði kennslunnar. 

Gruenert (2008) heldur því einnig fram að það sé mikilvægt fyrir skólastjórnendur að þekkja 

muninn á skólamenningu og skólabrag svo þeir geti aukið skilning sinn á hugtökunum og 

verið betur í stakk búnir til að greina þau og vinna með þau. Hann setur fram samanburð á 

hugtökunum tveimur í töflunni sem sjá má hér að neðan.  

Tafla 1. Samanburður á skólabrag og skólamenningu 

Skólabragur  Skólamenning  

Hegðun og skapgerð starfsfólks Persónuleiki starfsfólks  

Byggður á skynjun  Byggð á viðmiðum og gildum  

Sveigjanlegur og auðvelt að breyta  Tekur langan tíma að breyta og þróa  

Tilfinning þegar gengið er inn í skóla í fyrsta 

skipti  

Ekki tilfinning  

Er allt um kring  Er hluti af okkur  

Hvernig okkur líður  Hvernig hlutirnir eru gerðir   

Fyrsta skref í umbótum og skólaþróun  Segir til um hvort umbætur og skólaþróun 

séu mögulegar  

Gruenert (2008) 

Samkvæmt því sem að lesa má í töflu 1 þá er auðveldara að breyta skólabrag en 

skólamenningu og því er góð leið að móta skólamenningu í gegnum skólabrag. Skilningur á 

því sem að aðgreinir hugtökin er ágætt verkfæri fyrir skólastjórnendur þegar huga þarf að 

skólaþróun. Engar breytingar verða varanlegar nema þær verði hluti af menningu skólans.   

Með því að skoða og mæla skólabrag er hægt að finna ýmis einkenni stofnunarinnar. Má 

þar nefna atriði er varða húsnæði, tengsl, samskipti, hegðun og venjur starfsfólks. Til eru 

fjölbreytt mælitæki sem mæla ólíka þætti skólabrags.  OCDQ mælitækið mælir hversu opin 

og heilbrigð tengslin í skóla eru. Til er einfölduð og styttri útgjafa af þessu mælitæki sem 

kallast OCI. Það tæki mælir starfsandann, leiðtogahæfni skólastjórans, faglega hegðun 

kennara og kröfur um árangur nemenda (Hoy og Miskel, 2013).  

Van Houtte (2005) skoðaði rannsóknir á skólamenningu og skólabrag í árangursríkum 

skólum. Þar kemur fram að notkun á hugtökunum hafi verið breytileg á milli ára og að 

fræðimenn séu ekki sammála um hvaða hugtak sé vænlegast að nota. Að mati Van Houtte er 
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mikilvægt að nota bæði skólamenningu og skólabrag til að lýsa einkennum stofnunar. Að 

hans mati er ekki hægt að aðskilja hugtökin en hvort um sig lýsi aðeins hluta af því sem fram 

fer í skólastarfi.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er hugtakið skólabragur notað yfir það sem fellur að hugtakinu 

skólamenningu. Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla frá 2011 er mikilvægi jákvæðs 

skólabrags rætt í stuttum kafla og hann meðal annars sagður felast í ábyrgð nemenda á eigin 

hegðun,  sjálfsaga þeirra og gagnkvæmri virðingu allra sem koma að skólastarfinu. Hann er 

jafnframt sagður geta dregið úr neikvæðum samskiptum og hjálpað til við að nemendur nái 

sem bestum tökum á námi sínu.  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011) þarf að leggja áherslu á að skapa jákvæðan 

skólabrag í hverjum skóla. Í þemaheftinu um Heilbrigði og velferð, einum sjö grunnþátta 

menntunar, sem fylgir Aðalnámskrá frá 2011 er heill kafli lagður undir skólabrag. Þar er 

góður skólabragur sagður endurspegla gagnkvæma virðingu og oft einkenna skóla þar sem 

allir fá tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið. Stöðug endurskoðun á skipulagi og 

kennsluháttum er jafnframt sagður mikilvægur þáttur í uppbyggingu og viðhaldi jákvæðs 

skólabrags auk aðkomu jafnt foreldra, nemenda sem og kennara að þessum þáttum. Jákvæð 

samskipti, skólaumhverfið og öryggi nemenda eru sagðir mikilvægir þættir í góðum 

skólabrag. Reglulegt stöðumat á skólabrag er mikilvægt til að stjórnendur viti hvaða stefnu 

skal taka í skólaþróun. Öflun gagna spilar þar stórt hlutverk.  

Ljóst má vera að margir þættir hafa áhrif á skólamenningu og skólabrag hvers skóla. 

Stjórnun og forysta skólastjórnenda vegur þar þyngst en þeir hafa mikið að segja um þá 

menningu sem ríkir í þeirra skóla, skólaþróun og í hvaða átt faglegt starf stefnir. Í næsta kafla 

verður sjónum beint að skólamenningu og forystu og þeim leiðum sem stjórnendur geta 

farið til byggja upp jákvæða skólamenningu sem einkennist af fagmennsku kennara og 

samvinnu. 

2.3 Skólamenning og forysta 

Fjölmargar rannsóknir á sviði skólaþróunar hafa sýnt að mikilvægt er að byggja upp hæfni (e. 

capacity) kennara og skólastjórnenda til að ná fram árangri í skólaþróun. Forysta 

skólastjórnenda skipar þar stóran sess og er hlutverk skólastjóra jafnvel enn mikilvægara en 

áður var talið (Kaplan og Owings, 2015; Fullan, 2016).  

Sergiovanni (2009) telur stjórnun og stjórnunarhætti hafa mikil áhrif á skólamenningu. 

Hlutverk skóla er að stuðla að árangursríku námi nemenda og skýr tengsl eru á milli faglegrar 

forystu skólastjóra og árangurs nemenda. Skólastjórnendur eru lykilaðilar í þróun faglegs 

skólastarfs og mótun skólamenningar (Börkur Hansen, 2013). Í grein Önnu Kristínar 

Sigurðardóttur (2013) um lærdómssamfélag koma fram ýmsar ástæður þess að 
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skólastjórnendur og kennarar ættu að vinna að því að skapa samfélag sem lærir enn fremur 

að sterk tengsl séu á milli stjórnunarhátta og þróunar lærdómssamfélags. Að mati Peterson 

(2002) þrífst jákvæð skólamenning í faglegu lærdómssamfélagi.   

2.3.1 Faglegt lærdómssamfélag  

Faglegt lærdómssamfélag er samfélag þar sem hver lærir af öðrum. Samvinnumenning ríkir 

og sameiginleg gildi og sýn starfsfólks eru einkennandi með það að markmiði að auka gæði 

kennslu og námsárangur nemenda. Hugtakið er oft notað þegar umræða um skólaþróun á 

sér stað. Helstu einkenni lærdómssamfélagsins eru dreifð og styðjandi forysta, sameiginleg 

gildi og framtíðarsýn, faglegt samstarf, menning sem styður við samstarf og skipulag 

skólastarfsins. Skólastjórnendur þurfa að dreifa ábyrgð, styrkja leiðtoga og sjá til þess að 

framþróun kennara eigi sér stað og um leið þurfa þeir að styðja kjarnastarfsemi skólans, þ.e. 

nám og kennslu nemenda. Í árangursríku lærdómssamfélagi ríkir menning sem hvetur og 

viðheldur stöðugu námi meðal starfsfólks skólans í þeim tilgangi að styrkja það nám og 

kennslu sem fram fer í skólanum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

Carpenter (2014) setur fram fimm megineinkenni jákvæðrar skólamenningar og faglegs 

lærdómssamfélags en þau eru: 

• Sameiginleg gildi og framtíðarsýn kennara og stjórnenda 

• Menning sem styður samstarf og samvinnu kennara og stjórnenda 

• Faglegt samstarf kennara og sameiginlega ábyrgð á nemendum 

• Starfsþróun kennara og gagnvirkt nám nemenda 

• Dreifð forysta og stöðugar framfarir 

Niðurstöður rannsókna hans sýna að jákvæð skólamenning og faglegt lærdómssamfélag 

krefjast mikils samstarfs, samvirkni og samvinnu meðal starfsfólks skóla. Stjórnendur þurfa 

að beina sjónum sínum að menningarmótun og stöðugt vinna að því að gera góðan skóla 

betri. Stjórnunarhættir spila þar stórt hlutverk. Dreifð forysta styrkir leiðtoga í stofnuninni og 

getur ýtt undir jákvæða menningu  

Eins og áður hefur komið fram er menning ólík á milli stofnana og það er erfitt að segja til 

um hvort einhver menning sé betri en önnur. Þó hafa rannsóknir sýnt að sterk menning er 

talin stuðla að hollustu, skuldbindingu og samstarfi starfsfólks en um leið hafa áhrif á árangur 

nemenda. Í sterkri menningu eru sameiginlegum gildum haldið á lofti, ákveðin hegðun í 

gangi og virk þátttaka í hefðum skólans (Hoy og Miskel, 2013).  

Good og Broophy (2003) setja fram lista af þáttum sem einkenna og laða fram 

árangursríkt skólastarf en þeir eru: 

• Sterk og fagleg stjórnun 
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• Örugg og jákvæð skólamenning 

• Jákvæðar væntingar kennara til nemenda 

• Fagmennska í kennslu og vel nýttar kennslustundir 

• Reglulega metið hvort markmið námsins hafi náðst 

• Samvinna heimilis og skóla 

• Árangri nemenda haldið á lofti 

Hér má glöggt sjá hve mikilvægir þættir fagmennska kennarans  og jákvæð viðhorf til 

nemenda eru. Fagmennskan einkennist af samvinnu og samráði allra kennara. Grunnhlutverk 

skóla er að tryggja nemendum árangursríkt nám og nám nemenda þarf að vera í forgrunni 

(Dufur og Fullan, 2013).  

Skólamenning er flókið fyrirbæri eins og fram hefur komið en það skýrist ef til vill af því 

hve stór hluti menningarinnar er falinn eða dulinn. Hlutverk stjórnenda er veigamikið. Hoy og 

Miskel (2013) segja að það sé ekki til skyndilausn til að breyta skólamenningu og að það sé 

mikilvægt að líta á það verkefni sem langhlaup. Faglegt lærdómssamfélag er vel til þess fallið 

að stuðla að skólaþróun og starfsþróun kennara en ekki síst til að skapa jákvæða og sterka 

skólamenningu.  

2.3.2 Forystukenningar  

Stjórnun og stjórnunarhættir hafa áhrif á skólamenningu (Sergiovanni, 2009). Hoy og Miskel 

(2013) skilgreina forystu sem félagslegt ferli þar sem einstaklingar eða hópar hafa áhrif á 

hegðun annarra sem leiðir í átt að nýjum markmiðum. Forystu er dreift um stofnunina bæði 

með formlegum og óformlegum hætti. Að mati þeirra þurfa stjórnendur að búa yfir 

ákveðnum eiginleikum til að ná árangri í starfi. Eiginleikar eins og sjálfsöryggi, heilindi, 

samskiptahæfni, að hafa væntingar og fleira skipta máli hjá árangursríkum stjórnendum.  

Sergiovanni (2009) talar um hjarta, huga og hönd en með því bendir hann á að 

forystuhlutverk sé flókið persónulegt ferli sem tekur til margra vídda. Hjartað tekur til þátta 

er varða skoðanir, gildi og sýn stjórnandans. Hugurinn eru þær kenningar og þekking sem 

stjórnandinn hefur tileinkað sér. Að lokum er það höndin sem vísar til ákvarðana og aðgerða 

stjórnandans. Mikilvægt er að virkja og þroska allar þessar víddir.   

Kenningar og hugtök sem fjalla um samband stjórnenda við undirmenn eða fylgjendur má 

rekja til bókar MacGregor Burns Leadership frá árinu 1978.  Gerður er greinarmunur á 

þremur forystustílum sem allir snúast um ólíkar leiðir til að fá fylgjendur til liðs við sig.  Þegar 

stjórnendur forðast að taka ábyrgð og eiga lítil samskipti við samstarfsfólk kallast það Laisse-

faire forysta. Viðbragðsforysta (e. transactional leadership) snýst um að stjórnendur fái 

starfsfólk til vinna vinnuna sína gegn því að fá eitthvað í staðinn. Breytingaforysta (e. 



 

20 

transformational leadership) aftur á móti snýst um innri hvata starfsfólks og með henni er 

ætlunin á ná lengra en bara með skiptum og samkomulagi (Hauserman og Stick, 2013). 

Kaplan og Owings (2015) segja að breytingaforysta sé vel til þess fallin að valdefla 

kennara og höfða til innri hvata og sjálfsþekkingar þeirra. Stjórnendur þurfa að beita 

valdeflandi aðferðum sem breyta grunnviðhorfum og gildum kennara til skólans og starfs 

síns. Þeir þurfa líka að leggja áherslu á hæfni, jafnrétti, frelsi, réttlæti og siðferði. Um leið 

þurfa þeir að hafa skýra sýn á hvert skólinn stefnir. Þessi breytingaforystufasi hvetur 

stjórnendur og fylgjendur þeirra áfram til að ná settum markmiðum og í átt að sameiginlegri 

sýn skólans. Jákvæð skólamenning þrífst vel við þessar aðstæður. 

Að ofansögðu má sjá að það eru margir eiginleikar sem góður stjórnandi þarf að búa yfir. 

Til er fjöldi skilgreininga á forystu og eins á þeim fjölmörgu þáttum sem gera stjórnendur að 

góðum stjórnendum. Hér verður greint frá tveimur forystukenningum sem taldar eru stuðla 

að jákvæðri skólamenningu og skólaþróun en það eru dreifð forysta og kennslufræðileg 

forysta.  

2.3.2.1 Dreifð forysta 

Heppilegt þykir að líta á forystu sem samvinnuverkefni margra aðila frekar en 

einstaklingsverkefni en á þann veg eru meiri líkur á að ólík sérfræðiþekking og hæfni 

einstaklinga fái notið sín og dreifist á milli hópa í skólasamfélaginu (Sergiovanni, 2009). 

Árangursríkasta leiðin til þess að bæta árangur nemenda kemur fram í skólum þar sem 

leiðtogar taka þátt í vinnu og þróun kennara með því að taka þátt í skipulagningu, 

samræmingu kennsluáætlana og mati á kennslu og kennurum. Skólastjórnendur sem fylgja 

þessu eftir og hafa mest áhrif byggja upp sterk og virk teymi sem bera sameiginlega ábyrgð. 

Samkvæmt Hoy og Miskel (2013) byggir dreifð forysta (e. distributed leadership) fyrst og 

fremst á því að virkja og samhæfa það forystuafl sem býr í ólíkum einstaklingum og hópum 

innan skólasamfélagsins óháð hvaða starfi þeir gegna. Skýr stefna, vilji til að þróa 

skólastarfið, gott traust á milli einstaklinga og hæfni í samstarfi eru síðan grunnforsendur 

sem þarf að huga að. Börkur Hansen (2013) fjallar um dreifða forystu í grein sinni Forysta og 

skólastarf en þar kemur fram að aðaláherslu ætti að leggja á samsömun fylgjenda á  

hugsjónum þeirra sem forystuna veita. Eins og fram kemur þá má skilgreina hugtakið dreifð 

forysta á marga vegu. Hvort sem um ræðir verkaskiptingu samstarfsfólks, samskipti og 

samstarf, samstöðu og samkennd sem verður til í samskiptum. Börkur Hansen og Steinunn 

Helga Lárusdóttir (2016) draga fram mynd af merkingu dreifðar forystu í grein sinni um störf 

deildarstjóra í grunnskólum þar sem vísað er í Spillane (2005) og það að forysta verði fyrst og 

fremst til í samskiptum og aðstæðurnar þar sem samskiptin eiga sér stað skipta miklu máli 

því þær hafa áhrif á hver afurðin verður. Hann lýsir dreifðri forystu sem virku samspili þriggja 

þátta: leiðtoga, fylgjenda og aðstæðna. Þetta samspil getur verið breytilegt. Sérhvert 
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viðfangsefni hefur sín sérkenni (aðstæður) og því getur virkað best að mismunandi 

einstaklingar eða teymi séu í forystu- og fylgjendahlutverki hverju sinni.  

Skólastjórnendur gegna veigamiklu hlutverki í þróun lærdómssamfélaga. Dreifð forysta 

þar sem leitast er við að dreifa stjórnunarhlutverkum, styrkja leiðtoga og stýra starfsþróun 

kennara er eitt af einkennum lærdómssamfélaga. Þessir þættir tengjast bæði skipulagi og 

menningu í skólastofnunum.   

2.3.2.2 Kennslufræðileg forysta 

Kennslufræðileg forysta (e. instructional leadership) leggur höfuðáherslu á kjarnastarfsemi 

skóla sem er nám og kennsla. Sergiovanni (2009) ræðir um kennslufræðilega forystu í 

skrifum sínum um skólastjórnun og að það sé almennt viðurkennt að skólastjórnendur beini 

athygli sinni að kennslufræðilegum þáttum. Að hans mati þarf skólastjórnandi að einbeita sér 

að því  að byggja upp skólasamfélag þar sem umhyggja fyrir kennurum og áhersla á nám sé 

ríkjandi  því það ýti undir faglega þróun starfsmanna skólans. Sergiovanni heldur því fram að 

það hafi jákvæð áhrif á árangur nemenda að leggja áherslu á faglega þróun starfsmanna og 

skapa skólamenningu sem ýti undir skólaþróun. Menning skólans skipti miklu máli og allt 

sem skólastjórinn gerir til þess að byggja upp sterka og árangursríka skólamenningu skipti 

máli og sé fjárfesting í betri árangri nemenda. Hann telur mikilvægt að áhersla sé lögð á að 

skólastjórinn sé leiðtogi leiðtoganna. Hann telur leiðtogahlutverk kennaranna vera mikilvægt 

og segir þá þurfa að bera aukna ábyrgð á kennslufræðilegri forystu til þess að byggja upp 

árangursríkara skólastarf.  

Fullan (2016) heldur því fram að skólastjórnun snúist að stórum hluta um að leiða 

breytingar og skólaþróun. Í því samhengi skiptir mestu máli hvernig skólastjóri taki á málum 

og að mati Fullan er kennslufræðileg forysta sú árangursríkasta. Hoy og Miskel (2013) taka í 

sama streng en að þeirra mati leggur kennslufræðilegur leiðtogi mesta áherslu á að bæta 

nám og kennslu í skólum. Þeir setja fram þrjú undirstöðuatriði kennslufræðilegrar forystu í 

einföldu líkani. Þau eru: 

• Að skilgreina og leiða markmið 

• Að vakta og veita uppbyggilega endurgjöf um kennslu 

• Að styrkja og leggja áherslu á starfsþróun 

Þessir þrír þættir beina kastljósinu að kennslu og eru til þess fallnir að veita nemendum 

aðhald í námi og auka námsárangur þeirra. Skólastjórnendur bera ábyrgð á því að skapa 

skólamenningu sem er hvetjandi fyrir bæði nám og kennslu. Skólastjórnendur ættu að leggja 

áherslu á að vinna með kennurum að því að skapa þessar aðstæður og þeir eiga að vera 

faglegir leiðtogar.  
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Barth (2002) heldur því fram að skólamenning ráði mestu um það hvernig hlutirnir eru 

gerðir í skólum og hann segir jafnframt að stærsta áskorun kennslufræðilegrar forystu sé að 

skapa menningu sem hverfist um nám og kennslu. Kennslufræðilegur leiðtogi þarf að þekkja 

menningu skólans vel og vera tilbúinn að ræða alla skapaða hluti með starfsfólki sínu. Líka 

vandamál sem eiga það til að vera sópað undir teppi. Barth telur forystuhlutverk stjórnenda 

mikilvægt í því að móta menningu sem eflir innri hvata nemenda og gerir þá að ævilöngum 

námsmönnum. 

Robinson ásamt Hohepa og Lloyd (2009) unnu eftirgreiningu úr niðurstöðum 134 

rannsókna með áherslu á að skoða hlutverk leiðtoga og hversu mikilvægt það er þegar tengsl 

milli forystu og námsárangurs eru skoðuð. Þær lögðu áherslu á að skoða hvernig mismunandi 

gerðir forystu höfðu áhrif á námsárangur en einnig hver væru mikilvæg hlutverk leiðtoga til 

að efla nám og námsárangur nemenda og hvaða eiginleikum og þekkingu leiðtogar þyrftu að 

vera gæddir til þess að geta unnið að bættum námsárangri. Robinson (2011) setti fram líkan 

um kennslufræðilega forystu í bók sinni Student centered leadership. Í líkaninu setur hún 

fram fimm víddir sem forysta á að beina kastljósinu að en það eru:  

• Setja fram markmið og móta væntingar 

• Kerfisbundin öflun gagna 

• Tryggja gæðakennslu 

• Veita forystu um nám og starfsþróun kennara 

• Tryggja skipulagt og öruggt umhverfi  

Niðurstöður samantektar Robinson og félaga leiðir í ljós að fjórða víddin sem snýst um nám 

og starfsþróun kennara skipti langmestu máli, þ.e. hefur mesta fylgni við árangur nemenda í 

námi. Í líkani Robinson eru þrjár stoðir sem efla aðstæður sem styrkja víddirnar fimm. Fyrsta 

stoðin kemur inn á mikilvægi þekkingar þegar kemur að menntun og faglegum ákvörðunum. 

Skólastjórnandi þarf að vera í góðum tengslum við kennslu og kennara og geta stýrt 

kennslufræðilegri umræðu. Önnur stoðin snýst um að stjórnandi þurfi að búa yfir hæfni til að 

geta greint og leyst flókin vandamál. Þriðja stoðin snýst um að skapa traust og góð tengsl.  

2.3.3 Forysta og traust  

Skólamenning er samansafn af sameiginlegum gildum, hefðum, trausti, ábyrgð og 

væntingum milli starfsmanna skólans  (Sergiovanni, 2009). Skólastjórnendur þurfa að leggja 

áherslu á að móta menningu sem einkennist af gagnkvæmu trausti en auðmýkt og traust eru 

grundvöllur farsællar forystu. Traust snýst um getu leiðtoga til að vera berskjaldaðir. En í 

stuttu máli snýst það um að þora að geta viðurkennt mistök, að vera mannlegur og geta sett 

sig í spor annarra (Comer og Hayes, 2011). Í skólum þar sem traust til stjórnenda er mikið eru 
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kennarar viljugri til að taka áhættu í starfi. Grunnþáttur í að skapa traust er virðing, sem 

vinnst með því að virða skoðanir annarra.  

Undanfarið hefur hugtakið traust sífellt komið meira til umræðu þegar fjallað er um 

forystu og leiðtogahæfni og telst það einn mikilvægasti eiginleiki farsælla leiðtoga (Fullan, 

2016). Hoy og Miskel (2013) telja traust vera eitt af höfuðeinkennum góðrar skólamenningar. 

Traust í stofnunum sé eins og súrefni að þeirra mati. Þú hugsar ekki út í það fyrr en það 

verður ábótavant. Hattie (2009) bendir á að nemendur verði að bera traust til skólans til að 

blómstra í námi og Kaplan og Owings (2015) sögðu skóla þrífast á samskiptum sem byggðu á 

trausti og það leiddi af sér umbætur í skólastarfi.  

Sergiovanni (2009) fjallar um að ekki sé hægt að veita forystu nema virkja aðra í 

forystuhlutverkinu og traust milli fólks sé þar lykilatriði. Hann talar enn fremur um að sá sem 

ætlar að laða fram fylgjendur þurfi að byrja á því að byggja upp traust meðal 

samstarfsmanna sinna. Þannig geti myndast miðlægur kjarni sem er samansettur af hópi 

fólks sem hefur áhrif innan stofnunarinnar og smitar út frá sér í laustengdari einingar. Það er 

því augljóst að þó að formlegt vald stjórnunar sé í höndum skólastjóra þá fara þeir ekki einir 

með forystuna. Skólastjórinn þarf að vinna með þessum miðlæga kjarna eða teymi og leiða 

þær breytingar sem áætlaðar eru. Í góðum skólum er slíkt teymi með framsækið gildismat 

þar sem saman fer formleg og óformleg forysta. 

Kaplan og Owings (2015) telja skólastjórnendur lykilaðila í að móta traust í skólum. Þeir 

félagar segja traust snúast um samband á milli fólks. Sambandið byggir á siðareglum og 

trausti en segja má að traust sé geta fólks til að vera berskjaldað í samskiptum við hvert 

annað. Að mati Kaplan og Owings (2015) er ávinningurinn mikill þegar lögð er áhersla á að 

byggja upp traust í skólum. Þar á meðal má nefna að samskipti eru opnari og betri, helgun 

starfsfólks er meiri, samstarf er meira á milli fólks og betri starfsandi. Skólaþróun þrífst í 

umhverfi og skólamenningu þar sem traust ríkir.   

Draga má þær ályktanir að starf skólastjóra sé flókið og vandasamt. Til eru ýmsar 

kenningar um ólíka stjórnunarhætti en hér að ofan hefur verið fjallað um 

forystukenningarnar um dreifða forystu og kennslufræðilega forystu, um faglegt 

lærdómssamfélag og um mikilvægi þess að skapa skólamenningu sem einkennist af trausti. 

Þessi hugtök og kenningar tengjast innbyrðis og leggja höfuðáherslu á kjarnastarfsemi 

skólans, nám og kennslu. Í næsta kafla verður sjónum beint að því sem fer fram í 

skólastofunni, gildum, kennsluháttum og samstarfi. 

2.4 Skólamenning, nám og kennsla 

Skólamenning hefur áhrif á það starf sem  fram fer inni í skólastofunni. Þar dvelja nemendur 

ásamt kennurum og þar fer nám og kennsla að stórum hluta fram. Fullan (2016) bendir á að 



 

24 

eitt af lykilatriðum skólaþróunar sé að skóli líti á sig sem námssamfélag (e. learning 

community). Kjarni námssamfélags eða lærdómsmenningar í skóla er hæfni starfsfólks til að 

bæta árangur nemenda í sameiningu. Gildi og sýn skólans ásamt kennsluháttum og samstarfi 

kennara skapa ákveðna skólamenningu.  

2.4.1 Gildi  

Hugtakið gildi (e. value) er notað yfir lífssýn eða lífsreglur, sannfæringu, hugsjónir og viðmið 

sem liggja til grundvallar allri hegðun og ákvarðanatöku. Gildi eru nátengd persónulegum 

heilindum og sjálfsmynd (Halstead, 1996). Sigrún Aðalbjarnadóttir ræðir um gildi í bók sinni 

Virðing og umhyggja (2007) en þar segir:  

Gildi eru viðmið sem við notum til að meta hugsun okkar og hegðun. Þau eru 

leiðarvísir, einstaklinga, hópa og samfélaga, bæði í hugsun um hin ýmsu 

viðfangsefni og breytni í margvíslegum aðstæðum. Þau eru grunnur skoðana 

okkar og afstöðu til lífsins, afstöðu sem við tökum til manna og málefna, afstöðu 

okkar til þess hverju sé verðugast að stefna að í lífinu til heilla fyrir einstaklinginn 

og samfélagið. Gildi eru því grunnur siðferðilegra viðhorfa okkar og pólitískra 

skoðana. Þau eru grunnur uppeldis- og menntunarsýnar okkar. Þau eru leiðarljós 

okkar til að verða betri manneskjur (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 36–37).  

Kaplan og Owings (2014) tala um að skólastarf sé siðferðilegt verkefni (e. ethical 

enterprice) og að siðferði sé hjarta stjórnunar og forystu. Siðferði er byggt á normum, 

gildum, venjum og skoðunum sem fara þarf eftir. Innan stofnunar ríkir faglegt siðferði en það 

eru viðurkenndar reglur sem fara þarf eftir og mótar hegðun starfsfólks. Sergiovanni (2009) 

tekur í sama streng og segir skólann vera samfélag byggt á siðferðilegum grunni og að 

skólinn hafi ákveðið gildismat þ.e. að hlutirnir séu gerðir á ákveðinn hátt. Hann segir enn 

fremur að skólastjórnendur þurfi að vera meðvitaðir um eigin gildi og skoðanir því 

siðferðilegt vald sé vænlegasta leiðin til að ná fram breytingum og öðlast fylgjendur á meðal 

starfsfólks. Gildi skólastjórnenda geta haft áhrif á allt skólasamfélagið hvort sem um ræðir 

skólamenningu eða nám og kennslu. Gildin gefa vísbendingu um aðaláherslur skólastjórans í 

starfi en þessar áherslur verða leiðarljós starfsmanna skólans (Birna Sigurjónsdóttir og 

Börkur Hansen, 2014). Það getur verið snúið að gera sér grein fyrir eigin gildum. Þess vegna 

getur verið munur á yfirlýstum gildum (e. esposed values) og raunverulegum gildum (e. 

actual values) einstaklinga (Branson, 2005). Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir 

(2018) gerðu rannsókn á hvaða gildi skólastjórar segjast leggja áherslu á í störfum sínum og 

forgangsröðun verkefna. Niðurstöður benda til að það gæti ósamræmis á milli yfirlýstra og 

raunverulegra gilda. Mikilvægt er að gefa skólastjórnendum tækifæri á að ígrunda eigin gildi 
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og sýn og veita þeim aðstoð til að greina á milli orða og athafna (Börkur Hansen og Steinunn 

Helga Lárusdóttir 2018). 

Nám og kennsla byggð á gildum (e. valued based education) hefur verið að ryðja sér til 

rúms undanfarin ár. Eins og nafnið gefur til kynna er markvisst unnið með gildi í 

skólastarfinu. Skólar sem starfa í þeim anda leggja aðaláherslu á jákvæðni, gleði og 

kærleiksrík samskipti. Gildunum er fléttað á fjölbreytilegan hátt inn í námið með það að 

markmiði að undribúa nemendur betur undir lífið (Hawkes, 2013). Að mati Hawkes (2013) er 

gildavinna frábær leið til að byggja upp skólamenningu. Í bók hans From my heart, 

transforming lives through values leiðir hann kennara, foreldra og stjórnendur í allan 

sannleika um þær leiðir sem hægt er að fara svo persónulegur, félagslegur og námslegur 

þroski aukist. Hann nefnir að myndugleiki hinna fullorðnu hafi mikil áhrif á skólamenningu. 

Nemendur læri af því sem þeir sjá og heyra í kringum sig. Af því leiðir að kennarar leggi sig 

fram um að vera góðar fyrirmyndir og eigi í innihaldsríkum samskiptum við nemendur sína 

um æskilega hegðun. Hawkes bendir enn fremur á mikilvægi þess að nemendur hittist 

reglulega á sal skólans. Á þann veg er hægt að byggja upp sameiginlega menningu og vinna 

markvisst með gildi skólans.   

Kristján Kristjánsson (2015) heimspekingur og prófessor við Háskólann í Birmingham 

hefur mikið skrifað um gildi, dyggðir og mannkostamenntun (e. character education). Hann 

rekur rætur mannkostamenntunar til siðfræði Aristótelesar sem byggir á þeirri 

grunnhugmynd að dyggðugt líferni leiði til farsæls lífs. Grunnskilyrðið til að öðlast þessa 

farsæld er að búa yfir siðferðisþroska og rækta siðferðislegar dyggðir. Mannkostamenntun 

hefur það að meginmarkmiði að leggja grunn að góðu lífi einstaklingsins. Hún felur það í sér 

að ala hjá nemandanum ákveðnar mikilvægar siðferðilegar dyggðir sem gera hann að betri 

manneskju og þátttakanda í samfélagi. Dyggðir eins og  réttlætiskennd, góðvild, heiðarleiki, 

umburðarlyndi, umhyggja, þakklæti og annað slíkt eru dæmi um góða mannkosti. Undir hatti 

mannkostamenntunar eru ýmsar skólastefnur og kennsluaðferðir og mikilvægt er að skapa 

heildstæða sýn á siðferðileg markmið menntununar. Seigla og samskiptafærni eru dæmi um 

árangursmiðaða eiginleika sem geta komið sér vel fyrir nemendur að búa yfir. Enn 

mikilvægara er þó að nemendur geti búið yfir siðferðilegum áttavita en slíkur 

persónueiginleiki er lykill að farsælu og dyggðugu lífi (Kristján Kristjánsson, 2015; Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2017). Mikilvægt er að flétta gildi og dyggðir inn í allt skólastarf þar sem 

siðferðilegar spurningar og vangaveltur geta vaknað í öllum aðstæðum. Gildi skólastjórnenda 

verða leiðarljós í starfi og markvisst þarf að vinna með gildi. 

Rannsóknir hafa sýnt að það hefur góð áhrif á skólamenningu að vinna markvisst með 

gildi og einnig þegar það er samræmi á milli gilda sem kennd eru og hegðunar. Leggja þarf 

áherslu á gildi eins og samkennd, jafnrétti, virðingu og vináttu og móta þannig 
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skólamenningu sem einkennist af umhyggju og stuðningi (Hawkes, 2010). Meginmarkmið 

skólastarfs hlýtur að vera að skapa farsælt líf nemenda sinna.   

2.4.2 Væntingar til nemenda   

Væntingar má oft tengja við farsælt skólastarf og námsárangur. Mikið hefur verið ritað um 

mikilvægi jákvæðra væntinga kennara til hegðunar og náms nemenda. Fjölmargar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að jákvætt viðhorf og væntingar kennara hafi góð áhrif á árangur nemenda. 

(Nordahl, 2002; Kaplan og Owings, 2014).   

Hvatning til náms (e. academic press) er hugtak sem er notað yfir það hversu mikla 

áherslu nemendur, kennarar og stjórnendur leggja á góðan námsárangur og sýni metnað í 

námi (Hoy, 2012). Nemendur ná betri árangri þegar þeir vita til hvers er ætlast af þeim og 

þeir bera ábyrgð á eigin námi. Það skiptir einnig máli hvaða væntingar kennarar hafa um 

sjálfa sig og samkennara sína, með öðrum orðum að nemendur geti náð árangri og að 

skólinn skipti miklu máli fyrir þá. Það eru margir þættir í skólastarfinu sem hafa áhrif á það 

hvernig hvatning til náms og væntingar kennara birtast. Það má greina metnað og áherslur á 

árangur nemenda í skólamenningu t.d. í hæfniviðmiðum, kennsluáætlunum og 

kennsluaðferðum. Aðalatriðið er að í menningu skólans sé sú skoðun ríkjandi að þar eigi 

gæðanám að fara fram. Hvatningu til náms er m.a. hægt að skapa með skólamenningu, 

starfsþróun kennara, fjölbreyttum kennsluháttum og væntingum kennara til nemenda 

(Kaplan og Owings, 2014). 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að skólamenning sem einkennist af trausti, trú á 

eigin getu og hvatningu til náms skapi góðar aðstæður til náms og námsárangurs nemenda. 

Þetta hefur verið kallað bjartsýni til náms sem skapar heilbrigðan og opinn skólaanda (Hoy og 

Miskel, 2013). Í skólum þar sem bjartsýni til náms ríkir er því trúað að kennarar hafi áhrif á 

árangur nemenda og kennarar beri traust til þeirra. Skólamenning sem einkennist af 

bjartsýni styður við fjölbreytt samstarf og eflir kennara og nemendur í að taka ábyrgð í námi 

og starfi (Hoy og Miskel, 2013). Hoy (2012) setti fram líkan sem byggir á tveimur mikilvægum 

þáttum skólamenningar, annars vegar bjartsýni til náms (Hoy, Tarter og Hoy, 2006) og hins 

vegar trausti í samskiptum (Bryk og Schneider, 2002).  Líkanið er gagnlegt til að skoða 

hvernig áhugahvöt nemenda vex í skólamenningu sem byggir á bjartsýni til náms. 

Megináhrifavaldar fyrir áhugahvöt nemenda eru samvinna annars vegar og skýr 

markmiðssetning hins vegar. Endurgjöf og traust í samskiptum skipa stóran sess í líkaninu. 

Þegar allir þessir þætti fara saman skapast góður jarðvegur fyrir námsárangur og framfarir 

nemenda.  
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Mynd 2. Líkan Hoy (2012) um þá þætti sem stuðla að framförum og árangri nemenda (Hoy 
og Miskel, 2014, bls. 317) 

Dix (2017) hefur skoðað skólamenningu og áhrif kennara og starfsfólks á hegðun 

nemenda. Hann leggur áherslu á væntingar til hegðunar í skrifum sínum. Að hans mati er 

myndugleiki hinna fullorðnu mikilvægur og hvernig þeir hagi sér og komi fram við nemendur. 

Dix talar um að sýnilegt samræmi (e. visible consistency) eða að það sé innra samræmi í því 

sem gert er og að það sé sýnilegt öllum. 

• Hvernig nemendur gangi inn í skólastofu 

• Hvernig nemendur gangi um skólann 

• Hvernig fullorðnir tali við nemendur  

• Hvernig fullorðnir tali hver við annan 

• Sýnileg gæska 

Þegar þú gengur inn í skóla eru væntingar til hegðunar öðruvísi þar en fyrir utan hann.  

Nemendum er það fyllilega ljóst að mati Dix en hann segir aðalatriðið að hinir fullorðnu sýni 

fordæmi með hegðun sinni og í samskiptum sínum við nemendur.  

Skólar þurfa að hafa ákveðna sýn og stefnu í hegðunar- og agamálum, hvort sem stuðlað 

er að því með almennum hætti eða formlegum kerfum eins og Uppeldi til ábyrgðar (e. 

restitution), atferlismótun SMT-skólafærni eða öðrum kerfum. Mestu máli skiptir að 

kennarar og starfsfólk skóla séu sammála um hvernig gera eigi hlutina og þeir sendi frá sér 

skýr skilaboð ,,svona gerum við hlutina hér“.  
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Samkvæmt reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum skal setja skólareglur í hverjum grunnskóla með skýrum viðbrögðum og 

viðurlögum við brotum á þeim. Undirstrikað er að úrræði og viðbrögð stuðli að jákvæðri 

hegðun og miði að því að auka ábyrgð og styrkja persónuþroska og hæfni nemenda. 

Reglurnar skulu árlega kynntar nemendum og foreldrum þeirra og birtar í starfsáætlun. Í 

skólareglum skal m.a. kveðið á um almenna umgengni, samskipti, háttsemi, stundvísi, 

ástundun náms, hollustu og heilbrigðar lífsvenjur (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila í 

grunnskólum nr.1040/2011). Á heimasíðum skóla er yfirleitt að finna skólareglur en þær 

kveða á um samskipti, háttsemi, skólasókn, ástundun náms, hollustu og heilbrigði og ábyrgð 

og skyldur.  

Þátttaka nemenda í að móta og hafa áhrif á skólastarf er veigamikið atriði í að styrkja 

jákvæða skólamenningu og efla lýðræðisvitund nemenda. Skólareglur þurfa að einkennast af 

jákvæðum væntingum hinna fullorðnu í garð nemenda. 

2.4.3 Samvinnumenning og kennsluhættir  

Menntastefna Reykjavíkurborgar hvetur skólafólk til að þróa skóla- og frístundastarf í 

skapandi lærdómssamfélag sem mætir þörfum 21. aldarinnar. Stefnan hverfist um börnin, 

þarfir þeirra og velferð í nútíð og framtíð en um leið valdeflingu starfsfólks og aukna 

fagmennsku í skóla- og frístundastarfi. Leiðarljós menntastefnunnar snúast um virka 

þátttöku barnanna auk þess sem fagmennska og samstarf eru í öndvegi (Menntastefna 

Reykjavíkurborgar, 2018). 

Kennarinn og kennsluhættir skipa stóran sess samkvæmt Hattie (2009) um þá áhrifaþætti 

sem mestu máli skipta fyrir árangur nemenda. Rannsókn Hattie var safngreining (e. meta 

analysis) á yfir 800 rannsóknum er snertu nám 80 milljón nemenda. Meginniðurstöður Hattie 

(2009) sýna að samstarf kennara og menning sem ýtir undir samvinnu hefur hvað mest áhrif 

á árangur nemenda. Sérfræðiþekking og fagmennska kennara verður til með samskiptum og 

samvinnu. Kennarar þurfa að leggja meiri áherslu á að meta áhrif þeirra á nám nemenda í 

stað þess að ræða kennsluáætlanir og skipulag. Hattie og Ziere (2018) benda á að það 

hvernig kennarar líti á námið sem á sér stað og á hlutverk sitt í kennslustofunni hafi hvað 

mest áhrif á námsárangur nemenda. Þeir kynna mörg atriði (e. mindframe / behavior) sem 

kennarar geta tileinkað sér til að hámarka árangur nemenda sinna.  Bein eða sýnileg kennsla 

(e. visible learning) er það sem þeir gera að meginstefi en það þýðir að kennari gætir að því 

að nemandi læri og meðtaki það sem fram fer í kennslustofunni. Í aðferðinni er mikil áhersla 

lögð á virkni, mat, ígrundun  og endurgjöf kennara og enn fremur að nemendur séu virkir og 

taki ábyrgð á eigin námi. Að lokum þá benda þeir á áhrif samvinnu á árangur og mikilvægi 
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þróunar á fagmennsku kennara. Þessi jarðvegur samvinnu og samstarfs er grunnur að því að 

skapa lærdómssamfélag í skólum. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er m.a. lögð áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

samstarf kennara. Þar stendur að hlutverk kennara sé að vinna saman að menntun nemenda 

eftir því sem framast sé kostur. Kennsla og uppeldi sé samvinna og samábyrgð kennara og 

skipulagning kennslu sé sameiginleg ábyrgð stjórnenda, kennara og starfsfólks skólans. Lögð 

er áhersla á að samvinna kennarahópsins sé lykilatriði í árangri nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Hægt er að efla jákvæða skólamenningu í gegnum 

samvinnu teymisvinnu og teymiskennslu. Af því má leiða að mikilvægt sé að skapa 

samvinnumenningu í grunnskólum en með hugtakinu samvinnumenning er átt við að starf 

stofnunar einkennist af því að samvinna og samstarf er ofið inn í allt skólastarf. Samvinna er 

helsta einkenni teymisvinnu í skólastarfi. Teymisvinnu kennara má skilgreina þannig að tveir 

eða fleiri einstaklingar vinni saman í hóp og setji sér sameiginleg markmið. Teymiskennsla 

aftur á móti er þegar tveir eða fleiri kennarar bera sameiginlega ábyrgð á árgangi, undirbúa 

sig saman og kenna eitthvað saman (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Hugtakið teymiskennsla (e. team teaching) er eitt af 

lykilhugtökum í nútíma kennsluháttum. Markmið teymiskennslu er að skapa meiri 

sveigjanleika og svigrúm fyrir kennara til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. 

Teymiskennsla gerir kennurum fært að eflast í starfi og finna til meiri starfsánægju. Auk þess 

sem fleiri hugmyndir, skoðanir og mögulegar lausnir komi þar fram (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). 

Þegar starfshættir í 20 grunnskólum hér á landi voru skoðaðir á árunum 2009 – 2014 

komu í ljós ákveðnir styrkleikar í skólum þar sem teymiskennsla réði ríkjum. Námsmat og 

kennsluhættir voru fjölbreyttari, meiri áhersla var lögð á samvinnu auk þess sem fagleg 

tengsl teymiskennslukennara voru betri og þeir töldu sig fá betri stuðning skólastjórnenda 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) beinir sjónum sínum að 

faglegu samstarfi kennara og nefnir teymiskennslu sem dæmi um formlegt samstarf. Að 

hennar mati er mikilvægt að gera greinarmun á samstarfi sem einungis feli í sér samráð um 

t.d. námsefni og samstarfi þar sem kennarar vinni saman að lausn viðfangsefna. Slíkt 

samstarf kallar Anna Kristín gagnvirkt nám (e. collaborative learning). Þar leita kennarar leiða 

til að bæta árangur með því að læra hver af öðrum bæði með formlegum og óformlegum 

hætti. Markmiðið með samstarfinu er að bæta nám nemenda og stuðla að framþróun í innra 

starfi skólans.  

Þar sem skólastarf hverfist um nám og kennslu má draga þá ályktun að samvinnumenning 

og fjölbreyttir kennsluhættir hafi jákvæð áhrif á skólastarf. Árangur í skólastarfi ræðst af 

mörgum mismunandi samverkandi þáttum. Fagleg hæfni stjórnenda og kennara ræður þar 
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miklu og því þarf að skapa skilyrði og koma á vinnubrögðum sem miða að því að starfsfólk 

skólans hafi vilja til að gera betur. Teymiskennsla og samvinna í skólum er ein leið til að efla 

alla þessa þætti. 

2.5 Niðurlag og rannsóknarspurning 

Í þessum kafla hefur verið dregin upp mynd af skólamenningu, forystukenningum, námi og 

kennslu. Skólamenning er flókið fyrirbæri þótt einnig megi segja að hugtakið umleiki allt starf 

skóla. Mikið hefur verið skrifað um skólamenningu og hún tengist flestum þáttum 

skólastarfs. Mikilvægt er að skólastjórnendur hafi góðan skilning á skólamenningu í þeirri 

stofnun sem þeir eru í forsvari fyrir. Það eru fjölmargir þættir sem hafa áhrif á 

skólamenningu og árangursríkt skólastarf einkennist af jákvæðri skólamenningu (Hoy og 

Miskel, 2013; Schein, 2017). Í þessari rannsókn var annars vegar notast við skilgreiningu 

Schein (2017) sem felur í sér að hugtakið skólamenning sé notað til að lýsa einkennum skóla 

líkt og samvinnu starfsfólks og hvernig verkefni eru unnin og leyst. Enn fremur að það þurfi 

að skoða skólamenningu á dýpri hátt og fá þannig skilning á undirliggjandi viðmiðum og 

gildum. Hins vegar er notast við þá skilgreiningu að skólamenning sé safn af viðmiðum og 

gildum sem draga fram sérstöðu og skapa persónuleika skólans (Mintzberg, 1989 og 

Peterson, 2002).  

Sjónum var beint að því hvaða hlutverk skólastjórnendur í þremur grunnskólum gegna í 

því að móta jákvæða skólamenningu sem einkennist af framþróun og vexti og leggur áherslu 

á nám og vellíðan nemenda. Tilgangur rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um reynslu 

skólastjórnenda og kennara, greina hana og reyna að skilja hvað þeir gera til að stuðla að því 

að skapa gott umhverfi sem einkennist af jákvæðri skólamenningu.  

Meginspurningin sem liggur til grundvallar er:  

Með hvaða hætti byggja skólastjórnendur upp jákvæða skólamenningu?  

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að geta veitt skólastjórnendum aukinn skilning á 

mikilvægi þess að hlúa að skólamenningu og  þeim þáttum sem mikilvægt er að leggja 

áherslu á. 
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3 Aðferð 

3.1 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn voru skoðaðir þættir í skólamenningu í þremur grunnskólum og hlutverk 

stjórnenda í að móta hana. Tveir skólanna eru í Reykjavík og einn í nágrannasveitarfélagi.  

Rannsóknin var byggð á eigindlegri rannsóknarhefð.  Tilvikið (e. case) skólamenning var 

skoðað og flokkast hún því sem tilviksrannsókn. Tilviksrannsóknir byggja ekki á sérstakri 

heimspeki eða þekkingarfræði en eru vel til þess fallnar að skoða eitt eða nokkur raunsönn 

tilvik við raunverulegar aðstæður. Rannsakandi skoðar tilvikið á dýptina (e.in-depth) og 

reynir að öðlast góðan skilning (Lichtman, 2013).  

Markmið rannsóknarinnar var að reyna að skilja hvað skólastjórnendur gera til að stuðla 

að því að skapa gott umhverfi sem einkennist af jákvæðri skólamenningu. Aflað var gagna 

um reynslu þriggja skólastjórnenda og skoðað með hvaða hætti þeir byggðu og hlúðu að 

skólamenningu sinna skóla. Tekin voru rýnihópaviðtöl við þrjá til fjóra kennara í skólunum, 

farið í vettvangsathuganir og að lokum voru fyrirliggjandi gögn skoðuð. 

3.2 Þátttakendur 

Viðmælendur voru þrír skólastjórar auk kennara í rýnihóp. Viðtöl voru notuð sem 

gagnasöfnunaraðferð því þau henta vel til að skoða afmörkuð tilvik í reynsluheimi fólks 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Skólarnir voru valdir í slembiúrtaki. Rannsakandi hafði samband við viðmælendur í 

gegnum tölvupóst og óskaði eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Þeir voru vel upplýstir um 

tilgang rannsóknarinnar og var gert ljóst að þeir gætu hætt þátttöku ef þess væri óskað. 

Gervinöfn voru notuð, fyllsta trúnaðar  gætt og farið var með öll gögn sem trúnaðargögn.  

Öllum gögnum verður eytt að verkefni loknu.  

Einnig var skipaður rýnihópur (e. focus group) fimm til sex kennara í hverjum skóla. 

Skólastjórnandi óskaði eftir þátttakendum í rýnihóp og gætti að því að tryggja fjölbreytt 

sjónarmið. Markmið með rýnihópum var að öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu 

ákveðins hóps gagnvart þeirri skólamenningu sem ríkir. Í rýnihópaviðtölunum gafst tækifæri 

að afla upplýsinga frá mörgum þátttakendum (Sóley S. Bender, 2013). Allir viðmælendur 

fengu blað með upplýsingum um rannsóknina og leyfi fyrir þátttöku. Rannsakandi kynnti 

verkefnið vel og þátttakendur gáfu skriflegt samþykki (sjá viðauka B).   

Til að gæta að trúnaði við þátttakendur í rannsókninni verða skólar og viðmælendur ekki 

nefndir sínum réttu nöfnum í kaflanum. Fyrsti skólinn verður kallaður Kríuskóli. Kríuskóli er 

heildstæður grunnskóli og í honum eru rúmlega 600 nemendur í 31 bekkjardeild. Í öllum 



 

32 

árgöngum nema einum eru þrjár bekkjardeildir en í einum árgangi eru bekkjardeildirnar 

fjórar. Skólinn skiptist í þrjú stig, yngsta stig, miðstig og unglingastig. Það er þröngt á þingi í 

Kríuskóla en skólastarfið er skapandi og í miklum tengslum við íþróttafélag hverfisins. 

Starfsfólk skólans er rúmlega 100 talsins. Annar skólinn verður kallaður Spóaskóli. Í 

Spóaskóla eru nemendur rúmlega 600 talsins og við skólann starfar yfir 100 manns í 

samþættu grunnskóla- og frístundastarfi. Við skólann fer fram samkennsla árganga. Í 

grunninn er gert ráð fyrir að 1. og 2. bekk sé kennt saman og 3. og 4. bekk.  Þá eru 5., 6. og 7. 

bekkur saman og 8., 9. og 10. bekkur saman. Þriðji skólinn kallast Lóuskóli og er hann 

minnstur skólanna í rannsókninni en þar stunda nám 380 nemendur í 1. – 10. bekk og 

starfsmenn eru um 50 talsins. Lóuskóli leggur áherslu á að nemandinn sé í brennidepli og 

stefnt er að því að nemendur njóti náms í hvetjandi umhverfi. Einstaklingsmiðuðu námi er 

gert hátt undir höfði í Lóuskóla.  

3.3 Aðferð við gagnaöflun 

Þrír skólar tóku þátt í rannsókninni og eru þeir allir heildstæðir fyrir nemendur í 1. – 10. bekk. 

Tekin voru viðtöl við þrjá skólastjóra og rýnihópaviðtöl við fimm til sex kennara í hverjum 

skóla. Viðtölin fóru fram í skólunum og tók hvert þeirra u.þ.b. klukkustund. Áhersla var lögð á 

hlutverk viðmælanda og gagnkvæma virðingu milli rannsakanda og viðmælenda. Lögð var 

áhersla á virka hlustun og að spyrja nánar þegar við átti. Viðtölin við skólastjórnendur voru 

hálf stöðluð (e.semi-structured) en með það að markmiði að samtal ætti sér stað. Í 

viðtölunum var lögð áhersla á hlutverk viðmælenda og gagnkvæma virðingu milli þeirra og 

rannsakanda. Viðtölin hófust á „Grand tour“ spurningu, þau voru opin og rannsakandi lagði 

sig fram um að ná þeim á samtalsform, beita virkri hlustun og spyrja nánar (próba) þegar við 

átti. Viðmælendur fengu tækifæri til að segja sína sögu á sinn hátt og frá sínu sjónarhorni.  

Reynt var að fylgjast með líkamstjáningu, svipbrigðum og raddbeitingu þeirra (Helga 

Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2013). 

Viðtalsrammi fyrir viðtal við skólastjórnanda var útbúinn fyrir fram (sjá viðauka A) og 

stuðst var við hugmyndir Lichtman (2013) við undirbúning hans. Við gerð viðtalsramma fyrir 

rýnihópaviðtölin (sjá viðauka Á) var stuðst við leiðbeiningar Sóleyjar S. Bender (2013). Einnig 

voru vettvangsathuganir en þær fóru þannig fram að rannsakandi gekk um, skoðaði það sem 

fyrir augu bar og skráði hugleiðingar hjá sér. Rannsakandi varð áhorfandi án þátttöku 

(e.visitor) en Lichtman (2013) segir að rannsakandi þurfi að gera sér grein fyrir hverju hann 

hlustar eftir í athugunum á vettvangi. Markmið með vettvangsathugunum var tvíþætt. 

Annars vegar að fylgjast með skólastjórnendum að störfum og skoða hvernig áhrif þeirra 

birtast í skólastarfinu. Hins vegar að skoða sýnileg einkenni skólamenningarinnar. 

Rannsakandi gekk um skólann, fór inn í skólastofur, út í frímínútur, fylgdist með hádegishléi 
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og fór inn á kaffistofu starfsmanna. Meðan á athugunum stóð spjallaði rannsakandi við 

nemendur og starfsfólk um skólastarfið. Rannsakandi tók ljósmyndir af skólabyggingum, 

útisvæðum, verkum nemenda og öðru sem einkennir birtingamyndir skólamenningarinnar.  

Eftir vettvangsathuganir skráði rannsakandi hjá sér í samfelldu máli það sem fyrir augu bar.  

Að lokum voru fyrirliggjandi gögn skoðuð og lúslesin. Þar má nefna heimasíðu skólanna 

en þar má finna skólareglur, starfsáætlun auk stefnu skólanna, sjálfsmatsskýrslur, handbók 

starfsfólks, gilda og leiðarljósa. 

Gagnasöfnun fór fram yfir viku tímabil í hverjum skóla og var hver þeirra heimsóttur einu 

sinni og stóð heimsóknin yfir í 5 – 6 klst.    

3.4 Greining gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð með Voice Memos símaforriti því næst afrituð og að lokum 

þemagreind samkvæmt þemagreiningu Braun og Clarke (2013). Þemagreining tilheyrir 

fjölskyldu mynsturgreininga (e. pattern analysis) sem gengur út á það að greina mynstur eða 

þrástef í gögnunum. Þemagreining inniheldur sex þrep sem rannsakandinn fór í gegnum til 

að greina gögnin. Fyrsta þrepið var að afrita viðtölin og kynnast gögnunum. Rannsakandi 

skráði athugasemdir og upplifun fyrir og eftir viðtölin. Viðtölin voru afrituð orðrétt með 

athugasemdum rannsakenda (AR) og þau voru marglesin til að fá góða innsýn. Á öðru þrepi 

byrjaði rannsakandi að lykla (e. coded) viðtölin og á því þriðja var leitað að endurteknum 

stefum og þemu byrjuðu að mótast. Á fjórða þrepi fæddust þemun og á fimmta þrepi var 

þemum gefin nöfn. Á sjötta og lokaþrepi þemagreiningar voru niðurstöður skrifaðar (Braun 

og Clarke, 2006).  

Fjögur þemu eða þrástef birtust en þau nefnast ólíkar leiðir, framtíðarsýn, áherslur og að 

lokum kennsla og væntingar. 

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti og áreiðanleiki, hlutleysi og alhæfing eru hugtök sem gjarnan eru notuð sem eins 

konar mælikvarði á gæði rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Reynt var að hafa þau í huga í hvívetna við framkvæmd rannsóknar t.d. með því að vanda vel 

til verka, safna gögnum skipulega og halda rannsóknardagbók. Hlutverk rannsakandans var 

veigamikið og var áhersla lögð á nákvæmni í allri rannsóknarvinnu hvort heldur við 

gagnasöfnun, gagnagreiningu eða við framsetningu niðurstaðna. Haldið var utan um gögn á 

skipulegan hátt og reynt að halda hlutleysi í allri vinnu. 
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3.6 Siðfræði 

Eigindleg rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur. Sigurður Kristinsson (2013) segir frá 

fjórum höfuðreglum sem kenndar eru við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðum og réttlæti. 

Sjálfræðisreglan felur m.a. í sér virðingu fyrir einstaklingnum og með hana í huga var 

skólastjórnendum og viðmælendum í rýnihópum kennara gerð grein fyrir rannsókninni og 

markmiðum hennar. Þeir undirrituðu samþykki fyrir þátttöku og eins var viðmælendum gerð 

grein fyrir aðkomu rannsakanda í upplýsingablaði fyrir þátttöku (sjá viðauka B). Til að gæta 

að skaðleysisreglunni verða viðmælendur ekki nefndir með nafni og skólarnir sem þeir vinna 

hjá ekki heldur.  

Siðferðilegt leiðarljós rannsóknarinnar var að skaða ekki þátttakendur, gæta að 

nafnleynd, að byggja upp trúnað og traust og sérstök áhersla var á upplýst samþykki 

þátttakenda (Lichtman, 2013). 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla eru birtar helstu niðurstöður sem byggðar eru á greiningu gagna um leiðir 

skólastjórnenda til að byggja upp jákvæða skólamenningu.  

Gögnin sem um ræðir eru viðtöl, skrifleg gögn og vettvangsnótur. Eftir að öll gögn voru 

skoðuð vel og vandlega, komu í ljós þrástef eða mynstur í gögnunum sem virðast tengjast því 

að skapa gott skólaumhverfi og jákvæða skólamenningu.  

Gerð er grein fyrir niðurstöðum í fjórum meginköflum. Í fyrsta kaflanum, Ólíkar leiðir, er 

greint frá þemanu sem gögnin leiddu í ljós um leiðir sem skólastjórarnir fóru við að veita 

forystu. Undirþættir þemans um ólíkar leiðir taka til dreifðrar forystu, kennslufræðilegrar 

forystu og að mynda traust en það eru þættir sem liggja til grundvallar því að laga sig að 

ólíkum aðstæðum. Í öðrum kafla greinir frá þemanu um Framtíðarsýn þ.e. þemanu sem fram 

kom um mikilvægi þess að stjórnendur hafi skýra og sterka sýn um það hvernig skólinn eigi 

að vera, gildi til að hafa í hávegum, einkunnarorð til leiðsagnar um áherslur í störfum auk 

góðs starfsumhverfis og aðbúnaðar. Í þriðja kaflanum, Áherslur, er greint frá þemanu sem 

gögnin leiddu í ljós um áhersluþætti skólastjóranna í mótun jákvæðrar skólamenningar. 

Helstu undirþættir þemans eru siðir og hefðir, áherslur í samstarfi heimilis og skóla, áherslur 

á mikilvægi  fagmennsku kennara auk mikilvægi góðs starfsanda. Í fjórða og síðasta kaflanum 

er dregin upp mynd af þemanu Kennsla og væntingar þ.e. hvaða kennsluaðferðir og 

kennslufræðilegar áherslur var að finna í skólunum þremur auk tengingar kennara við 

nemendur og væntingar til þeirra. 

4.1 Ólíkar leiðir 

Í viðtölunum kom fram að stjórnendurnir eru ólíkir og leiðir sem þeir fara til að fá starfsfólk 

með sér í lið og laga sig að aðstæðum eru fjölbreyttar. Í Kríuskóla og Spóaskóla skiptu 

stjórnendur á milli sín árgöngum eða teymum til að kennarar hefðu sem greiðastan aðgang 

að stjórnanda. Í Lóuskóla skiptu stjórnendur aftur á móti verkefnum á milli sín. Allir 

skólastjórarnir lögðu áherslu á að byggja upp traust og gott samband við starfsfólk. 

Skólastjóri Spóaskóla lagði áherslu á að vera sýnilegur á morgnana: ,,Við erum yfirleitt á 

morgnana niðri, að taka á móti, milli átta og hálfníu“. Skólastjóri Kríuskóla lagði sig fram um 

að ganga í öll störf og skólastjóri Lóuskóla lagði áherslu á húmor og léttleika í störfum sínum 

eins og fram kom hjá kennara í rýnihópi:  

Húmorinn í stjórnendum. Mér brá soldið fyrst þegar ég kom. Þessi húmor er 

alveg meiriháttar og maður verður linari. Þau slá öllu upp í grín sem við segjum 

og enginn vandræðalegur.  
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Gögnin leiddu enn fremur í ljós að þrjár ólíkar leiðir voru mest áberandi hjá 

skólastjórunum. Kaflanum er því skipt upp í þrjá undirkafla sem gera grein fyrir undirþemum 

sem tengjast aðstæðubundnum leiðum skólastjóranna við að veita forystu en það eru dreifð 

forysta og kennslufræðileg forysta auk undirþemans um traust. 

4.1.1 Dreifð forysta 

Skólastjórarnir voru allir sammála um mikilvægi þess að dreifa ábyrgð og verkefnum á milli 

sín og annarra stjórnenda. Dæmigerð afstaða skólastjóranna endurspeglaðist hjá skólastjóra 

Kríuskóla sem sagði í þessu samhengi: 

Ekkert okkar er alviturt en í sameiningu með því í raun að takast á erum við 

sterkari á eftir. Við erum liðsheild en alls ekki kór eða lúðrasveit. Við erum lið og 

við spilum saman og það skiptir ekki máli hver gerir hvað. 

Eins kom fram hjá öllum skólastjórunum í umfjöllunum um dreifingu á forystu að 

verkaskipting hjá þeim var ekki alltaf nægilega skýr eða niðurnjörvuð. Í máli skólastjóra 

Spóaskóla kom eftirfarandi fram um vandann við að dreifa forystu: 

Vandinn er pínu sá að við erum að öll að kássast í öllu. Ég sé um alla 

stefnumörkun, sem ég hef náð upp úr teymum, fjármál og samskipti við SFS… 

Verkaskipting gæti verið meiri. Veit ekki hvort það væri betra. Allar áætlanir, 

skólaþróunaráætlanir, ég er með það.  

Undir það tók skólastjóri Lóuskóla: 

Nokkuð skýr en líka ósýnileg. Ekki niðurnjörvuð. Gerum það sem þarf. 

Aðstoðarskólastjóri sér um hafa yfirumsjón með forföllum, dagskrá vikunnar, 

frímínútnagæslu og sundrútu og panta túlka. Sum verkefni algjörlega á hans 

könnu. Svo eru sum nemendamál á hans könnu, allavega á fyrstu stigum.   

Skólastjóri Kríustóla lýsti því hvernig stjórnendateymið þar skipti með sér verkum. Kríuskóli 

er stór skóli og glímir við plássleysi og þar af leiðandi er skólanum skipt upp í svæði eftir 

árgöngum sem hvert hefur sitt einkenni, kaffistofu og næsta yfirmann. Deildarstjórar eru yfir 

yngsta og miðstigi en aðstoðarskólastjóri er yfir unglingastigi. Skólastjóri Kríuskóla er 

tengiliður á milli allra aðila og hann lýsti verkaskiptingunni á eftirfarandi hátt:  

Við skiptum skólanum upp, til þess að hafa snerpu þá skiptum við okkur upp í 

þessar deildir og til að skólastjórnin endurspegli það þá reynum við að skipta 
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okkur upp líka. Og vera ofboðslega mikið úti á akrinum. Þar er velgengnin, það er 

það sem skiptir máli, vinnan með barninu. Mitt hlutverk er að láta þetta ganga 

upp og passa tenginguna og vera tengiliður á milli allra. 

Kennari í rýnihópi í Kríuskóla komst svo að orði um dreifingu verkefna skólastjórnenda:  

Mestu samskiptin fara í gegnum deildarstjórann, sem er okkar höfuð, sem er 

fulltrúi skólastjórans. Deildarstjórinn er meiri samstarfsaðili. Þeir vinna líka mikið 

innbyrðis og með skólastjórum. Mjög stuttur spotti í stjórnendur. Alltaf greiður 

aðgangur.  

Skólastjóri Kríuskóla lýsti því hvernig dreifing verkefna og ábyrgðar virkar. Í máli hans kom 

meðal annars fram þegar hann ræddi um áherslur að flestir stjórnendur væru á gólfinu með 

sínu fólki og hann sem skólastjóri nýtti hvert tækifæri til að stökkva til og skoða það sem er í 

gangi. Um þetta sagði hann:   

Allt þeirra starf er skipulagt svo þau séu alltaf út á akrinum. Ég friða sjálfan mig 

með því, ég fórna einum en þau taka mig svo og draga mig út á akur. 

Deildarstjórarnir eru duglegir að draga mig af stað þegar það er tækifæri fyrir mig 

að koma, ef það er dauðafæri, þá fer ég og skoða. 

Skólastjóri Kríuskóla lagði sig fram um að vera í góðum tengslum við kennara skólans.  

Kennarar vinna í árgangateymum og sjá mátti dreifða forystu í fundaskipulagi teymanna. 

Deildarstjórar og aðstoðarskólastjóri sitja alla fundi með teymunum en skólastjóri fundar 

tvisvar á ári með hverju teymi en hann orðaði það svona:  

Ég fer alltaf tvær hringferðir þar sem ég formlega funda með öllum kennurum í 

hverjum árgangi og þá fer ég til viðkomandi árgangs. Þau telja fram það sem 

vantar og svo fá þau fundargerð og verkáætlun hvernig við ætlum að bregðast 

við því eða ekki. Það liggur ekkert eftir, þetta kemur daginn eftir hvernig við 

ætlum að gera eða bregðast við og það hefur gefist mjög vel. Við reynum að hafa 

skilvirkni. 

Dreifð forysta birtist glögglega í teymisvinnu stjórnenda í Spóaskóla. Stjórnendur vinna í 

teymi en þar eru tveir aðstoðarskólastjórar og einn deildarstjóri. Skólastjórinn tók þátt í 

stofnun skólans fyrir tæpum 20 árum. Hann lagði áherslu á teymisvinnu kennara og vildi hafa 

sama háttinn á hjá stjórnendum. Hann sagði í því samhengi:   
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Og ég skrifaði niður: Hvaða færni þarf ég að hafa í fjögurra manna teymi til að 

sækja um þennan skóla og ég byrjaði að hugsa. Ég þekkti einn frá því barnskóla… 

ég vildi hafa einn yngri barnakennara, sérkennara, list- og verkgreinakennara, 

karlmann, tölvusérfræðing… Listaði þetta upp. Svo fékk ég fólk að til að hjálpa 

mér að finna þetta fólk. Ég vildi ekki þekkja þau of vel - koma út sitthvorri áttinni.  

Þetta teymi byrjaði hérna.  

Í rýnihópaviðtali við kennara í Spóaskóla kom fram mikil ánægja með stjórnendur og hvernig 

stjórnendur skiptu með sér verkum, væru aðgengilegir og tekið væri á vandamálum. Einn 

kennari í rýnihópi lýsti upplifun sinni þannig:  

Fyrst á orði og svo á borði. Lofa engu sem þau geta ekki staðið við. Standa við það 

sem þau segjast ætla að gera. Samskiptin eru líka þannig. 

Enn fremur kom fram ánægja meðal annarra kennara með samstarf við stjórnendur 

Spóaskóla.  Einn kennari lýsti því svona: ,,Þau hafa komið inn í teymi til að ræða samskipti og 

tekið það alvarlega og fylgt því eftir. Líka á borði, farið í vinnu með okkur“. Fram kom einnig 

að kennararnir upplifðu að tekið væri á málum og að stjórnendur væru sýnilegir. Einn 

kennari sagði m.a.:   

Mig langar helst aldrei heim, gott að vera hér. Gott samstarf á milli allra teyma. 

Gott að vinna með stjórnendum. Hugmyndum tekið vel, það er hlustað og alltaf 

tekið á vandamálum.  

Í máli skólastjóra Spóaskóla kom að lokum fram þegar hann ræddi um verkaskiptingu 

stjórnenda að leiðir sem þeir færu til að veita forystu búi til ákveðna skólamenningu. Gefum 

honum orðið:  

Starfsfólk hefur góðan aðgang að okkur stjórnendum. Við erum sýnileg, ég þekki 

öll börn með nöfnum og allt þetta. Þetta býr til menningu… límir hana saman. 

Formgerð skólanna er ólík bæði af stærð og samsetningu og allir viðmælendur lögðu sig fram 

um að veita forystu eftir aðstæðum í skólunum. Með því að dreifa ábyrgð og verkefnum eru 

meiri líkur á því að ólík sérfræðiþekking nýtist vel. 

4.1.2 Kennslufræðileg forysta 

Kennslufræðileg forysta leggur áherslu á nám og kennslu. Það kom fram í viðtölunum að 

skólastjórarnir áttu það allir sameiginlegt að hafa skýra kennslufræðilega sýn og vera 

kennslufræðilegir leiðtogar. Slík afstaða birtist hjá skólastjóra Lóuskóla sem ákvað að skerpa 
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kennslufræðilega sýn með því að leggja áherslu færri þróunarverkefni í einu og einblína 

markvisst á ákveðin verkefni sem ættu að taka til alls skólastarfs þegar hann sagði:  

Ég er meira í faglegum pælingum, fagteymi sem eru að vinna saman að þeim 

þáttum sem við erum með í umbótaferli. Nýrri menntastefnu og uppeldi til 

ábyrgðar sem við ákváðum að vinna að í vetur.  

Skólastjóri Lóuskóla hélt áfram að segja frá því hvernig hann veitir kennslufræðilega forystu 

þegar hann sagði:  

Þau voru öll í sitthvoru fagteymi, Grænfáni, Uppeldi til ábyrgðar… Við ákváðum 

að stýra þessu meira, fókus á eitthvað eitt, pinna niður og þá eru allir með og allir 

að gera eitthvað og allir að gera það sama. Skólinn fjölmennur þá þarf ekki að 

vera með eitthvað mikið. Í fagteymum vinnur allur hópurinn að sama máli. 

Ákveðnir einstaklingar eru fagteymastjórar og svo eru allir að taka þátt. Allir að 

gera ákveðna hluti og gera upp mánuði seinna. Hvað gerum við næst, hvað 

ætlum við að festa. Þetta eru þættir sem við viljum sjá að festist í skólastarfinu.  

Kennarar í Lóuskóla ákváðu sem hópur hvaða verkefni yrðu sett í forgang og það skapaðist 

sátt um vinnubrögð og áherslur í skólanum. Að mati skólastjóra Lóuskóla varð vinnan miklu 

markvissari og meiru var komið í verk á nokkrum mánuðum en undanfarin ár. Hann orðaði 

það svona: 

Það er lagt af stað með ákveðna afurð. Menntastefna sem við erum með, það er 

plagg sem er ekki orðið að neinu fyrr en það er orðin afurð í skólastarfinu. Farin 

að lita menninguna í skólanum. 

Það sama var upp á teningnum hjá skólastjóra Kríuskóla en í svörum hans komu fram skýr 

einkenni kennslufræðilegs leiðtoga. Í umræðu um áherslur í starfi kom fram leið sem hann 

fer til að veita kennslufræðilega forystu en það eru tveir fundir á ári þar sem hann flytur 

ræður fyrir starfsfólk sitt. Hann sagði svo frá:  

Ég held tvær langar ræður á ári og það er hefð fyrir. Önnur er upphafsræðan sem 

er klukkutíma eintal mitt um hvað ég tel við eigum að stefna að og hvað skiptir 

máli. Svo er það hálfleiksræðan í upphaf árs þar sem ég dreg upp það sem ég er 

rosalega ánægður með, það sem ég tel að við getum gert betur og hvað er að 

gerast í umhverfi okkar sem við þurfum að huga að.  

Þetta eru í einu skiptin sem ég held langar ræður og allir vita að ég tala í 

klukkutíma og í könnunum vilja menn alls ekki missa af. Þar dreg ég upp það sem 
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ég tel að skipti máli í menntastofnunni Kríuskóla en ekki bara 

þjónustustofnuninni Kríuskóla eins og menn eru oft að tala um. Menntamál 

almennt og oft eru innlegginn rædd áfram meðal starfsfólks. En aðalatriðið er að 

Kríuskóli er ekki ég heldur við. Ég vil halda í þessi einkenni að það eru fáar reglur 

og við göngum í takt.  

Kennslufræðileg forysta birtist einnig skýrt hjá skólastjórum Kríuskóla og Spóaskóla þegar 

þeir lýstu hverjar kennslufræðilegar áherslur skólans eru. Teymiskennsla er í hávegum höfð á 

báðum stöðum en í máli skólastjóra Spóaskóla kom fram:  

Samkennsla árganga, teymisvinna starfsfólks, einstaklingsmiðun, valfrelsi 

nemenda. Margbreytileikinn er kostur, skóli án aðgreiningar. Fyrsti nemandinn 

sem var innritaður var fjölfatlaður… Það er annað sem mér finnst líka skipta máli.. 

Samkennsla árganga, einstaklingsmiðað nám, áform eins og ég gerði þegar ég var 

að kenna. Ég þarf að hafa vit á þeim starfsháttum sem ég vil að séu viðhafðir. Ég 

þarf ekki að hafa vit á innihaldinu en ég þarf að geta komið að vandamálum sem 

koma upp. Hafa þá færni til að leysa mál, koma með hugmyndir hvernig er best 

að gera hlutina, hef lesið það nýjasta. Hafa reynslu sjálf.  

Skólastjóri Kríuskóla sagði um kennslufræðilegar áherslur skólans:  

Ég vil að í Kríuskóla séu fáar reglur, teymiskennsla, umsjónarkennarinn í hávegum 

hafður frekar en greinabundið.  

Áhersla á kennslufræðilega forystu var áberandi í máli viðmælenda. Þeir komu allir inn á 

mikilvægi þess að koma til móts við þarfir allra nemenda. Notaðar voru mismunandi leiðir til 

að ná til kennarahópanna en skólastjórunum bar saman um að bera þurfi virðingu fyrir 

skoðunum kennara. 

4.1.3 Traust 

Það mátti greina traust í öllum í rýnihópaviðtölunum við kennarana. Það birtist sérstaklega 

skýrt í rýnihópaviðtali við kennara í Lóuskóla. Kennurum var tíðrætt um traust í stofnuninni 

og fram kom að þeim væri treyst fyrir verkefnum og ekki væri verið að telja mínútur. Kennari 

lýsti því að hafa fengið gsm númer skólastjórans þegar hún byrjaði með þeim skilaboðum að 

hún mætti alltaf hringja ef eitthvað bjátaði á. Einn kennari í rýnihópi orðaði það svona:  

Það sem mér finnst allra, allra best, TRAUST, þér er treyst fyrir vinnunni, treyst 

fyrir því sem þú ert að gera. Ekki verið að líta yfir öxlina þína og mæla og 

vesenast. Þér er treyst. Og þá um leið opnast maður sjálfur og er til í að gera 
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meira endalaust. Þegar þú finnur traust þá líður kennaranum vel og þá líður 

nemendum vel. Þetta hefur áhrif á skólaandann.  

Annar kennari í rýnihóp hélt áfram á sömu braut þegar hann sagði:  

Traustið, samstarfið, samvinnan, samskiptin. Við erum öll að vinna að því sama. 

Þú gerir meira þegar það snýr að þér af því að það er komið til móts við þig í 

öðru.  

Þegar vettvangsnótur voru skoðaðar var áhugavert að sjá hvernig traust birtist í störfum 

skólastjóra Kríuskóla. Hann gekk um gangana, spurði samstarfsfólk frétta og lagði sig fram 

um að heilsa öllum með nafni. Það var greinilegt að hann lagði sig fram um að þekkja 

samstarfsfólk og áhugasvið þess. Gefum honum orðið:  

Ég fylgist mjög vel með hvað þú ert að gera, ef þú varst að spila í gær eða halda 

tónleika, þá man ég það.  Ég legg mig fram um vera áhugasamur. Ekki bara sýnast 

heldur vera það af því að þetta er það sem fólkið er að leggja líf og hjarta í og við 

eigum að nýta í starfinu. Af því að ef þú ert að gera eitthvað frábært utan skóla 

þá mun skólinn nýta það  

Virðing fyrir öðrum einkenndi fas hans og það virtist ríkja gagnkvæmt traust. Það var 

viðeigandi að ganga fram hjá einkunnarorðum skólans sem eru samvinna – traust – virðing.  

Traust tengt stjórnunarstíl hans birtist á eftirfarandi hátt:  

Ég er aðeins að hugsa hvernig ég stjórna. Þau vita hver ég er og hvar þau hafa 

mig. Mitt hlutverk er að reyna að vera virkur. Ég fer út í frímínútur og ég fer í 

mötuneytið og vaska upp, ég þríf stundum skólann og ég skammta. Ég þvæ 

gluggana oft að utan, það er gott að standa upp frá tölvunni. Ég hef heyrt að 

sumum finnist þetta skrýtið. Ég baka stundum. Ég get gengið í öll störf, það er 

ekkert ómerkilegra en annað. Allt er hluti af keðju 

Hjá skólastjóra Spóaskóla sem var að vinna sinn síðasta vetur í skólanum birtist traust á þann 

veg að mikil áhersla var lögð á góð tengsl hans við starfsfólk, nemendur og foreldra. 

Umhyggja, væntumþykja og virðing í garð samstarfsfólks voru einkennandi í hans fari og 

hann lýsti vel hvernig starfsmannaviðtöl fara fram. Gefum honum orðið:  

Í starfsmannasamtölunum… er ég alltaf búin að undirbúa mig. Hugsa um þau, 

hver þau eru. Skrifa hrós um þau. Skrifa ósk kannski - t.d. Viltu kaupa þér stærri 

vekjaraklukku, ég hitti þau reglulega, þau geta alltaf komið hérna inn, ég passa 
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upp á það. Alls konar hlutir sem ég geri þannig að þau viti að mér þykir vænt um 

þau t.d. Hvenær þau fara í klippingu. Beri hag þeirra fyrir brjósti og svo bara 

dúllast maður, gef þeim gjafir þegar þau koma á haustin, verið velkomin. Gef 

þeim jólagjafir. Veiti þeim athygli. Held utan um þau og veiti athygli. Geta alltaf 

leitað til mín og ég tek á því. Vita líka ef allt er í volli þá tek ég líka á því. Ég veiti 

þeim ótrúlegt frelsi í þeirra starfi. Þau vita betur hvernig best er að skipta 

tímanum sínum. Af hverju ætti ég að gera stundatöflu, þau þekkja betur 

krakkana, þarfir þeirra, námsefni, námsgreinar, allt um tæknimál. Þau vita það ég 

ber fullkomið traust til þeirra um þeirra fagmennsku. Þess vegna skiptir máli ef ég 

sé fólk sem er ekki með fagmennskuna þá þarf ég að kippa því afsíðis. Þau vita að 

ég geri það. 

Þetta viðhorf skólastjóra Spóaskóla endurspeglaðist í rýnihópi kennara í skólanum en þar 

mátti greina ánægju með skólann og stjórnendur skólans. Þar kom fram að upplifun 

starfsfólks var sú að stjórnendum þætti vænt um starfsfólk og nemendur og að þau skiptu 

máli. ,,Hún treystir fólki sínu til að hafa rödd“ hafði einn kennari að orði og annar bætti við 

að hún væri góður hlustandi. Fram kom hjá einum kennara í rýnihópi að 

starfsþróunarsamtölin væru góð og gagnleg. Hann lýsti samtalinu svona:  

Samtöl sem maður fer í einn og einn - fær maður að heyra það hvað maður er að 

gera vel og hvað má laga.  

Skólastjóra Lóuskóla var tíðrætt um traust í stofnunni. Lóuskóli var sameinaður öðrum skóla 

fyrir nokkrum árum og fór skólastjórinn á milli tveggja starfsstöðva. Í vetur hefur 

skólastjórinn eingöngu verið staðsettur í Lóuskóla annar stjórnandi var ráðinn við hinn 

skólann. Um traust hafði skólastjóri Lóuskóla þetta að segja:  

Þú þarft að vera á staðnum til að byggja upp traust. Var á tveimur stöðum en ekki 

í vetur og það er lykilatriði að stjórnandi sé á staðnum. Ef maður er mannlegur og 

kann að biðjast fyrirgefningar, afsökunar. Ef eitthvað gengur ekki nógu vel. Það er 

frelsun að átta sig á því að maður gerir mistök og maður þarf að læra af þeim og 

viðurkenna þau. Það er ákveðin frelsun, það byggist upp traust. Lykillinn er að 

vera á staðnum og hlusta og taka soldinn þátt í menningunni á staðnum. Og 

spyrja af hverju finnst ykkur það?  

Það mátti greina ánægju hjá kennurum í rýnihópi með þá breytingu að skólastjórinn sé alltaf 

til taks og það virðist auka gagnkvæma virðingu þeirra á meðal eins og þessi dæmi sýndu:  
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Vorum líka ánægðar í fyrra en það er náttúrulega nauðsynlegt að hafa skólastjóra 

á staðnum. Erfitt þegar hann var á tveimur stöðum. Aðstoðarskólastjóri var  upp 

fyrir haus. 

 

Já, hefur líka breyst eftir að hann er alltaf hér. Alltaf hægt að ganga að honum. 

Ekki lengur á tveimur stöðum. 

 

Fá að þróa sitt starf, vera með jóga og leiklist alveg eins og ég vil. Það er líka 

ómetanlegt. Að vera treyst fyrir því að þróa sína vinnu af því ég hef þörf fyrir það. 

Vinna sjálfstætt.  

 

Að lokum benti skólastjóri Lóuskóla á hvað traustið gerir fyrir starfsanda skólans þegar hann 

sagði:  

Algjört traust, engin pískurmenning og ég var stolt af þessari kaffistofu. Góður 

starfsandi, mikið traust, fólk er stolt af starfinu. Nýbúin með innra mat, leggja 

fyrir haustkönnun innanhúss og fólk er rosalega stolt af… það elskar skólann sinn.  

Fólk er tilbúið að gera betur, bjarga málum, fara í forföll, bókasafnskennarinn 

alltaf til að taka á móti hópum. Allir í þessu liði og við ætlum að koma þessari 

skútu til hafnar. Mér finnst það vera einkennandi.  

Traust og heiðarleiki voru í hávegum höfð í stjórnunarháttum viðmælenda. Í viðtölunum 

kemur fram að þeir bera traust til kennara og lögðu áherslu á að fá þá með sér í lið. 

4.2 Framtíðarsýn 

Í þessum kafla verður dregið fram þemað um framtíðarsýn en það er lýsandi fyrir stjórnendur 

með sterka skólasýn. Viðmælendur áttu ekki í erfiðleikum með að útskýra hvað skólinn stæði 

fyrir og hvert þeir stefndu. Skólarnir eiga allir sín einkunnarorð en það ólíkt með hvaða hætti 

þeir hafa mótað skólasýnina.  

Í Kríuskóla er að finna námskrá sem kallast Svona erum við en markmið hennar er að 

kynna fyrir nemendum hvernig er starfað í skólanum. Skólastjóranum var mikið niðri fyrir 

þegar hann lýsti því að mikil vinna hefði verið lögð í námskrá skólans. Fram kom að námskrá 

skólans eigi að einkenna það sem hann sé að gera ekki það sem hann haldi að hann eigi að  

gera. Skólastjórinn lýsti styrkleikum skólans á eftirfarandi hátt:  
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Styrkleikinn er hvað skólinn er framsækinn og er með sýn. Við trúum á það sem 

við erum að gera og það hrífst fólk með okkur og við vinnum í anda þess sem við 

erum að segja. 

Á heimasíðu Spóaskóla mátti finna skýra sýn á hvernig skólastarfið eigi að vera. Þar er lögð 

áhersla á samstarf og teymiskennslu, skóla án aðgreiningar, samkennslu árganga og tengsl 

við nærumhverfi. Á heimasíðu skólans kom m.a. fram: 

Að nemendum líði vel og að nám og starf sérhvers þeirra miðist við þarfir þeirra 

og getu sem og sterkar hliðar. Byggt verður á einstaklingsmiðuðum starfsháttum 

og samvinnu hvers konar. 

Í viðtalinu við skólastjóra Spóaskóla kom ítrekað fram að hann hafði mótaðar hugmyndir um 

hvernig skólastarfið ætti að vera. Honum lá mikið á hjarta að og hann sagði frá því þegar 

hann tók þátt í mótun skóla á landsbyggðinni fyrir aldafjórðungi. Um skólastarfið í Spóaskóla 

sagði hann:  

…á hverju ári skrifuðum við SÝN (vision) skólans… skoðum á hverju ári og hvort 

við viljum breyta. Hún er þannig að hér skuli hverjum nemanda búin námsskilyrði 

svo hann megi á eigin forsendum þroskast og dafna og útskrifast sem sjálfstæður 

og sterkur og ekki síst lífsglaður einstaklingur…. 

…Hér erum við að vinna með þessum hætti, þessa sýn, þessi vinnubrögð, við 

tölum á hverju einasta hausti þá tala ég við starfsfólkið mitt um það hver við 

erum.  

Undir þessi orð tók kennari í rýnihópi.  

Sýn skólastjóra Spóaskóla er mjög opin. Opinn og blandaður skóli. Skóli fyrir alla, 

það er hans.  

Skólastjóri Lóuskóla sagði sýn snúast um skuldbindingu til að vinna á ákveðinn hátt.  

Skiptir máli að það séu einhverjir stórir þættir…. Við ætlum að byggja um svona 

menningu eins og uppeldi til ábyrgðar gerir. Byrjendalæsi… það eru nokkrir 

þættir sem eiga að vera. Við skuldbindum okkur til að vinna á ákveðinn hátt.  

Undirkaflarnir tveir varpa ljósi á undirþemu framtíðarsýnar undir yfirskriftunum gildi og 

einkenni í skólastarfinu og umhverfi og aðbúnaður. 
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4.2.1 Gildi og einkenni í skólastarfinu 

Aðstæður og starfshættir skólanna þriggja eru með ólíkum hætti og þarf af leiðandi 

skólamenning og skólabragur mismunandi. Framtíðarsýn skóla endurspeglast í gildum eða 

einkunnarorðum og er leið sem stjórnendur fara til að draga fram með sem skýrustum hætti 

áherslur í skólastarfinu. Skólarnir þrír eiga allir sín einkunnarorð sem lýsa áherslum fyrir 

starfsemi þeirra.  

Kríuskóli stendur fyrir samvinnu, traust og virðingu en skólastjóri skólans segir einkenni 

skólans vera: ,,metnaður, áhugi, velvild og samstaða að hér eigi að gerast eitthvað sem er…. 

metnaður, áhugi, gaman.“ Hann hélt áfram þegar hann lýsti einkennum skólans á eftirfarandi 

hátt:  

Ég myndi segja að það sem einkenni Kríuskóla sé hvað það er lifandi vinna hérna. 

Þú finnur það þegar þú labbar um gangana, þú færð vítamínskot. Þegar þú kemur 

hér inn myndir þú segja að það væri eitthvað í loftinu. Það er alveg sama í hvað 

bekk þú ferð, það myndi mæta þér vinalegur kennari og það myndi enginn vera 

að spá í af hverju þú værir kominn. Aðallega að þú værir velkomin… 

Kennari í rýnihóp í Kríuskóla lýsti einkennum skólans þegar hann sagði frá 

skreytingarkeppnum milli kaffistofa.  

Einkennandi að fólk þorir að koma fram og þorir að leika sér. Mikið keppnisskap  - 

erum oft með skreytingakeppnir milli kaffistofanna. Þetta fer út yfir öll mörk, 

þemu á hverju stigi. Færir sig fram á gang… nemendur innvolveraðir. Þetta er 

akkúrat menningin. Opið hús, fólk er að koma hingað til að skoða kaffistofurnar.  

Fram kom í máli skólastjóra Spóaskóla að einkunnarorð þurfi að spretta upp úr 

grasrótinni til að festast í sessi. Skólinn tók sér 10 ár til að þau yrðu til en á þeim tíma eyddu 

þau miklum tíma í að ræða hvað skólinn stæði fyrir, hver væru gildi og sýn skólans. Þau 

reyndu að finna út hver þau ,,Spóarnir“ væru. Gefum skólastjóra Spóaskóla orðið:  

Ég er alltaf að spá í fyrir hvað stöndum við Spóarnir. Hver er menningin okkar? Ég 

var með teymi sem gat byrjað. Ég byrjaði ekki á að gera merki skólans, 

einkunnarorð… Ég vildi ekki gera það ein áður en skólinn byrjaði. Sumir gera 

þetta einir á sinni skrifstofu. Þetta á spretta upp úr starfseminni. Hér var þetta 

kynnt á 10 ára afmæli skólans. Það þarf að standa fyrir eitthvað.  

Kennarar í rýnihóp Spóaskóla tóku í sama streng. Þeir töluðu um að skólastjórinn ætti 

auðvelt með að ná nemendum og kennurum með sér og hvernig  áherslur í starfsemi skólans 
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væru skýrar, jafnvel svo skýrar að það passi ekki allir í það mót. Þeir voru stoltir af skólanum 

og lýstu honum sem opnum, fjölbreyttum og jákvæðum.  

Lóuskóli vinnur eftir gildunum áræðni, vellíðan og árangur. Á heimasíðu skólans mátti 

m.a. sjá eftirfarandi um skólann:  

Í Lóuskóla er margbreytileika nemenda fagnað, við lítum svo á að það sé 

eftirsóknarvert að ekki séu allir eins…Við viljum að skólabragurinn einkennist af 

því viðhorfi að skólinn sé vinnustaður og starfið einkennist af samvinnu, öguðu 

frjálsræði, lýðræði, notalegum vinnuaðstæðum, fjölbreytni í starfsháttum og 

sveigjanleika sem skapi forsendur fyrir fullri þátttöku allra nemenda, vellíðan 

þeirra og starfsgleði.  

Um framtíðarsýn og það sem helst einkennir skólastarfið sagði skólastjóri Lóuskóla:  

Skólinn vill bara læra, vera umhverfi sem að styður nemandann til framtíðar, 

honum líði vel og nái árangri. Hafi þær bjargir sem hann þarf. Þarf að vera víð 

sýn, Við hugsum ótrúlega langt. Skólinn þarf að hugsa miklu hraðar en áður, 

þróunin er þannig. Skóli þarf að hugsa ótrúlega hratt. Þurfum bjargir til að styðja 

nemendur sama hvar þeir eru staddir. Það er okkar sýn, vera alls konar  - fyrir 

alla. Þannig að við séum að ýta við krökkunum. Ýta þeim út í framtíð sem við 

vitum ekki hver er. Þau þurfa að vera skapandi og sveigjanleg. Þurfa að þora og 

hafa seiglu - allt þetta…. Kunna að vinna með öðrum, vera ánægð með sjálf sig og 

geta byggt sig upp.  

Skólastjóri Lóuskóla ákvað að festa niður ákveðna þætti sem breytast lítið á milli ára. Hann 

setti niður hvar hver árgangur er staðsettur í húsinu og einblíndi á fáar og einfaldar reglur 

eins og að ganga eigi á göngunum en ekki hlaupa. Kennari í rýnihópi kom inn á það þegar hún 

sagði: ,,Ég stoppa nemendur sem hlaupa á ganginum þó að séu ekki mínir nemendur.“ 

Á hverju ári er farið í mikla gildavinnu með starfsfólki skólans. Að mati skólastjóra Lóuskóla er 

það leið til að skólinn verði eign allra og allir geti haft áhrif innanhús. Á kennarafundum á 

haustin eru gildi vetrarins valin og útbúin stór sáttmáli sem prýðir kaffistofu starfsfólks. Hann 

orðaði það svona:  

Gildin sem við vinnum með eru þau gildi sem við setjum okkur á hverju ári. 

Skólastarf er soldið ár frá ári. Öðruvísi með fyrirtæki sem eru alltaf eins. Skólinn 

alltaf að breytast - fólkið kemur og fer. Það er kjánalegt að setja skóla föst gildi 

sem hann á að vinna eftir næstu áratugi. Krakkarnir vinna með gildi strax á 

haustin og búa sér til bekkjarsáttmála. Við vinnum með okkar gildi og tókum 
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heilan fund að pæla í gildum og velja gildin og hökuðum við hvað okkur fannst 

skipta máli og það urðu þessi gildi. Þá ákváðum við að vinna með þessi gildi í 

vetur og kannski einhver önnur næsta vetur. Við eigum ekki að festa okkur í 

einhverju ákveðnu. 

Kennarar í rýnihóp Lóuskóla ræddu líka um sáttmálann sem hangir á vegg í kaffistofunni. Það 

virtist ríkja ánægja í hópnum með vinnuna og kennarar í rýnihópi nefna ófá gildi líkt og 

traust, vellíðan gleði, samvinna, húmor, léttleiki, jákvæðni. 

4.2.2 Umhverfi og aðbúnaður 

Vettvangsheimsóknirnar í skólana þrjá hófust allar á því að skólastjórarnir sýndu skólann. 

Fallegt umhverfi, lykt, blóm, listaverk nemenda á veggjum og skóhillur eru lítil dæmi um 

þætti í skólamenningu sem vekja eftirtekt. Það fór ekki á milli mála þegar gengið var um 

skólana hvaða áherslur mótuðu skólastarfið og drógu fram það sem var einkennandi fyrir 

hvern þeirra.   

Kríuskóli var hlýlegur og vel skipulagður skóli. Stór og falleg listaverk nemenda prýða 

veggi skólans sem er staðsettur nálægt útivistarsvæðum. Skólastjórinn  var stoltur af 

nemendaverkunum á veggjum skólans og hversu hæfileikaríkir nemendur hans eru. Hann 

lýsti umhverfinu á eftirfarandi hátt:  

Þannig að Kríuskóli sem skólaumhverfi er hans styrkleiki, ég er ekki að segja að 

við séum mest og best en við erum örugglega góður vinnustaður og gott heimili. 

Ég byggi það á því að bæði líður mér vel að vinna hérna og ég heyri að aðrir segja 

það sama.  

Kennarar í rýnihóp tóku í sama streng og sögðu skólann bjartan, lifandi og fallega skreyttan. 

Einnig nefndu þeir hlýlegt andrúmsloft og að það sé vel tekið á móti nemendum og fólki sem 

þangað kemur. Þeir lýstu einnig hlutverki skólans sem menningarmiðstöðvar í samfélaginu. 

Skólinn er opinn öllum í nærumhverfi hans og einn kennara í rýnihóp hefur á orði: ,,Hér er 

ýmislegt í gangi eftir kennslu… kórar, sálarrannsóknarfélag. Félög hafa greiðan aðgang að 

húsnæðinu. Það er mikið í okkar menningu.“  Að lokum kom fram í hjá einum kennaranna 

þegar hann lýsti umhverfinu á eftirfarandi hátt:  

Ég er ofsalega hrifin af því hvað það er alltaf mikið af hugmyndaríkum og flottum 

verkefnum upp um alla veggi. Ýmis þemu sem hafa verið unnin. Það er soldið 

menning þessa skóla. Einkennandi. Fallegt uppi á veggjum, skemmtileg þemu, 

söngleikir, leikrit, tónlist og leiklist.  
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Vert er að nefna að einn kennari í rýnihóp nefndi að aðbúnaður starfsfólks og nemenda væri 

ekki góður vegna þrengsla í skólanum. Hann sagði einnig frá því að húsnæðið væri sprungið 

og öll aðstaða fyrir starfsfólk væri þröng. Sjá má glögglega leið skólastjóra Kríuskóla í mótun 

jákvæðrar skólamenningar þegar hann segir frá breytingum á bókasafni skólans. Gefum 

honum orðið:  

Ég trúi því að með skapandi vinnubrögðum, fjölbreytni, þá náum við meiri árangri 

til lengri tíma heldur en nákvæmlega að kenna einhverjar bækur. Þess vegna 

breytti ég bókasafninu í námsver og bókstaflega hætti með bókasafn því mér er 

eignilega alveg sama að bækurnar tapist versus að þær séu lesnar. Markmiðið er 

að ná lestri en ekki hversu marga titla ég á. Flókið svar en líka flókin spurning, það 

er meira lífssýn hvernig skóli á að vera. Það er ekki hírarkí er ekki mikið, ekkert í 

þá áttina. Frekar óformlegur. Þú finnur það bara þegar þú labbar um gangana 

hvernig menningin er.  

Minna kom fram um umhverfi og aðbúnað í hinum viðtölunum. Í vettvangsheimsókn í 

Spóaskóla var áberandi hversu vel skipulagður hann er. Skólinn er í útjaðri borgarinnar og 

falleg fjallsýn allt um kring. Stutt í fagra náttúru og byggingarnar nýlegar. Skólastjórinn hafði 

mikil áhrif á byggingu og hönnun skólans og eru skólastofurnar bjartar og opnar með 

herbergjum fyrir minni hópa. Mikið af rýminu hefur tvöfalda nýtingu t.d. verður matsalur að 

hátíðarsal með lítilli fyrirhöfn. Skólastjóri bendir þó á að ákveðin rými skapi ekki ákveðið 

skólastarf og það þurfi meira til. Hann orðar það svona: ,,Opið rými framkallar ekki opið 

skólastarf - bull!  Ef þú ert með frelsi, þá þarf æðisgengilegt skipulag undirliggjandi, 

brjálæðislegt skipulag“. Lóuskóli er elstur skólanna og staðsettur í rótgróunu hverfi. 

Skólastjórinn hefur lagt áherslu á að hver árgangur eigi sinn stað í skólanum og að bókasafnið 

sé miðja skólans. Hann sagði bókasafnið vera hjarta skólans og það sé mikilvægt að hafa það 

þannig. Gangarnir eru fallega skreyttir og það vekur athygli hversu vel allt er merkt. Kennari í 

rýnihóp lýsti skólanum sem opnum, glaðværum, björtum, gömlum og grónum skóla með 

nemendum af ólíkum toga.  

Sýn stjórnendanna var skýr og í skólunum þremur virtust gildi og einkunnarorð fléttuð inn 

í allt skólastarf. 

4.3 Áherslur 

Í þessum kafla verða dregin fram áhersluatriði skólastjóranna í mótun jákvæðrar 

skólamenningar. Áherslur skólastjóranna eru fjölbreyttar en þó má sjá ákveðin atriði sem eru 

sameiginleg líkt og að leggja áherslu á fagleg vinnubrögð, metnað, virkt foreldrasamstarf og 
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fastar hefðir. Skólastjóri Kríuskóla sagði að hægt væri að skynja menningu skólans með því að 

ganga um gangana en áherslur hans birtast þegar hann lýsti skólanum:  

Kríuskóli er að mínu mati alveg ofsalega góður skóli af því að hér starfar mjög 

gott fólk, metnaðarfullir fagmenn, hér er mikil samstaða um skólastarfið og við 

erum vel tengd foreldrum og forráðamönnum.  

Áherslur Spóaskóla eru í mjög föstum skorðum og hafa verið það frá því að skólinn var 

stofnaður. Að sögn skólastjórans eru helstu áherslur að börnunum líði vel, að gerðar séu 

kröfur til þeirra og að hann sé skóli án aðgreiningar. Þetta kalli á mikla vinnu og að hann þurfi 

að vera á tánum alla daga. Hann segir enn fremur: ,,Ef þú ætlar að viðhalda þessu vinnulagi, 

starfsháttum, menningu þá verður stjórnandi að vera faglegur forystusauður og leiða“. Á 

heimasíðu Spóaskóla er gerð grein fyrir helstu áherslum en það eru samkennsla, 

einstaklingsmiðun, val, samvinna, áhugasvið og smiðjur.  

Í Lóuskóla er lögð áhersla á að nemandinn sé í öndvegi og markvisst er unnið að því að 

efla félagsfærni nemandans, seiglu og trú á eigin getu. Lögð er áhersla á að festa ákveðin 

verkefni í sessi eins og Uppeldi til ábyrgðar og Byrjendalæsi. Skólastjórinn er þeirra skoðunar 

að skólastarfið þurfi að vera í föstum skorðum því það veiti nemendum öryggi. Unnið er að 

því að skilgreina gæðakennslustund og kennarar skuldbinda sig til að vinna á ákveðinn hátt. 

Skólastjóri Lóuskóla segir jafnframt: ,,Það er líka ákveðinn léttleiki. Það er margt sem má. Það 

er húmor en samt virðing“. 

Hér í framhaldinu er dregin upp mynd af þremur undirþemum sem öll snúa að 

starfsháttum og áherslum skólastjóranna undir fyrirsögnunum ,,Bjóða fólki að borðinu“ sem 

fjallar um hefðir, fasta punkta og foreldrasamstarf. ,,Gæðin á akrinum“ um fagmennsku og 

fagauð og ,,Makintosh“ sem fjallar um áherslur á starfsandann í skólunum. 

4.3.1 „Bjóða fólki að borðinu“ 

Í skólunum þremur eru fastar hefðir í hávegum hafðar og þær eru stór hluti af skólastarfinu. 

Viðtölin leiddu í ljós að í skólunum var að finna lestrarhátíð, aðventuhátíð, stór þemu, 

Spóaleika, jólaleikrit, vinadag, útskriftir, jólasmiðjur og margt fleira. Hefðir og uppákomur 

veita kjörið tækifæri til að bjóða foreldrum í heimsókn og efla tengsl skóla við 

nærsamfélagið. Fram kom að hlutverk skólastjóranna er bæði að skapa hefðir og festa þær í 

sessi. Skólastjóri Lóuskóla lýsti hefðum skólans á eftirfarandi hátt:  

En hér er fastur punktur sem heitir aðventuhátíð, þá förum við út fyrstu vikuna í 

aðventu og erum að vinna með eld úti…. Gömul hefð. Það voru ekki margar 

svona hefðir en þetta er eina hefðin sem við höldum í. En við erum líka að skapa 
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hefðir. Hefð um morgunkaffið, hefð í kringum öskudaginn, útskriftir, alls konar 

sem við erum að búa til.  

Í öllum skólunum var að finna vettvang fyrir þátttöku foreldra í skólastarfinu. Nefndar 

voru uppákomur eins og morgunkaffi, morgunskraf, foreldrakaffi og fleira í þeim dúr. 

Skólastjóri Lóuskóla sagði frá hafragraut sem er í boði daglega í skólanum:  

Það er í boði hafragrautur og um 50 krakkar sem mæta stöðugt, alltaf þeir sömu, 

þetta gerir heilmikið fyrir þennan hóp. Foreldrar mæta líka og stundum ömmur 

og afar. Skemmtileg byrjun á deginum, róar ákveðið andrúmsloft, fyrir þá sem 

vilja. Erum hérna þennan klukkutíma, hittum nemendur og foreldra, spjalla um 

daginn og veginn.  

 

Skólastjóri Kríuskóla kom inn á mikilvægi þess að upplýsingar til foreldrar væru skýrar 

þegar hann sagði:  ,,Foreldrar þurfa að vita hvað við erum að gera og þess vegna 

setjum við námskrána fram í Svona erum við. Við gerum allt til að ná því besta úr út 

barninu, því líði vel og efla á eigin forsendum,“ Skólastjórarnir voru allir sammála um 

mikilvægi þess að virkja foreldra og nærsamfélagið til þátttöku og samstarfs. 

Dæmigerða afstöðu þeirra mátti sjá hjá skólastjóra Lóuskóla þegar hann sagði:  

 

Ég held að það sé lykillinn að því að móta farsælt skólastarf. Milli allra, foreldra, 

nærsamfélagið, nemenda og kennara og kennara og stjórnenda, milli allra í þessu 

samfélagi. Ég held að við byggjum ekki upp traust nema með því ,,að bjóða fólki 

að borðinu“. Við erum með morgunkaffi og þá bjóða stjórnendur foreldrum í 

morgunkaffi. Mjög ákveðið skipulag á morgunkaffinu, bjóðum alla velkomna, tíu 

mín kynning á einhverju á skólastarfinu, einhver fræðsla.  

Í máli skólastjóra Spóaskóla kom eftirfarandi fram um leiðir til að bjóða foreldrum að 

borðinu.   

Svo erum við með allskonar trix, fyrsti skóladagurinn er skólaboðunardagur, þá 

förum við inn á heimilin. Myndum þessi tengsl. Foreldrar hafa rosalegan aðgang… 

Þetta er skóli sem leggur mikla áherslu á samskipti við foreldra og þeir hugsi 

jákvætt…Foreldrarnir eru hreyfiafl, orkugjafi, styðja okkur og stuðning en líka 

aðhald. Það eiga þau að gera, þau eiga að gera kröfur fyrir börnin. Ég hef aldrei 

hitt foreldra sem gera ósanngjarnar kröfur. Þau eru alltaf að gera kröfur fyrir 

barnið sitt sem þeim finnst skipta máli.  
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Kennarar í rýnihópi í Spóaskóla höfðu margt um samstarf við foreldra að segja þar kom fram 

m.a. um skólaboðunarheimsóknirnar:  

Eins með skólaboðunarheimsóknirnar þá förum við heim til fólks. Þetta tekur 

(tíma) af undirbúningi á haustdögum. Þetta er að skapa skólamenninguna. Allt 

þetta sem er öðruvísi og við leggjum mikið á okkur 

Annar kennari í rýnihópnum bætti við: ,,Góðgerðardagur, morgunskraf, menningarmót. 

Leikritin hafa áhrif á allt hverfið. Jólaskólinn, allt stílað inn á að ná foreldrum með,“ 

Skólastjóri Spóaskóla kom inn á hlutverk foreldra í gæðaeftirliti og hvernig foreldrar geta 

stutt við skólastarfið þegar hann sagði:  

Ég segi við 5 ára foreldra, þetta erum við og ef þið sjáið þetta ekki næsta haust - 

þá komið þið og talið um það við mig og við gerum eitthvað því. Samtalið við 

hópana skiptir miklu máli. Ekki nóg að vera með sýn eða heimasíðu og sitja svo 

inni á skrifstofu og krakkarnir vita ekki hvað skólastjórinn heitir! 

Í máli skólastjóranna þriggja komu fram áherslur um samskipti við foreldra, að þeir hugsi 

jákvætt um skólann og séu sérfræðingar varðandi sitt barn. Af þeim sökum  reyna þeir að 

skapa mörg tækifæri til að bjóða foreldrum að borðinu. Skólastjórunum bar saman um að 

virkt foreldrasamstarf væri lykill að farsælli skólagöngu nemenda. 

4.3.2 „Gæðin á akrinum“ 

Fagmennska og metnaður kennara kom ítrekað fram í máli skólastjóranna. Í því samhengi 

lögðu þeir áherslu á gæði kennara í skólastarfi, helgun og endurmenntun. Fram kom að í 

skólunum færi fram gæðakennsla, gæðakennslustundir og ígrundun kennara. Gefum 

skólastjóra Kríuskóla orðið: ,,Mikill metnaður og fólk vill gera vel og gera sitt besta til að 

sinna hverjum og einum út frá eigin forsendum.“ Undir þetta tók skólastjóri Spóaskóla þegar 

hann segir: ,,Metnaður að staðna ekki, alltaf að bæta.“  Um tengsl kennara við skólann sagði 

skólastjóri Kríuskóla: ,,Hollustan við skólann er gríðarlega mikil sem ég mæli t.d. í því að ef ég 

auglýsi starf þá sækja kannski 30 um, það er gríðarleg eftirspurn.“  Hann sagðist einnig vera 

upptekinn af því að skólinn stæði ekki og félli með honum og bætti svo við: ,,Gæðin eru á 

akrinum“ og á þar við fagmennsku og metnað kennaranna sem hann telur að sinni störfum 

sínum vel. Í máli hans kom þetta einnig fram:  

Við reynum að vinna með það að rosa mikið af spurningum snúast um það hvað 

við ætlum að gera en minna hvað kennararnir sjálfir ætla að gera í því. Við erum 

að reyna að ná þeim gæðum því í endann skiptir meira máli hvað þeir gera. Það 
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er okkar gæðamarkmið að ná athygli á vinnuna hjá kennurum og í 

kennslustofunni. 

Í Lóuskóla snérist gæðaumræðan um að skoða gæðakennslustund og skólastjórinn ræddi um 

leiðir sem farnar væru til þess að komast að því hvað væri gæðakennslustund og hvernig hún 

væri byggð upp.  

Allir skólastjórarnir komu inn á endurmenntun og starfsþróun kennara. Að þeirra mati er 

það mikilvæg leið til að efla kennara og fagmennsku þeirra. Fram kom í viðtölunum að 

mikilvægt væri að nýta mannauðinn vel og alla endurmenntun, m.a. þá sem byggðist á 

jafningjafræðslu. Skólastjóri Kríuskóla hafði eftirfarandi um endurmenntun skólans að segja:  

En aðalatriðið er að Kríuskóli er ekki ég heldur við. Ég vil halda í þessi einkenni að 

það eru fáar reglur og við göngum í takt. Efla virkni sem flestra. Sem dæmi eru að 

hér eru haldnar fjöldinn allur af málstofum þar sem starfsmenn þurfa að leggja 

eitthvað fram. Ég held fyrirlestur um eitthvað sem ég var að lesa eða spá í og ég 

ætlast til að þú gerir það líka. Okkar endurmenntun er ekki topdown heldur 

sprottin í umhverfinu.  

Um endurmenntun og starfsþróun kennara hafði skólastjóri Lóuskóla þetta að segja:  

Þetta þarf að spretta frá kennurum, þeir eru fagfólk. Þeir þurfa að vilja prófa. Það 

þarf að vera sveigjanleiki og það er kannski leiðin. Hver árgangur er ein heild.  

… Höfum mikið verið í jafningjafræðslu. Fagmolar með kaffinu, 20 - 30 mín inn á 

kaffistofu á þriðjudagsfundum. Allir þriðjudagar bundnir ef það er eitthvað sem 

að okkur langar að taka tíma til að velta fyrir okkur þá bjóðum við í fagmolakaffi. 

…Mér finnst við vera í sama liði og við ætlum að gera þetta saman. Ekki ég og þið. 

Við erum að gera þetta saman. Við ætlum að gera þetta svona í þessum skóla og 

eruð þið til í það með mér.  Það hoppa yfirleitt allir á vagninn, kannski ekki allir 

strax. Alltaf einhverjir og svo er þetta metið.  

Bæði skólastjórinn í Kríuskóla og Spóaskóla komu inn á það að allir væru í sama liði og um 

mikilvægi þess að allir væru sammála um hvert stefna skyldi og hvaða leið farin. Skólastjóri 

Lóuskóla talaði um ákveðna skuldbindingu um vinnulag og hvernig hann hlypi til hliðar við 

sitt fólk og væri með þeim í verkefnunum. Hann sagði: ,,Við erum alltaf að leita leiða til að 

þróast og skóli þarf að vera þannig því við vitum ekki hvað við þurfum í framtíðinni. Við erum 

að vinna með þá þætti sem við trúum að gagnist þegnum framtíðarinnar.“ 

Skólastjórarnir fóru fögrum orðum um starfsfólk skólanna. Um mannauð hafði skólastjóri 

Kríuskóla þetta að segja: ,,Ótrúlega mikill mannauður með fjölbreyttan bakgrunn, miklir 
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hæfileikar í öllum starfsmannahópnum. Dæmigerð afstaða birtist í orðum skólastjóra 

Spóaskóla sem sagði: ,,Gott starfsfólk,  … Fólkið sem er að vinna hérna. Algjörir snillingar.“ 

Kennarar í rýnihóp Lóuskóla tóku í sama streng þegar þeir ræddu um mannauðinn í 

skólanum. Þar kom fram að það ríkti jafnræði á milli allra sem þar vinna, það væri góður 

mórall og starfsandi og allir til í að hjálpast að, stéttaskipting væri ekki til staðar og traust 

ríkti á milli starfsfólks. Kennari í rýnihópi Lóuskóla sagði orðrétt: ,,Fólki líður vel hérna og ég 

vil bara vera hér“. 

4.3.3 „Makintosh“ 

Það var áberandi í viðtölum og vettvangsheimsóknum hvað áherslur skólastjóranna snérust 

oft um að gleðja og gera vel við starfsfólk sitt. Þegar kennarar í rýnihóp í Spóaskóla voru 

spurðir hvað skólastjórnendur gerðu til að byggja upp jákvæða skólamenningu svöruðu þeir 

allir glaðbeittir, í einum kór ,,MAKINTOSH!“.  Með því vísuðu þeir í hefð skólastjórans að 

kaupa Makintosh konfekt og dreifa á kaffistofu starfsfólks.  

Það kom fram að í öllum skólunum er starfsmannafélag og nefndir voru viðburður eins og 

ísköld samvera, staffastuð, eitthvað félagslegt í hverjum mánuði, vöfflubakstur skólastjóra, 

Prins Póló fundir og fleira í þeim dúr. Gefum skólastjóra Lóuskóla orðið:  

Fullt af dögum. Starfsmannafélag - staffastuð. Starfsmannfélagið og stjórnendur 

vinna saman að. Stjórnendur taka þátt í einhverju fjöri. Við reynum að búa til 

hópa sem sjá um að gera gott kaffi - gott í gogginn. Við erum með Gamblerinn - 

þá kaupir þú línu og hún (ritarinn) kaupir vín og svo er dregið hver vinnur 

vínpottinn. Alltaf gott í matinn á starfsdögum, bleikur dagur… svo reynir maður 

að segja góðan daginn og lauma inn einum og einum brandara.  

Kennari í rýnihóp í Kríuskóla kom inn á samstöðu kennara og starfsfólks þegar hann sagði: 

,,Mér finnst t.d. ofsalega gaman að sjá hvað yfirleitt stuðningsfulltrúar og skólaliðar eru 

tilbúin að vera með í eins og í þemaverkefnum. Hér er engin stéttaskipting.“ 

Áherslur skólastjóranna eru ólíkar en miða allar að því að skapa jákvæða skólamenningu. 

Í skólunum þremur er að finna fjölbreyttar leiðir til að efla foreldrasamstarf, fagmennsku 

kennara og góðan starfsanda.  

4.4 Kennsla og væntingar 

Í þessum kafla er greint frá því sem gögnin leiddu í ljós um hvaða kennsluhættir og 

kennslufræðilegar áherslur eru viðhafðar í skólunum þremur þ.m.t. væntingar til nemenda 

þar sem fram koma áherslur á jákvæðar væntingar og vellíðan nemenda.  
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Í Kríuskóla og Spóaskóla er hefð fyrir teymiskennslu og miklu samstarfi kennara. Í 

Kríuskóla er mikil samheldni og samvinna og það er sjálfsögð samvinna á milli allra 

starfsmanna í skólanum ekki bara kennara. Skólastjóri Spóaskóla sagðist leggja áherslu á að 

reyna að hafa námið fjölbreytt því á þann veg er líklegra að það höfði til allra. Í báðum 

skólunum eru teymi sem vinna mikið saman og skipuleggja kennslu í sameiningu. Í Lóuskóla 

er teymiskennsla í 7. bekk og skólastjórinn lýsti samvinnu í skólanum á eftirfarandi hátt:  

Ég vil að fólk vinni saman af því að það er skemmtilegra og þegar það er búið að 

prófa það þá fer það ekki til baka. Sjöunda bekkjar kennarar fóru alla leið í 

teymiskennslu og þeim fannst það mjög gaman en það er rosalega flókið og það 

gengur aldrei nema þú gangir í fullkomnum takti. Það gengur ekki í svona 

fjölbreyttum kennarahópi sem var valinn inn í skólann fyrir löngu en fólk er til í að 

stíga ákveðin skref í áttina.  

Undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á að festa Byrjendalæsi í sessi í Lóuskóla en það er 

samvirk kennsluaðferð ætluð til læsiskennslu barna 1. og 2. bekk. Í Lóuskóla hafa verið 

gerðar tilraunir með teymiskennslu en að mati skólastjóra er grundvöllur teymiskennslu að 

kennarar vilji vinna saman og að samstarfið gangi vel. Í skólanum er teymiskennsla í einum 

árgangi.  

Skólastjóra Kríuskóla var tíðrætt um mikilvægi skapandi kennsluhátta. Leitað er leiða til 

að hafa námið fjölbreytt en þar er m.a. að finna verkefnamiðað nám og samþættingu 

námsgreina. Í skólanum eru leikrit sett upp á hverju ári og stór þemu taka yfir skólann 

reglulega. Að hans sögn reyna kennarar að fara ótroðnar slóðir í kennsluháttum:  

Við höfum skipt upp hópum, kennum ekkert eftir námsgreinum, við sækjum mjög 

fram í að samþætta t.d. með útvarpið. Við keyptum þetta útvarp til að ná upp 

lestri og íslensku og notum aðrar leiðir til að kenna þáttastjórnun. Börnin átta sig 

kannski ekki á því að þau eru að skrifa alveg óhemju mikið í þessum handritum en 

það er öðruvísi en ritgerð.  

Í Spóaskóla er árgöngum blandað og þar er að finna samkennslu. Einnig eru fastir liðir 

smiðja, þemavinna og áform. Að sögn skólastjóra Spóaskóla hefur hugmyndafræði FLOW 

verið upp á pallborðinu í vetur. Kennari í rýnhópi komst svo að orði:  

Flæði, líf, opin, mikil samkennsla, höfum ekki náð að halda alveg í. Hér á 

miðstiginu ertu ekki alltaf með hópinn þinn, þú ert með fagið þitt. Svo er 

umsjónarhópur blandaður úr 5. - 7. bekk.  
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Áherslu á líðan nemenda mátti greina í máli allra skólastjóranna og birtist m.a. hjá 

skólastjóra Kríuskóla þegar hann sagði: ,,Við gerum allt til að ná því besta úr barninu, því líði 

vel og efla (það) á eigin forsendum.“  Velferð barna var á ofarlega á baugi í öllum viðtölunum 

og skólastjórarnir greindu frá tengingu við nemendur. Frá stofnun Kríuskóla hefur verið 

áhersla á líðan nemenda og mannlega þátt skólastarfsins. Stofnandi skólans var mikill 

hugsjónamaður og lagt er upp úr að hugsjónir hans séu hafðar í hávegum. Að sögn 

skólastjóra Kríuskóla er starfsfólk skólans til fyrir börnin og velferð þeirra er númer eitt, tvö 

og þrjú. Skólastjórinn greindi frá því að engar reglur væru á veggjum skólans og að kennarar 

sýndu nemendum æskilega hegðun með góðu fordæmi og með því að ræða við nemendur. 

,,Ekki ert þú með reglur upp á veggjum heima hjá þér?“ sagði hann máli sínu til stuðnings. 

Hann sagði enn fremur:  

Allt frá byrjun var áhersla í skólastarfinu á nemandann og gengið út frá því að góð 

líðan nemanda sé forsenda náms. Skólinn hefur verið meðvitaður um að 

nemendur þroskast misfljótt og hafa mismunandi hæfileika. Þess vegna var lögð 

rík áhersla á að koma til móts við hæfileika hvers og eins og strax tekið upp 

valkerfi þar sem nemendur gátu haft áhrif á nám sitt.  

Í máli skólastjóra Spóaskóla kom ,,mennskan“ líka upp þegar hann hafði á orði: ,,Verum 

pínulítið mannleg.“  Hann tók einnig í sama streng og skólastjóri Kríuskóla þegar hann ræddi 

um skólareglur:  

…eins og t.d. með skólareglur - ég birti ekki viðurlög af því að þau eru 

mismunandi eftir nemendum. Skólareglur eru viðmið - Ertu með reglur heima hjá 

þér - sýnilegar upp á vegg?  

Skólastjóri Spóaskóla ræddi um viðhorf og aðbúnað nemenda skólans og hann kom inn á 

hve mikilvægt það væri að kennarar hefðu jákvætt viðhorf og væntingar til nemenda þegar 

hann sagði: ,, … það er alveg sama hvað ég er með gott námsefni, græjur og gott 

skólaumhverfi. Ef nemandi mætir því viðhorfi að hann sé ómögulegur þá verður honum lítið 

úr verki.“ Í unglingadeild skólans er lögð áhersla á tengingu milli umsjónarkennara og 

nemanda en með betri tengslum nái nemandinn meiri árangri. Dæmigerð afstaða 

skólastjórans birtist þegar hann sagði:  

Við leggjum áherslu á börnunum líði vel, við gerum til þeirra kröfur, erum með 

metnað. Skóli án aðgreiningar. Skóli sem allir nemendur geta gengið í, ásókn í 

okkur þess vegna. Gengið vel með krakka sem koma brotin, stóran bakpoka. Við 
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réttum úr þessum börnum og þau útskrifast ánægð með sig. Það skiptir okkur 

máli að þau séu glöð í sínu skinni 

Í máli skólastjóra Lóuskóla kom einnig fram áhersla á líðan nemenda. Máli sínu til stuðnings 

talaði hann um að mælingar sýndu að nemendum liði vel í skólanum. Að lokum kom fram að 

í skólanum væri alltaf verið að leita leiða til að nemendum liði vel og að þeir næðu árangri.  

Í skólunum var að finna faglega kennara og fjölbreytta kennsluhætti. Eins voru jákvæðar 

væntingar til nemenda áberandi í máli viðmælenda sem og áhersla á vellíðan þeirra. 

4.5 Samantekt 

Í Kríuskóla virtist skólamenningin einkennast af hollustu og tryggð starfsfólks við skólann. 

Starfsaldur kennara er hár og flestir stjórnendur eru búnir að starfa þar lengi bæði við 

kennslu og stjórnun. Dreifð forysta stjórnenda í Kríuskóla var með þeim hætti að þeir skiptu  

árgangateymum á milli sín. Skólastjórinn lagði sig fram um að byggja starfsemi skólans ofan á 

rótgróna menningu frá árdögum hans. Fyrsti skólastjóri Kríuskóla lagði áherslu á hið 

manneskjulega í starfsháttum og framkomu við nemendur. Það mátti sjá anda hans svífa yfir 

vötnum hjá núverandi skólastjóra og í gildum skólans sem snúast um virðingu og 

væntumþykju í garð nemenda. Frá upphafi hefur mikil áhersla verið lögð á samstarf við 

foreldra og heimili og að skólinn væri hluti af samfélaginu sem hann starfar í. Íbúar í hverfinu 

eru velkomnir í skólann, öflug tenging er við nærsamfélag og skólinn hefur m.a. hýst kóra, 

félagasamtök og skyggnilýsingafundi. Í Kríuskóla er mikil áhersla lögð á list- og verkgreinar og 

nemendur fá tækifæri til að njóta sín utan hins bóklega náms. Í skólanum er virk útvarpsstöð, 

leikrit eru sett upp árlega og mikið er um uppbrotsdaga. Listaverk eftir nemendur prýða 

veggi skólans, andrúmsloftið er  rólegt og yfirvegað. ,,Við ölum bara börnin upp“ var haft á 

orði í rýnihópaviðtali við kennara en í þeim orðum kristallast skólamenning Kríuskóla. Reglur 

eru hvergi sjáanlegar en samt eru starfshættir í föstum skorðum og nemendur virðast vita til 

hvers er ætlast af þeim. Kríuskóli vill vera framsækinn og fram kom að skólastjórnendur hafa 

lagt áherslu á að framtíðarsýn, kennsluhættir og samstarf kennara séu í föstum skorðum. Í 

námskrá skólans má finna helstu áhersluþætti hvers aldursstigs en þar kemur fram hvernig 

hlutirnir skulu gerðir.  

Í Spóaskóla kom fram að skólinn er með mjög skýra framtíðarsýn. Frá stofnun skólans 

hefur það legið ljóst fyrir að skólinn stendur fyrir einstaklingsmiðað nám og mikla samvinnu 

kennara. Auk þess eru helstu starfshættir samkennsla árganga, smiðjur og 

áhugasviðsverkefni nemenda. Í skólanum eru þrjú stór teymi; teymi yngra stigs, teymi 

miðstigs og teymi unglingastigs og í skólanum er verkaskipting skýr og gagnkvæmt traust 

ríkir. Kennslufræðileg forysta skólastjóra í Spóaskóla virtist einkum beinast að þáttum er 
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varða kennsluhætti og heildarskipulag. Að sögn skólastjórans er höfuðáhersla lögð á ákveðna 

starfshætti og vinnubrögð og að nýir kennarar þurfi að tileinka sér þessa starfshætti. 

Skólamenning Spóaskóla virtist einkennast af metnaðarfullum kennurum og einkar skýrri sýn 

á hvernig hlutirnir skulu gerðir. Skólabyggingin er opin og sveigjanleg og endurspeglar 

hugmyndafræði skólans. Á göngu um skólann mátti greina virðingu í garð skólastjórans og 

sömuleiðis umhyggju hans í garð skólans. Í Spóaskóla er lögð mikil áhersla á samskipti við 

foreldra og að þeir hugsi jákvætt til skólans. Skólinn er skóli án aðgreiningar og greinileg 

áhersla er á að börnunum liði vel og á mennskuna í starfsháttum. Skólastjóri Spóaskóla sagði 

að skólinn vilji endurspegla heiðarleika auk þess að vera hreinskiptinn, húmorískur, léttur og 

ljúfur,  

Skólamenning Lóuskóla virtist einkennast af fagmennsku, léttleika og fjölmenningu. 

Skólastjórnendur vilja að skólinn sé vinnustaður þar sem starfið einkennist af samvinnu, 

notalegum vinnuaðstæðum og fjölbreytni í starfsháttum. Stjórnendur skipta með sér verkum 

þar sem hlutverk skólastjórans er að veita faglega forystu. Skólinn er staðsettur í rótgrónu 

hverfi og státar af fjölbreyttum nemendahópi sem talar 30 tungumál. Það var notalegt að 

koma inn í bygginguna og stemmningin var heimilisleg og vinaleg. Í Lóuskóla mátti sjá áherslu 

á fagmennsku kennara og umbótaþætti sem snúast um nám og kennslu. Stjórnendur ákváðu 

að útbúa fagteymi þar sem allur kennarahópurinn kom saman undir stjórn fagteymastjóra og 

vann að fyrirfram ákveðnum umbótaþáttum. Fram kom í máli skólastjóra Lóuskóla að á 

þennan hátt festust hlutir frekar í sessi og lituðu enn frekar allt skólastarf. Ný menntastefna 

sveitarfélagsins er regnhlíf yfir starfshætti Lóuskóla og unnið er markvisst að því að innleiða 

hana í öllu skólastarfi. Skólastjóri Lóuskóla leggur áherslu á stóru myndina í störfum sínum og 

að kennarar skuldbindi sig til að vinna á ákveðinn hátt en á þann hátt skapist ákveðin 

menning. Það virtist ríkja metnaður meðal kennara og stöðugt er verið að leita leiða til að 

bæta skólastarfið. Að sögn skólastjóra Lóuskóla er ekki öflugt foreldrasamfélag í kringum 

skólann en mjög þakklátt. Lögð er áhersla á að ,,bjóða foreldrum að borðinu“ t.d. með því að 

bjóða upp á hafragraut á hverjum morgni. Að hans sögn líður nemendum vel í skólanum og 

skólinn leitar stöðugt leiða til að bæta árangur nemenda.    
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5 Umræður 

Í þessari rannsókn var leitast við að svara spurningunni með hvaða hætti skólastjórnendur 

byggja upp jákvæða skólamenningu. Tilgangur rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um 

reynslu skólastjórnenda og kennara, greina hana og reyna að skilja hvað það er sem þeir geri 

til að stuðla að því að skapa gott umhverfi sem einkennist af jákvæðri skólamenningu.  

Í þessum kafla eru helstu atriði rædd í fræðilegu samhengi. Við greiningu gagna komu 

fram fjögur þemu sem eru ólíkar leiðir, framtíðarsýn, áherslur og að lokum kennsla og 

væntingar en þau virðast varpa ljósi á með hvaða hætti viðmælendur byggja upp jákvæða 

skólamenningu. Kaflanum er skipt upp í fjóra undirkafla sem tengjast 

rannsóknarspurningunni og helstu niðurstöðum. Þessar niðurstöður ættu að geta veitt 

skólastjórnendum aukinn skilning á mikilvægi þess að hlúa að skólamenningu og hvaða þætti 

er mikilvægt að leggja áherslu á. 

5.1 Ólíkar leiðir við að veita forystu og að laga sig að aðstæðum 

Skólastjórarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru allir meðvitaðir um hlutverk sitt í að byggja 

upp jákvæða skólamenningu og niðurstöður leiddu í ljós að þeir fara ólíkar leiðir við að veita 

forystu. Þeir eru allir með nokkuð mikla stjórnendareynslu og virtust eiga auðvelt með að fá 

starfsfólk með sér í lið. Sergiovanni (2009) telur stjórnunarhætti hafa mikil áhrif á 

skólamenningu og Börkur Hansen (2013) tekur í sama streng þegar hann segir að 

skólastjórnendur séu lykilaðilar í þróun faglegs skólastarfs og mótun skólamenningar.  

Hoy og Miskel (2013) skilgreina hugtakið leiðtogi sem félagslegt ferli þar sem 

einstaklingar eða hópar hafa áhrif á hegðun annarra sem leiðir í átt að nýjum markmiðum. 

Forystu er því jafnan dreift um stofnunina bæði með formlegum og óformlegum hætti. Að 

mati þeirra þurfa stjórnendur að búa yfir ákveðnum eiginleikum til að ná árangri í starfi. 

Eiginleikar eins og sjálfsöryggi, heilindi, samskiptahæfni, hafa væntingar og fleira skiptir máli 

hjá árangursríkum stjórnendum. Þeir fjalla um aðstæðubundna forystu og að vænlegt til 

árangurs sé að stilla saman færniþáttum leiðtoga og ólíkum aðstæðum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að leiðtogastíll skólastjóranna stjórnaðist af aðstæðum í 

skólunum hvort sem um var að ræða dreifða forystu eða kennslufræðilega forystu. Dreifða 

forystu var að finna í öllum skólum en með ólíkum hætti þar sem skólarnir voru ólíkir að 

gerð. Heppilegt þykir að líta á forystu sem samvinnuverkefni margra aðila frekar en 

einstaklingsverkefni en á þann veg eru meiri líkur á að ólík sérfræðiþekking og hæfni 

einstaklinga fái notið sín og dreifist á milli hópa í skólasamfélaginu (Sergiovanni, 2009). 

Skólastjórarnir voru sammála um mikilvægi þess að dreifa verkefnum og ábyrgð á milli 

skólastjórnenda. Það mátti sjá að dreifing verkefna var mismikil og stjórnendateymi voru 
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misstór en í öllum skólunum var reynt að nýta ólíka sérfræðiþekkingu og styrkleika 

stjórnenda. 

Árangursríkasta leiðin til þess að bæta árangur nemenda kemur fram í skólum þar sem 

leiðtogar taka þátt í vinnu og þróun kennara með því að vera þátttakendur í skipulagningu, 

samræmingu kennsluáætlana og mati á kennslu og kennurum. Skólastjórnendur sem fylgja 

þessu eftir og hafa mest áhrif byggja upp sterk og virk teymi sem bera sameiginlega ábyrgð. 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Þessar áherslur birtust í niðurstöðum rannsóknarinnar í 

Kríuskóla og Spóaskóla. Í Kríuskóla í nánu samstarfi aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra með 

kennarateymum og þátttöku í daglegu skólatarfi, undirbúningi og samstarfsfundum. Í 

Spóaskóla skipta stjórnendur kennarateymum á milli sín en taka ekki þátt í daglegu samstarfi 

kennaranna.  

Fullan (2016) heldur því fram að skólastjórnun snúist að stórum hluta um að leiða 

breytingar og skólaþróun. Í því samhengi skiptir mestu máli hvernig skólastjóri tekur á málum 

og að mati Fullan er kennslufræðileg forysta mikilvægur liður í því samhengi. Allir 

skólastjórarnir voru meðvitaðir um mikilvægi kennslufræðilegrar forystu. Skólastjóri 

Kríuskóla heldur ræður árlega þar sem hann leggur línurnar sem kennslufræðilegur leiðtogi 

en um leið leggur hann skýrar línur þess efnis hvernig hlutirnir skulu gerðir. Skólastjóri 

Spóaskóla leggur áherslu á að nýtt starfsfólk tileinki sér starfshætti skólans meðan skólastjóri 

Lóuskóla lagði áherslu á að allt starfsfólk ynni að sömu þróunarverkefnum. Anna Kristín 

Sigurðardóttir (2013) bendir á að það séu sterk tengsl á milli kennslufræðilegrar forystu og 

þróunar lærdómssamfélags og því hlutverk skólastjóranna afar mikilvægt.  

Kaplan og Owings (2015) telja skólastjórnendur lykilaðila í að móta traust í skólum. Þeir 

félagar segja traust snúast um samband á milli fólks. Sambandið byggir á siðareglum og 

trausti en segja má að traust sé geta fólks til að vera berskjaldað í samskiptum hvert við 

annað. Að mati Kaplan og Owings (2015) eru ávinningurinn mikill þegar lögð er áhersla á að 

byggja upp traust í skólum. Þar á meðal má nefna að samskipti eru opnari og betri, helgun 

starfsfólks er meiri, samstarf er meira á milli fólks og betri starfsandi. Skólaþróun þrífst í 

umhverfi og skólamenningu þar sem traust ríkir. Í einum skólanna var traust nefnt ítrekað 

bæði í máli skólastjóra sem og í rýnihópi kennara. Niðurstöður benda til þess að gagnkvæmt 

traust ríki í skólunum þremur og að skólastjórarnir leggi sig fram um að þekkja starfsfólk sitt. 

Allir skólastjórarnir voru sýnilegir á göngum skólanna og þeir virtust leggja sig fram um að 

sýna öðrum virðingu. Hoy og Miskel (2013) telja traust vera eitt af höfuðeinkennum góðrar 

skólamenningar. Niðurstöður greindu frá því að skólastjórarnir treystu starfsfólki fyrir 

verkefnum. Í því samhengi er vert að skoða það sem Hoy og Miskel (2013) sögðu um 

mikilvægi ákveðinna eiginleika til að ná árangri í starfi eins og sjálfsöryggi, heilindi, 

samskiptahæfni og að hafa væntingar. Þessa eiginleika mátti sjá í fari skólastjóranna og 
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birtist í því hvernig þeir töluðu um starfsfólk sitt, treystu því fyrir ólíkum verkefnum og lögðu 

áherslu á gagnkvæma virðingu í störfum sínum.  

Eins og komið hefur fram eru skólastjórnendur lykilaðilar í að móta skólamenningu 

(Börkur Hansen, 2013; Sergiovanni, 2009) en niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

skólastjórarnir þrír fóru ólíkar leiðir við að veita forystu og efla skólana sína. Leiðtogastíll 

þeirra fór eftir aðstæðum hverju sinni og er það í samræmi við kenningar Hoy og Miskel 

(2013) um aðstæðubundna forystu og leiðir til árangurs.  

5.2 Gildi og sýn skólastjórnenda 

Niðurstöður leiddu í ljós að gildi og sýn skólastjórnenda var haldið á lofti í skólunum og eru 

þær í samræmi við það sem fram hefur komið um leiðir til að byggja upp skólamenningu. Í 

skólunum þremur mátti greina gildi á borð við virðingu og umburðarlyndi í garð nemenda. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur gildi bæði vera grunn siðferðilegra viðhorfa og vera 

grunn að uppeldis- og menntunarsýn okkar en skólastjórarnir þrír voru meðvitaðir um eigin 

gildi. Kaplan og Owings (2014) benda í því samhengi á að skólastarf sé siðferðilegt verkefni 

og að siðferði sé hjarta stjórnunar og forystu. Siðferði er byggt á normum, gildum, venjum og 

skoðunum sem fara þarf eftir. Mikilvægt er að gera greinarmun á viðmiðum og gildum en 

viðmið birtast í athöfnum á meðan hugtakið gildi er m.a. notað yfir lífsreglur eða lífsýn 

(Gunnar E. Finnbogason, 2004). Innan stofnunar ríkir faglegt siðferði en það eru 

viðurkenndar reglur sem fara þarf eftir og mótar hegðun starfsfólks. Sergiovanni (2009) tekur 

í sama streng og segir skólann vera samfélag byggt á siðferðilegum grunni og að skólinn hafi 

ákveðið gildismat þ.e. að hlutirnir séu gerðir á ákveðinn hátt. Hann segir enn fremur að 

skólastjórnendur þurfi að vera meðvitaðir um eigin gildi og skoðanir því siðferðilegt vald sé 

vænlegasta leiðin til að ná fram breytingum og öðlast fylgjendur á meðal starfsfólks. 

Menning skólanna virtist einkennast af hollustu og velvild en viðmælendur víkja varla að 

neikvæðum þáttum. Rannsóknarspurningin býður upp á að horft sé á styrkleika frekar en 

veikleika í skólamenningu skólanna og það fer því minna fyrir öflun gagna á neikvæðum 

þáttum. Við þemagreiningu komu í ljós sterk þemu sem lýsa leiðum sem stjórnendur fara í 

mótun jákvæðrar skólamenningu.  

Gildi skólastjórnenda geta haft áhrif á allt skólasamfélagið hvort sem um ræðir 

skólamenningu eða nám og kennslu. Gildin gefa vísbendingu um aðaláherslur skólastjórans í 

starfi en þessar áherslur verða leiðarljós starfsmanna skólans (Birna Sigurjónsdóttir og 

Börkur Hansen, 2014). Carpenter (2014) segir að sameiginleg gildi og framtíðarsýn kennara 

og stjórnenda sé eitt af einkennum jákvæðrar skólamenningar og lærdómssamfélags. Að 

þessu sögðu var ánægjulegt að greina sterkan gildagrunn hjá skólastjórunum þremur og 

skýra sýn á hvernig skólastarfi skuli vera háttað. Kríuskóli byggir starf sitt á gömlum grunni og 
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þar er skýr framtíðarsýn. Starfsmenn vita til hvers er ætlast af þeim og hvaða vinnubrögð 

skulu vera í hávegum höfð. Skólastjóri Spóaskóla sagði frá því hvernig hann vinnur með sýn 

skólans á hverju ári með kennurum og ræddi um það hver hún væri þannig að allir væru á 

sama stað og stefndu í sömu átt. Í Lóuskóla snýst sýnin um skuldbindingu til að vinna á 

ákveðinn hátt. 

Skólarnir eiga allir sín einkunnarorð eða gildi til að vinna eftir sem eru sýnileg starfsfólki 

og nemendum skólans. Það var ólíkt hvernig unnið var með gildin en það vakti athygli 

hvernig kennarar í rýnihóp í Lóuskóla sögðu frá sáttmála starfsmanna og hvernig þeir settu 

sér sameiginleg gildi til að vinna eftir á hverju hausti. Niðurstöður leiddu í ljós að 

skólastjórnendur vörðu tíma í að skoða einkenni og fyrir hvað skólarnir stæðu. Í skólunum 

var að finna námskrár, starfsáætlanir og starfsmannahandbækur sem eru ágætis leiðarvísar 

um hvernig hlutirnir skulu gerðir. Að mati Gunnars E. Finnbogasonar (2004) birtist 

gildagrunnur t.d. í námskrám skóla en einnig í sýn og meginstefnu auk þeirra dyggða sem 

lögð er áhersla á. Skólastjórarnir áttu ekki í erfiðleikum með að lýsa einkennum og 

framtíðarsýn skólanna en að ofansögðu má sjá grundvöll fyrir því að byggja upp jákvæða 

skólamenningu. Á heimasíðu Kríuskóla er saga skólans sögð og farið yfir grunninn sem hann 

byggir starf sitt á og er leiðarstef í allri vinnu. Á heimasíðu Spóaskóla var að finna gagnlegar 

upplýsingar um sýn skólans s.s. áherslu á samstarf heimilis og skóla, skóla án aðgreiningar, 

samkennslu, teymiskennslu og tengsl við nærumhverfið. Á heimsíðu Lóuskóla mátti aftur 

finna gagnlega námskrá og starfsmannahandbók. Í Kríuskóla og Spóaskóla var að finna skýra 

stefnu um ákveðna starfshætti og vinnubrögð. Í Lóuskóla var aftur á móti lögð áhersla á 

fagteymi og að kennarahópurinn kæmi sér saman um kennslufræðilegar áherslur.  

Sergiovanni (2009) talar um hjarta, huga og hönd en með því bendir hann á að 

forystuhlutverk sé flókið persónulegt ferli sem tekur til margra vídda. Það var áhugavert að 

skoða niðurstöður með tilliti til hjarta, huga og handar Sergiovannis. Hjartað tekur til þátta er 

varða skoðanir, gildi og sýn stjórnandans. Hugurinn eru þær kenningar og þekking sem 

stjórnandinn hefur tileinkað sér. Að lokum er það höndin sem vísar til ákvarðana og aðgerða 

stjórnandans. Mikilvægt er að virkja og þroska allar þessar víddir er taka til hjarta, huga og 

handar. Skólastjórarnir þrír áttu það sameiginlegt að hafa sterka og notalega nærveru og þeir 

minntu á hve persónulegt ferli það er að veita skólum forystu. Þeir höfðu allir skýra 

framtíðarsýn þess efnis hvernig skólinn þeirra ætti að vera. Þeir virtust eiga auðvelt með að 

hrífa fólk með sér og sannfæra starfsfólk sitt um hvert halda skyldi. Kenningagrunnur þeirra 

var sterkur og framtíðarsýn allra byggðist m.a. á kenningum um skóla án aðgreiningar og 

samstarf kennara. Niðurstöður leiddu enn fremur í ljós að þeir áttu auðvelt með að taka 

ákvarðanir í þágu skólanna t.d. um breytingar á bókasafni Kríuskóla, notkun rýma í Spóaskóla 

og faglegrar forystu í Lóuskóla.  
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Niðurstöður vettvangsheimsókna leiddu í ljós að umhverfi skólanna var snyrtilegt og 

hlýlegt. Það mátti sjá ýmsa þætti sem eru vel til þess fallnir að skapa jákvæða skólamenningu 

líkt og listaverk nemenda á veggjum skólanna, skóhillur, blóm og vinnusvæði nemenda í 

sameiginlegum rýmum. 

Sterka framtíðarsýn mátti greina hjá skólastjórunum þremur og það samræmist vel 

hugmyndum Carpenter (2014) sem segir að sameiginleg gildi og framtíðarsýn kennara og 

stjórnenda sé eitt af einkennum jákvæðrar skólamenningar og lærdómssamfélags. Gildum og 

einkunnarorðum er haldið á lofti í skólunum og það virðist ríkja sameiginlegur skilningur allra 

aðila í skólasamfélaginu um hvert skuli stefnt.  

5.3 Áhersluþættir skólastjórnenda 

Fjölmargar rannsóknir benda á að áherslur skólastjórnenda hafi áhrif á skólamenningu 

(Kaplan og Owings, 2015; Fullan, 2016). Skólamenning er samansafn af sameiginlegum 

gildum, hefðum, trausti, ábyrgð og væntingum starfsmanna skólans hver til annars 

(Sergiovanni, 2009). Það eru ákveðnir áhersluþættir sem virðast vel til þess fallnir að byggja 

upp jákvæða skólamenningu. Í öllum skólunum mátti sjá í niðurstöðunum sterk einkenni 

lærdómssamfélags. Einnig voru þættir eins og fagmennska, metnaður, foreldrasamstarf og 

fastar hefðir sem skólastjórarnir unnu markvisst við að efla og festa í sessi. Fram komu 

fjölmargar hefðir í skólunum þremur sem eru vel til þess fallnar að skapa jákvæða 

skólamenningu líkt og lestrarhátíð, aðventuhátíð, leikrit, þemadagar, útskriftir og jólasmiðjur 

svo fátt eitt sé nefnt. Allar þessar hefðir verða að áhersluþáttum og þar af leiðandi 

einkennandi fyrir skólamenningu skólanna.  

Skólastjórarnir þrír fóru fögrum orðum um starfsfólk sitt í viðtölunum. Þeir komu m.a. inn 

á fagmennsku og að í skólunum starfaði gott og metnaðarfullt starfsfólk. Áherslu á 

foreldrasamstarf var að finna í öllum skólunum þó að samstarfið væri með ólíkum hætti og 

fastar hefðir settu svip sinn á skólastarfið.  Einnig sýndu niðurstöður fram á mikilvægi þess 

áherslupunkts að stjórnendur geri vel við starfsfólk sitt. Segja má að þessir áhersluþættir 

skapi þá sérstöðu sem skólarnir standi fyrir og séu á þann veg lýsandi fyrir skólamenningu 

skólanna.  

Mintzberg (1989) skilgreinir skólamenningu sem þá hugmyndafræði sem ríkir innan 

stofnunarinnar en þar má nefna ríkjandi hefðir og gildi sem þar finnast og draga fram 

sérstöðu skólans. Peterson (2002) tekur í sama streng og skilgreinir skólamenningu sem safn 

af viðmiðum og gildum, hefðum og hátíðarhöldum sem skapa ákveðinn persónuleika 

skólans. 

Eins og áður hefur komið fram er menning ólík á milli stofnana og það er erfitt að segja til 

um hvort einhver menning sé betri en önnur. Þó hafa rannsóknir sýnt að sterk menning er 
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talin stuðla að hollustu, skuldbindingu og samstarfi starfsfólks en hefur um leið hafa áhrif á 

árangur nemenda. Í sterkri menningu eru sameiginlegum gildum haldið á lofti, ákveðin 

hegðun er í gangi og virk þátttaka í hefðum skólans (Hoy og Miskel, 2013). Það má því segja 

að það ríki sterk menning í skólunum þremur. Skólastjórarnir vinna að því að efla ákveðna 

þætti og í niðurstöðum mátti sjá skuldbindingu starfsfólks til skólanna sinna. Hefðir voru 

áberandi í skólastarfinu bæði fyrir nemendur og kennara en ekki síst foreldra. Í viðtölunum 

voru nefndar hefðir eins og morgunkaffi, morgunskraf, foreldraviðtöl og foreldrakaffi en allar 

eru þær til þess fallnar að bjóða foreldrum að borðinu og til þátttöku í skólastarfi barna 

sinna.  

Fagmennska og metnaður voru áberandi þættir í máli skólastjóranna og kennara í 

rýnihópum. Allir skólastjórarnir lögðu áherslu á endurmenntun og starfsþróun kennara líkt 

og einkennir skóla í lærdómssamfélagi. Í Kríuskóla er áhersla á að hún spretti upp úr 

grasrótinni og að efla virkni sem flestra. Í Lóuskóla er sömuleiðis áhersla á að endurmenntun 

spretti frá kennurum t.d. með fagmolakaffi og reglulegum kennarafundum. Fram kom í 

skólunum þremur að þar væri að finna mikinn fagauð og að kennarar legðu áherslu á 

gæðakennslu, gæðakennslustundir og ígrundun. Þessar áherslur eru í samræmi við 

hugmyndir um faglegt lærdómssamfélag en það er samfélag þar sem hver lærir af öðrum. 

Samvinnumenning ríkir og sameiginleg gildi og sýn starfsfólks eru einkennandi með það að 

markmiði að auka gæði kennslu og námsárangur nemenda. Hugtakið er oft notað þegar 

umræða um skólaþróun á sér stað. Í árangursríku lærdómssamfélagi ríkir menning sem 

hvetur og viðheldur stöðugu námi meðal starfsfólks skólans í þeim tilgangi að styrkja það 

nám og þá kennslu sem fram fer í skólanum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Það mátti sjá 

einkenni lærdómssamfélags í öllum skólunum t.d. með dreifðri forystu í Kríuskóla, skýrri 

framtíðarsýn í Spóaskóla og sameiginlegum gildum í Lóuskóla. Það er áhugavert að skoða 

fimm megineinkenni jákvæðrar skólamenningar og faglegs lærdómssamfélags (Carpenter, 

2014) en það mátti greina einkennin í skólunum þremur.  

Einkennin eru:  

• Sameiginleg gildi og framtíðarsýn kennara og stjórnenda 

• Menning sem styður samstarf og samvinnu kennara og stjórnenda 

• Faglegt samstarf kennara og sameiginlega ábyrgð á nemendum 

• Starfsþróun kennara og gagnvirkt nám nemenda 

• Dreifð forysta og stöðugar framfarir 

Niðurstöður rannsókna Carpenters sýna að jákvæð skólamenning og faglegt 

lærdómssamfélag krefjast mikils samstarfs, samvirkni og samvinnu meðal starfsfólks skóla. 
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Þessi einkenni eru í  samræmi við áherslur skólastjóranna þriggja og eru vel til þess fallin að 

skapa jákvæða skólamenningu.  

Enn fremur leiddu niðurstöður í ljós mikilvægi þess að skólastjórnendur legðu áherslu á 

að gleðja og gera vel við starfsfólk sitt en það virðist skipta sköpum í því að byggja upp 

jákvæða skólamenningu eða skólabrag. Ánægður kennari er talinn vera betri en sá óánægði 

og að þetta viðhorf kennarans geti haft  áhrif á gæði kennslunnar. Gruenert (2008) heldur því 

fram að það sé mikilvægt fyrir skólastjórnendur að þekkja muninn á skólamenningu og 

skólabrag svo þeir geti aukið skilning sinn á hugtökunum og verið betur í stakk búnir til að 

greina þau og vinna með þau. Að mati Gruenert er auðveldara að breyta skólabrag en 

skólamenningu og því er góð leið að móta skólamenningu í gegnum skólabrag. Skilningur á 

því sem  aðgreinir hugtökin er mikilvægur fyrir skólastjórnendur þegar huga þarf að 

skólaþróun. Engar breytingar verða varanlegar nema þær verði hluti af menningu skólans. Í 

niðurstöðum komu fram fjölmargar hugmyndir sem gætu haft góð áhrif á skólabrag líkt og að 

baka vöfflur fyrir kennarafundi, kaupa eitthvað með kaffinu eða að sjá til þess að það sé alltaf 

til Prins Póló á kaffistofunni. 

Í niðurstöðum mátti greina þrjá áhersluþætti hjá öllum skólastjórunum en það voru í 

grófum dráttum áherslur á foreldrasamstarf, fagmennsku kennara og starfsanda. 

Niðurstöður þessar eru í samræmi við rannsóknir sem benda á að áherslur skólastjórnenda 

hafi áhrif á skólamenningu (Kaplan og Owings, 2015; Fullan, 2016).  

5.4 Samstarf og væntingar til nemenda 

Meginniðurstöður rannsóknar Hattie (2009) sýna að samstarf kennara og menning sem ýtir 

undir samvinnu hafa hvað mest áhrif á árangur nemenda. Sérfræðiþekking og fagmennska 

kennara verður til með samskiptum og samvinnu. Kennarar þurfa að leggja meiri áherslu á að 

meta áhrif þeirra á nám nemenda í stað þess að ræða kennsluáætlanir og skipulag. Samstarf 

og samvinna kennara var áberandi en einnig var teymiskennslu að finna með einhverju móti í 

öllum skólunum. Í skólunum þremur var samstarf kennara í föstum skorðum með einhverjum 

hætti. Fundir eru í hverri viku en í niðurstöðum kom fram að í skólunum var að finna m.a. 

samstarfsfundi, teymisfundi, árgangafundi, starfsmannafundi og kennarafundi.  

Í Kríuskóla og Spóaskóla var teymiskennsla og mikil hefð fyrir samstarfi kennara en í 

Lóuskóla var samstarfið bundið við samvinnu innan árganga en teymiskennsla er í einum 

árgangi skólans. Teymiskennslan var áberandi í starfsháttum í Kríuskóla og Spóaskóla og það 

samræmist vel sýn skólanna um skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám. Í máli 

skólastjóra Spóaskóla kom fram að þeir reyndu að hafa námið fjölbreytt svo það höfðaði til 

allra nemenda skólans. Í báðum skólunum hefur skapast löng hefð fyrir teymiskennslu og 

skipta kennarar markvisst með sér verkum. Hugtakið teymiskennsla er eitt af lykilhugtökum í 
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nútíma kennsluháttum. Markmið teymiskennslu er að skapa meiri sveigjanleika og svigrúm 

fyrir kennara til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Teymiskennsla gerir kennurum 

fært að eflast í starfi og finna til meiri starfsánægju. Auk þess sem fleiri hugmyndir, skoðanir 

og mögulegar lausnir komi þar fram (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Þegar starfshættir  í 

20 grunnskólum hér á landi voru skoðaðir á árunum 2009 – 2014 komu í ljós ákveðnir 

styrkleikar í skólum þar sem teymiskennsla réði ríkjum. Námsmat og kennsluhættir voru 

fjölbreyttari, meiri áhersla var lögð á samvinnu jafnframt voru fagleg tengsl 

teymiskennslukennara betri og þeir töldu sig fá betri stuðning skólastjórnenda (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Draga má þá ályktun að teymiskennsla og formlegt samstarf á milli 

kennara sé góð leið til að efla fjölbreytta kennsluhætti og jákvæða skólamenningu. Í máli 

skólastjóranna kom einnig fram áhersla á skapandi og fjölbreytta kennsluhætti. Í Kríuskóla er 

ekki alltaf kennt eftir námsgreinum og áhersla á samþættingu námsgreina. Í Spóaskóla er 

mikil áhersla lögð á blöndun á milli árganga, einstaklingsáætlanir, smiðjur og val. Í Lóuskóla 

var lögð áhersla á að festa Byrjendalæsi í sessi í 1. – 2. bekk en einnig að nemendur temji sér 

sveigjanleg vinnubrögð sem einkennast af viðsýni og umburðarlyndi.   

Væntingar má oft tengja við farsælt skólastarf og námsárangur. Mikið hefur verið ritað 

um mikilvægi jákvæðra væntinga kennara til hegðunar og náms nemenda. Fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að jákvætt viðhorf og væntingar kennara hafi góð áhrif á árangur 

þeirra. (Nordahl, 2002; Kaplan og Owings, 2014). Fram kom í niðurstöðum að í skólunum 

þremur eru gerðar kröfur til nemenda og jákvætt viðhorf til þeirra er ríkjandi. Einnig mátti 

greina mikla alúð í garð nemenda og velferð þeirra og allir skólastjórarnir komu inn á að 

vellíðan nemenda væri forsenda náms. Skólastjórarnir þrír og kennarar í rýnihópum töluðu 

um nemendur af hlýju og virðingu. Af þessu má draga þá ályktun að væntingar og 

væntumþykja í garð nemenda sé góð leið til að ná árangri.  

Hvatning til náms er hugtak sem er notað yfir það hversu mikla áherslu nemendur, 

kennarar og stjórnendur leggja á góðan námsárangur og að nemendur sýni metnað í námi 

(Hoy, 2012). Nemendur ná betri árangri þegar þeir vita til hvers er ætlast af þeim og þegar 

þeir bera ábyrgð á eigin námi. Það skiptir einnig máli hvaða væntingar kennarar hafa til sín 

og samkennara sinna eða með öðrum orðum að nemendur geti náð árangri og að skólinn 

skipti miklu máli fyrir þá. Það eru margir þættir í skólastarfinu sem hafa áhrif á það hvernig 

hvatning til náms og væntingar kennara birtast. Það má greina metnað og áherslur á árangur 

nemenda í skólamenningu t.d. í hæfniviðmiðum, kennsluáætlunum og kennsluaðferðum. 

Aðalatriðið er að í menningu skólans sé sú skoðun ríkjandi að þar eigi gæðanám að fara fram. 

Hvatningu til náms er m.a. hægt að skapa með skólamenningu, starfsþróun kennara, 

fjölbreyttum kennsluháttum og væntingum kennara til nemenda (Kaplan og Owings, 2014). 

Þessar áherslur eru í samræmi við niðurstöður sem benda til þess að það ríki mikill metnaður 
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í skólunum og að gerðar séu kröfur til nemenda. Eins kom fram að skólastjórar ásamt 

kennurum leggi sig fram um að gæðanám og kennsla fari fram. Í skólunum er markvisst 

unnið að því að skapa umhverfi þar sem nemendur fá notið sín á eigin forsendum. Í einum 

skólanum var lögð áhersla á að ná því besta út úr barninu og að efla það á eigin forsendum á 

meðan annar skólinn lagði áherslu á val nemenda og að nemendur hefðu áhrif á nám sitt. 

Allir skólastjórarnir töluðu um mennsku og um mikilvægi þess að vera mannlegur í 

samskiptum sínum við nemendur. 

Draga má þá ályktun að niðurstöður bendi til að teymiskennsla og formlegt samstarf á 

milli kennara sé góð leið til að efla fjölbreytta kennsluhætti og jákvæða skólamenningu. Eins 

að það sé mikilvægt að skapa skólamenningu sem einkennist af metnaði og jákvæðum 

væntingum til nemenda.  
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6   Lokaorð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um reynslu skólastjórnenda og kennara, 

greina hana og reyna að skilja hvað það er sem þeir geri til að stuðla að því að skapa gott 

umhverfi sem einkennist af jákvæðri skólamenningu.  

Ég hóf störf í nýjum skóla á sama tíma og ég byrjaði að skrifa ritgerðina fyrir tveimur 

árum þannig að ósjálfrátt hef ég mikið velt fyrir mér hversu ólík skólamenning getur verið á 

milli mismunandi skóla. Segja má að kveikjan að ritgerðinni sé sprottin af áhuga mínum á að 

skilja hvernig hægt sé að byggja upp og viðhalda skólamenningu sem einkennist af 

skólaþróun, samstarfi og jákvæðu viðhorfi til nemenda.  

Skólamenning er flókið fyrirbæri og bendir Schein (2017) á að skoða þurfi skólamenningu 

á dýptina til að fá skilning á undirliggjandi viðmiðum og gildum sem mynda sameiginlegan 

skilning þeirra sem þar starfa. Eins og áður hefur komið fram er talað um þrjú þrep 

menningar (Hoy og Miskel, 2013; Schein, 2017). Menning getur verið allt frá því að liggja 

djúpt undir yfirborðinu og vera huglæg yfir í það að vera hlutlæg, sýnileg og áþreifanleg fyrir 

ofan yfirborðið. Hin djúpa menning er hið ósagða og tengist eðli mannlegra samskipta og 

hegðunar. Á milli hins djúpa og hins yfirborðskennda eru gildin í stofnuninni en það eru 

hugmyndir um það æskilega. Yfirborðsmenning er hinar óskráðu reglur um hegðun t.d. 

stuðningur og viðhorf. Samskiptin skipa stóran sess í lögum eða þrepum menningar. 

Samskipti er því stór þáttur sem taka þarf tillit til þegar menning er rædd og skoðuð. 

Skólastjórnendur þurfa að beina sjónum sínum að öllum þrepum menningar til að öðlast 

fullan skilning. Yfirborðsmenningin er sú sýnilegasta líkt og byggingar, aðbúnaður og 

andrúmsloftið þegar gengið er inn í skóla. Milliþrepið eru sameiginleg gildi og framtíðarsýn 

og hvernig hlutirnir eru gerðir á meðan hin djúpa menning snýst um viðhorf, hið ósagða og 

hegðun starfsfólks. Að mati Schein (2017) eru þrepin þrjú grundvöllur að því að móta 

menningu í stofnunum.  

Niðurstöður leiddu í ljós að skólastjórarnir þrír sem tóku þátt í þessari rannsókn byggðu 

upp jákvæða skólamenningu með ákveðnum hætti. Í fyrsta lagi fóru þeir ólíkar leiðir við að 

veita forystu og að laga sig að aðstæðum í því samhengi var sjónum beint að 

kennslufræðilegri forystu, dreifðri forystu og trausti. Í öðru lagi höfðu kennarar og 

stjórnendur sameiginlega framtíðarsýn, gildum var haldið á lofti og unnið var markvisst með 

einkunnarorð skólanna. Í þriðja lagi lögðu þeir áherslu á ákveðna þætti sem virtust vel til 

þess fallnir að byggja upp jákvæða skólamenningu en það voru þættir eins og 

foreldrasamstarf, fagmennska kennara og að stuðla að jákvæðum anda meðal starfsfólks. Í 

fjórða og síðasta lagi kom fram áhersla á samstarf og teymisvinnu auk þess að hafa jákvæðar 

væntingar til nemenda.   
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Það er ósk mín að rannsókn þessi geti verið innlegg í umræðuna um skólamenningu og 

hún megi auka skilning skólastjórnenda á mikilvægi þess að hlúa að henni. Af því sem ofan 

greinir má ráða að jákvæð og sterk skólamenning er mikilvægur hlekkur í að efla 

lærdómssamfélag í skólum og stuðlar að farsælli skólagöngu nemenda. Skólastjórnendur 

þurfa að vera meðvitaðir um skólamenningu stofnunnarinnar sem þeir eru í forsvari fyrir,  

þekkja þrepin þrjú og gera sér grein fyrir mikilvægi þeirra. Á þann veg er líklegra að 

gæðakennsla fari fram og að nemendum og starfsfólki líði vel.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

6.1.1 Viðtal við skólastjórnanda 

Hugmyndir að spurningum, samtalið getur tekið óvænta stefnu.  

Með hvaða hætti byggja skólastjórnendur upp jákvæða skólamenningu ?  

 

Upphafsspurning og viðtalsáætlun  

Viðtal við skólastjóra 

• Mig langar til að byrja á því að spyrja þig um sjálfa þig og  starfsferil þinn í 

skólum? 

• Hvernig er dæmigerður dagur hjá þér? 

• Hvernig skiptið þið stjórnendur með ykkur verkum? 

• Hvernig myndirðu lýsa skólanum? Hvernig er hann ólíkur öðrum skólum? 

• Hverjar eru þínar aðaláherslur? Hvers vegna þessar áherslur?  

• Hvernig birtast áherslur þínar í daglegu starfi?  

• Hvernig er skipulagið í skólanum? 

• Hvernig er samstarfi háttað í skólanum? 

• Hverjir eru styrkleikar skólans – hverjir eru veikleikar hans? 

• Hvernig skólamenning einkennir skólann?  

• Myndir þú vilja hafa hana öðruvísi?  

• Hver eru gildi og sýn skólans?  

• Hvernig vinnur þú með menningu skólans? Með kennurum, nemendum og 

foreldrum? 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi 

6.1.2 Rýnihópaviðtal 

1. Inngangur  

Bjóða þátttakendur velkomna. 

Stjórnandi kynnir sig. 

Skýra tilgang og ávinning rannsóknar. 

Skýra framkvæmd viðtals og tímalengd, 

Greina frá nauðsyn þess að taka viðtalið upp á segulband og útskýra að upptöku verði eytt 

eftir úrvinnslu viðtalsins.  

Skýra út reglur eins og að einn tali í einu.  

Biðja þátttakendur um að kynna sig.  

Biðja þátttakendur um að svara OCI – kvarðanum.  

1. Spurningarammi  

a) Hvernig mynduð þið lýsa skólanum ykkar? 

b) Hvernig eru skólastjórnendur að beita sér í því að byggja upp jákvæða 

skólamenningu?  

c) Hverjir eru styrkleikar og veikleikar hans? 

d) Hvernig er samstarfinu háttað? 

e) Hvernig skólamenning einkennir skólann? 

2. Samantekt 

Taka saman meginatriði viðtalsins. 

Fram hefur komið að… 

Eitthvað sem þið viljið bæta við… 

Þakka fyrir þátttökuna. 
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Viðauki B: Leyfi þátttakenda / upplýsingablað 

Kynning  

Ég heiti Sigríður Nanna Heimisdóttir og ég er meistaranemi í stjórnun menntastofnana á 

menntavísindasviði Háskóla Íslands. Samhliða námi er ég deildarstjóri í Hagaskóla. Áður 

starfaði ég í 18 ár í Vesturbæjarskóla sem kennari, verkefnastjóri og aðstoðarskólastjóri.  

Ég bý í Reykjavík ásamt eiginmanni og þremur börnum.  

Lýsing á rannsókn 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að því hvaða hlutverki skólastjórnendur í þremur 

grunnskólum í Reykjavík og nágrenni gegna í því að móta jákvæða skólamenningu sem 

einkennist af framþróun og vexti og leggur áherslu á nám og vellíðan nemenda. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um reynslu skólastjórnenda og kennara, greina hana 

og reyna að skilja hvað það er sem er gert til að stuðla að því að skapa gott umhverfi sem 

einkennist af jákvæðri skólamenningu.  

Lýsing á framkvæmd  

Þrír skólar taka þátt í rannsókninni og eru þeir allir svipaðir að uppbyggingu, heildstæður fyrir 

nemendur í 1. - 10. bekk.  

Tekin verða viðtöl við þrjá skólastjóra og rýnihópaviðtöl við þrjá til fjóra kennara í hverjum 

skóla. Viðtölin munu fara fram í skólunum og taka u.þ.b. klukkustund. 

 

 Reykjavík 17. september 2019 

 

________________________    ________________________ 

Sigríður Nanna Heimisdóttir      Viðmælandi 

Nemi í Háskóla Íslands             

Þagmælska og meðferð gagna 

Allt sem kemur fram í þessu viðtali er trúnaðarmál. Í verkefnaskilum verður þess gætt 

að ekki verði hægt að þekkja viðmælanda.  

Undirrituð mun geyma upptöku viðtalsins og hefur hún ein aðgang að skránni. 

Hljóðskrá verður eytt um leið og rannsókn lýkur.  

 

Verklok eru í júní 2020. 


